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Avaliação do potencial reprodutivo do homem

roteiro diagnóstico

Confira o raciocínio diagnóstico diante de um possível quadro de infertilidade masculina
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Normal

Avaliação
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doenças raras

Células de um osteossarcoma.

Doença autossômica dominante, a síndrome de Li-

-Fraumeni (SLF) deriva de mutações germinativas 

inativadoras no gene TP53, presentes em cerca de 

1:5.000 a 1:20.000 indivíduos. A proteína TP53 de-

sempenha um importante papel tanto na manuten-

ção da homeostase quanto no crescimento celular e, 

portanto, a perda desse gene compromete a capaci-

dade de reparo do DNA e de apoptose das células. 

Dessa forma, os portadores da síndrome apresen-

tam uma predisposição aumentada a uma variedade 

de neoplasias em idade precoce – em geral, abaixo 

dos 30 anos –, incluindo câncer de mama, osteossar-

coma, sarcomas de partes moles, leucemias agudas, 

tumores do córtex da adrenal e lesões cerebrais. 

O reconhecimento precoce da SLF, que pode ser 

confirmada pela pesquisa de uma mutação germi-

nativa no TP53, permite não só um tratamento e um 

seguimento individualizados, como também o acon-

selhamento genético da família. Ao menos 70% dos 

indivíduos com diagnóstico clínico de SLF possuem 

alterações patogênicas no TP53. 

Estima-se que o risco de um portador de muta-

ção nesse gene desenvolver um câncer aos 30 anos 

chegue a 50% e que a chance de evoluir com uma se-

gunda e uma terceira neoplasia seja de 57% e 38%, 

respectivamente. 

Risco de tumores específicos em famílias com a SLF
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Ficha técnica 

Pesquisa de mutações germinativas 
e rearranjos no gene TP53

Quem deve ser investigado para SLF?

O quadro clássico da SLF caracteriza-se pelo desenvolvimento de sarcoma de 

partes moles antes do 45 anos de idade em um indivíduo que tenha um paren-

te de primeiro grau com qualquer tipo de câncer antes dos 45 anos ou com um 

sarcoma em qualquer faixa etária. Ademais, a mutação no TP53 também deve 

ser pesquisada nas seguintes situações:

Indivíduos que preenchem os critérios de Chompret:

Presença de tumor característico do espectro da SLF antes dos 46 anos 

e pelo menos um parente de primeiro ou segundo graus com uma 

neoplasia típica da SLF antes dos 56 anos ou com múltiplos tumores ou

Presença de múltiplos tumores em um mesmo indivíduo 

(exceto múltiplos de mama), dois dos quais pertencentes ao espectro 

da SLF e o primeiro deles antes dos 46 anos ou

Presença de carcinoma adrenocortical ou tumor de plexo coroide, 

independentemente de história familiar

Mulheres com história pessoal de câncer de mama em idade 

precoce, negativo para as variantes patogênicas em BRCA1 e BRCA2

Método: 
Sequenciamento completo do gene 

por Sanger e pesquisa de microdeleções 

e microduplicações por multiplex 

ligation-dependent probe amplification 

(MLPA)

Valor de referência: 
Ausência de mutação

Amostra: sangue

Prazo: em até 15 dias corridos

Tumor

Outras neoplasias já descritas na SLF: tumores do trato 

gastrointestinal e geniturinário, linfomas, carcinoma broncoalveolar, 

neuroblastoma, câncer de pele e câncer de tiroide 

Risco relativo (95% IC)

107 (49–203)

Tecido conectivo 61 (33–102)

Cérebro 35 (19–60)

Mama 6,4 (4,3–9,3)

Tabela de risco relativo adaptada de: Ruijs et al (2010).
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Síndrome de Li-Fraumeni

Espermograma
(Duas amostras com tempo de abstinência ejaculatória de três a cinco dias)

Anamnese e exame físico completos

Alterado

História sugestiva de:

• Infertilidade

• Abortamentos 

 de repetição

• Má qualidade 

 embrionária em 

 tratamento de 

 fertilização in vitro

Avaliação funcional 

com o teste de 

fragmentação de 

DNA espermático

Azoospermia: 

pesquisa de causas 

obstrutivas e  não 

obstrutivas

Excluir agentes 

gonadotóxicos e doenças 

agudas febris até três 

meses antes do exame

• Perfil hormonal: FSH, 

 testosterona, estradiol e LH

• Pesquisa genética com cariótipo 

 (banda G) e microdeleção 

 do cromossomo Y (PCR) se 

 concentração <5 milhões/mL

Azoospermia

obstrutiva

• US escrotal com 

 Doppler colorido

• US transretal 

• RM de pelve 

 masculina

• Fibrose cística? 

 (Ausência de 

 canais deferentes 

 bilateralmente ao 

 exame físico)

Azoospermia

não obstrutiva

• Cariótipo de 

 sangue periférico 

 (banda G) e 

 pesquisa de 

 microdeleção do 

 cromossomo Y 

 (PCR)

• Perfil hormonal: 

 FSH, testosterona 

 total, estradiol e LH 

FSH      e 

testosterona 

normal/

FSH     , 

testosterona 

e LH

Testosterona 

total/

estradiol <10

Hipogonadismo 

hipergonadotrófico

(falência testicular)

Hipogonadismo hipogonadotrófico

Aromatização 

excessiva

(obesidade?)

RM de hipófise / Avaliar campo visual / Confirmar abuso de drogas

PRL normal e 

RM normal ou ausência/

anomalia  de bulbo olfativo

• Idiopática

• Síndrome de Kallmann 

 (com hiposmia/anosmia)

PRL geralmente 

normal e RM normal 

ou alterada

RM e PRL 

alteradas

Possível tumor 

de hipófise

RM normal e 

PRL alterada

Sem causa 

aparente?/ 

Uso de drogas?


