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A herança dos mal nascidos
Está escrito na história familiar. Basta um teste genético para que lhes seja revelado 

um destino sem data marcada. Sabem que terão cancro porque o herdaram, não 

sabem quando. Resta-lhes entregarem-se ao controlo de exames médicos que 

repetem com cadência regular para tentar evitar ou atrasar o diagnóstico da doença. 

Histórias de “futuros doentes” que vivem presentes condicionados pelo amanhã.
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A
ssistiram ou foi-lhes 
contada a morte de avós, 
pais e tios. Partilham com 
irmãos e primos um risco 
e um quotidiano vigiado 
e têm, periodicamente, 
veredictos com dia mar-

cado. Os exames médicos de controlo fazem-
se, consoantes os casos, com periodicidade 
semestral, anual, bianual. No horizonte 
têm uma média probabilística de início de 
cancro: 40 anos. 

Não são doentes, mas a doença está-lhes 
gravada nos genes (no genograma ou livro da 
vida, como lhe chamam). Nasceu “uma nova 
categoria na saúde”: “os potenciais futuros 
doentes”, anuncia a socióloga Felismina Rosa 
Mendes na sua tese de doutoramento que 
fi nalizou no Instituto Superior de Ciências do 
Trabalho e da Empresa (ISCTE), em Lisboa, 
e que foi aprovada por unanimidade com 
distinção no ano passado. 

O objecto do seu trabalho foi o estudo 
de quotidianos de pessoas a ser seguidas em 
consultas de risco familiar de cancro e que se 
sujeitaram a um teste genético que anuncia a 
doença como uma quase certeza. Queria tentar 
perceber como se cruza “a memória de um 
passado ensombrado pelo cancro e a apreensão 
por um futuro pautado pela incerteza e pela 
espera”, resume Felismina Rosa Mendes no seu 
trabalho. Intitulou a investigação “Herança dos 
mal nascidos — Um estudo sociológico sobre o 
risco genético de cancro hereditário”, pedindo de 
empréstimo termos que se aplicavam, no tempo 
da Inquisição, aos judeus — dizia-se que eram 
mal nascidos porque tinham “mau sangue”. O 
trabalho académico sai sob a forma de livro no 
próximo ano (editado pela Afrontamento) com 
o título previsto de “Futuros Antecipados”.

Nas muitas histórias que recolheu quase 
se repetem cenários: são famílias com mortes 
somadas que levam a que alguém desconfi e de 
um padrão familiar de doença — às vezes um 
médico de família alertado para o problema, um 
membro de família mais esclarecido, o clínico 
que acompanhou um dos doentes oncológicos 
— e acabam por ser conduzidos a uma consulta 
de risco familiar (existem pelo menos cinco 
no país: Hospital de Santo António e Instituto 
Português de Oncologia (IPO), no Porto, 
Capuchos e IPO, em Lisboa, assim como nos 
Hospitais Universitários de Coimbra).

No caso do cancro colorectal, o mais 
frequente e mais mortífero em Portugal, há 
duas mutações detectáveis por via genética: a 
polipose adenomatosa familiar e o síndrome de 
Lynch (responsáveis por um a cinco por cento 
dos casos deste cancro, respectivamente). 
Também é possível fazer rastreio genético do 
cancro da mama.

Como se já não bastasse a carga de uma 
doença que se disfarça de “doença prolongada”, 
estas pessoas têm as suas vidas pontuadas por 
um mal que lhes estava gravado nos genes sem 
disso o saberem. Quando o descobrem, surgem 
números probabilísticos, que, tal como “as 
cartas astrais”, compara a investigadora, 
condicionam os seus futuros, que passam a 
antecipar — têm entre 70 (caso do síndroma 
de Lynch) a 100 por cento (caso da polipose) de 
probabilidades de desenvolverem cancro. 

O regime dos exames médicos periódicos 
funciona como uma corrida de obstáculos 
que, mesmo quando vão sendo superados sem 
diagnóstico positivo, acabam por mudar o 

passar dos dias. Mas são vistos como “um preço 
pequeno a pagar” para prevenir “um inimigo 
invisível”, diz a autora.

A certeza é um ponto no horizonte; porém, 
até lá instala-se a angústia do quando: não se 
sabe quando se manifestará a doença, quando a 
vigilância se começa a fazer, por exemplo, na casa 
dos vinte anos. Tanto pode acontecer aos 25, como 
aos 30, como aos 39,5.

Depois dos exames de vigilância, segue-se 
um teste genético que funciona quase como uma 
roleta russa familiar. É a angústia do quem. Depois 
da revolta dita em voz alta — porquê a minha 
família? —, segue-se uma outra dita para dentro 
— porquê eu e não meu irmão, o meu primo? 

Basta que a mutação tenha sido detectada num 
membro doente da família em vida para que uma 
banal recolha de sangue possa confi rmar se cada 
familiar pode vir a ter a doença. 

Tal como numa “fase de luto”, estas pessoas 
adaptam-se à ansiedade de exames com hora 
marcada e consideram-se afortunados, porque 
podem evitar a doença a tempo, continua a 
investigadora, que é docente na Escola Superior 
de Enfermagem da Universidade de Évora. 

D
epois, há um dilema que 
surge por antecipação, 
quando muitas vezes ainda 
falta muito tempo: decidir, 
ou não, interromper a 
doença — não tendo fi lhos. 

Nunca foi confrontado 
com uma hipótese destas — “de aborto 
eugénico” —, mas está convencido que a 
comissão de ética do IPO de Lisboa o autorizaria, 
defende o gastrenterologista da consulta de risco 
familiar, Paulo Fidalgo. Tenta desdramatizar o 
dilema dos potenciais pais que encontra pela 
frente, dizendo-lhes que os fi lhos, tal como eles, 
podem ter uma vida normal, mas vigiada.

Os testes genéticos são os mesmos, pode 
saber-se à nascença ou em vida adulta que genes 
hereditários do cancro estão presentes e vão levar, 
se não forem travados a tempo, quase 
irremediavelmente ao desenrolar da doença. 

Diz-se que ninguém conhece o seu destino 
— que toda a gente pode morrer atropelada por 
um carro no banal acto de atravessar a estrada. 
O que se pede a estas pessoas é que convivam 
com um destino “que era do domínio dos 
deuses”, sem data marcada, e que lhes é dado a 
conhecer a certa altura das suas vidas, refere a 
investigadora. 

Viu o empréstimo à habitação adiado durante 
oito meses à conta do diagnóstico de doença 
futura que funcionava “como um carimbo”. 
A discriminação genética ou “genofobia” já 
bateu à porta de muitas pessoas 
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“sem haver risco de desenvolvimento de um 
cancro”, reforça. “É estranho, é uma mistura 
de emoções.” 

A possibilidade da doença não é “assunto 
tabu” lá em casa, mas não é algo sobre o qual se 
fale “todos os dias à hora do jantar”. Já quando se 
aproxima a data do exame médico de controlo é 
inevitável.  Sente o problema como “uma coisa 
de família”, não fala dele a quase ninguém 
exterior, nem ao namorado. “A ti também não 
há nada que não te aconteça”, chegou a ouvir de 
uma pessoa a quem contou. 

Embora não seja doente, pensa que os olhares 
de pena podem surgir por uma condição que é 
ainda e apenas de doença potencial. Porque está 
longe de se considerar uma vítima, escolhe não 
se identifi car. Mas sente-se diferente dos outros, 
porque acompanhar o seu tio, que acabou por 
morrer, e a sua tia lhe transformou “a forma 
de ver a vida”. Foi num dia do seu aniversário 
que soube da segunda fase da doença da irmã 
da mãe: “Deram-lhe seis meses de vida.” 
Passou a aproveitar todos os bocadinhos, a 
dar importância aos momentos; de “poderem 
tomar o pequeno-almoço juntas”, “de dar 
gargalhadas com a série da TV”.

Isto de se saber que a doença pode acontecer 
“não é mau, é bom”, estar-se sob vigilância é 
quase “como uma vacina”. Mas não sabe se gos-
tava de transmitir a mutação a um fi lho seu. 
“Quando não se sabe, transmite-se e pronto. 
Eu estaria a condicionar a vida de um fi lho 
meu.” Se fosse detectada a mutação, “se calhar 
optava por não ter aquele fi lho”. “Eu vou ser 
seguida o resto da minha vida.” “Se não tiver a 
mutação, o meu risco de ter este cancro é igual 
ao da população.” Só a partir dos 55 anos tem 
que fazer uma colonoscopia de cinco em cinco 
anos, como “toda a população devia fazer, 
toda!”, reforça.

“Podia simplesmente 
ter vivido”
Ana  Martins, 21 anos

S
e nada soubesse, podia “simplesmente 
ter vivido”. Na “ignorância” era cer-
tamente “mais despreocupada e des-

contraída”. Mas não censura a mãe, escolheu 
por ela aos onze anos, a partir dessa idade 

Felismina Rosa Mendes perguntou 
então como é que o conhecimento de um futuro 
que não se pode alterar, e que só na última 
década passou a ser possível ser conhecido, 
afecta o presente. Crítica da chamada “medicina 
preventiva”, sublinha que de preventiva tem 
pouco. Os que fi cam a saber que são portadores 
de uma mutação genética que vai redundar em 
cancro passam a ser vigiados toda a sua vida e 
o mal é muitas vezes, e de forma que pode ser 
contestada, cortado pela raiz: a investigadora 
refere mastectomias bilaterais de meninas de 16 
anos, como acontece nos Estados Unidos.

A nova noção de doença que ainda não o é — é 
doença genética — tem outras implicações. Uma 
das pessoas com quem a autora do estudo falou viu 
o seu empréstimo à habitação adiado durante oito 
meses à conta do seu diagnóstico de doença futura 
que funcionava “como um carimbo”. É por isso 
que em países do Norte da Europa não se aceita 
tão passivamente como em Portugal a realização 
de um teste genético que tem muitas implicações; 
cá muitas pessoas que efectuam o teste nem sequer 
olham para as notas de consentimento, observa.

A discriminação genética ou “genofobia” já 
bateu à porta de muitas pessoas noutros países e 
precisa de ser acautelada. Mais uma vez, é um dado 
sobre o futuro que pode limitar directamente o 
nosso presente, defende a investigadora. O médico 
da consulta de risco familiar de Lisboa, Paulo 
Fidalgo, afi rma que há oito anos que foi proposto 
à Assembleia da República portuguesa a inclusão 
na Constituição de um artigo que assegure a 
igualdade genética para evitar discriminações 
com base em informações genéticas. Nunca 
foi adiante a proposta; foi por isso que foi das 
primeiras coisas que o médico procurou quando 
teve acesso ao texto da Constituição europeia. E 
lá está um artigo que proíbe a discriminação com 
base genética. 

“Coisas cruéis” que 
“a ciência não explica”
Carla

C
arla (nome fi ctício) tem uma enorme 
fé na ciência, não fosse ela própria 
investigadora na área do estudo 

genético do cancro. Mas há “coisas cruéis” 
que “a ciência não explica”: “Porquê a minha 
família?” Qualquer pessoa “na população em 
geral” pode ter um cancro; porém, há pessoas 
em que não se trata de um risco, mas de uma 
certeza a quase 100 por cento. 

A história começou há duas gerações com a 
avó Elvira, depois foi a tia Dina, a tia Vanda e o 
tio Eduardo, a quem foi detectada uma mutação 
genética, o síndroma de Lynch, cuja presença, se 
verifi cada noutros membros da família, indicia 
o desenvolvimento de cancro colorectal.

Mesmo que faça tudo o que os outros podem 
fazer e não fazem, por “tonteira” — não fumar, 
comer fi bras, evitar gorduras, comer mais peixe 
que carne —, nada pode fazer. É vigiada de dois 
em dois anos, mas só agora, na análise que fez 
há uns dias, vai ter certezas: ela e a irmã têm 50 
por cento de risco de ter a mutação que lhes vai 
limitar o futuro. 

Quando soube que estavam as duas em 
risco, explicou à irmã de livros de biologia 
na mão, para ver se ela percebia. “É estranho, 
estou dos dois lados.” Está do lado da ciência, 
conhece e estuda as células cancerígenas ao 
microscópio — para perceber por que são 
alguns cancros mais agressivos que outros, 
dependendo da sua localização — e pode ser 
portadora de uma mutação genética que vai 
levar quase inevitavelmente à malignização 
de algumas das células do cólon, susceptíveis 
de serem removidas quando forem detectadas, 

O teste genético funciona quase como uma 
roleta russa familiar. É a angústia do quem. 
Depois da revolta em voz alta — porquê a 
minha família? —, segue-se outra silenciosa 
— porquê eu e não meu irmão, o meu primo?
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rumo de uma conversa em torno da sua vida, 
do cancro e da hereditariedade. 

“Achei que era altura de dar uma alegria à 
minha família.” Agora pensa mais no mês de 
Agosto, que é a data prevista para o nascimento 
de Gonçalo, do que em Março, que é quando 
tem marcado o seu próximo exame periódico 
ao cólon. “Este bebé é ansiosamente esperado 
pela minha família.”

Na sua cabeça, na dos seus irmãos, até na 
dos seus primos, estava defi nida a barreira 
dos 40 anos; até lá pensavam que podiam 
viver relativamente sossegados. Porque tinha 
sido mais ou menos por essa idade que a mãe 
adoeceu pela primeira vez; antes tinha sido 
a avó, que morreu, e a tia — todas já depois 
daquela barreira de idade imaginária que 
tinham como fronteira de segurança. 

Soube aos 25 anos que o cancro colorectal 
na sua família tinha um forte pendor 
hereditário e foi a única da família que 
o sentiu como um alívio, “uma tábua de 
salvação”: pelo menos sabia e havia forma 
de o prevenir. “A minha mãe não o pôde 
fazer. Somos a primeira geração que tem a 
sorte de ser controlada”, diz a quem pode, 
quase como quem espalha “a boa nova”. 
“Há um grupo de pessoas a estudar o �

passou a ser sujeita a exames anuais de 
vigilância; aos 15 anos entrou para “o grupo 
de risco” de cancro hereditário do cólon, no 
Instituto Português de Oncologia de Lisboa. 

O pai morreu-lhe aos 38 anos quando ela 
ainda tinha três anos, a notícia do cancro 
foi dada à mãe quando ainda estava grávida 
dela. 

Por tudo o que passou, a mãe apressou-se 
a evitar que o mesmo acontecesse com Ana e 
com o irmão mais velho. Fizeram os dois testes 
genéticos para detectar cancro hereditário: o 
dela deu positivo, o do irmão negativo. 

Tenta encontrar sentidos para o que vai 
sucedendo na vida. “Quase nada acontece 
por acaso. Não fi z nada, quando nasci já tinha 
isto”. Se calhar os testes foram diferentes 
entre os irmãos porque “os homens são mais 
mariquinhas, ele se calhar descambava”; 
mais do que ela que aprendeu a lidar com um 
quotidiano controlado. “Fez-me amadurecer 
antes do tempo. Na vida há problemas 
mas também há bónus, não há castigos, há 
desafi os.” 

Do pai pouco conheceu mas sabe, do que 
lhe conta a mãe, que havia muito de bom para 
herdar e lamenta: “Havia logo de herdar o que 
não queria do meu pai.” 

A mãe fez a escolha certa, Ana já foi operada 
à tiróide porque encontraram “uns grânulos 
perigosos, a virar para o maligno”; por altura 
da Páscoa tem outra colonoscopia (efectuado 
com um aparelho que permite ver por dentro 
todo o intestino grosso) marcada. No primeiro 
exame, ainda tentou assistir acordada às curvas 
que o intestino dá, mas era tal a ansiedade 
que passou a optar por fazer o exame com 
anestesia geral, para não sentir nem ver nada. 
Sabe o que foi encontrado quando acorda. 
Começaram por lhe serem encontrados muito 
poucos pólipos (adenomas pré-malignos que 
precedem a doença), caminhou para 30, 
depois para 50 e depois para 60, mas agora 
regrediu. “É contra a regra”, o que espera só 
possa ser “um bom indício”, “estou a ter uma 
evolução ‘soft’”.

Mas já sabe, a certa altura vão extrair-lhe 
todo intestino grosso quando virem que a 
malignização dos pólipos é inevitável. Tenta 
não apoquentar a mãe com o que sente, a não 
ser “quando se fi ca mais próximo dos exames”, 
porque sabe que tudo que se relaciona com 
doença lhe traz más lembranças, que preferia 
“selar no passado”.

Os avós não foram afectados, tudo começou na 
geração do seu pai. E continuará se um dia decidir 
ter fi lhos. Quando soube, decidiu que aquele era 
um sonho que não ia perseguir, decidiu de vez 
acabar com aquela ideia das duas meninas e um 
par de gémeos, assim “de repente”. “Antigamente 
fazia muitos sonhos, hoje pensa mais no dia-a-dia. 
Murchei muito.” Mas reage: “Calma lá, eu não 
estou doente. Tenho uma doença hereditária. 
Tento não pensar nisto, tento ser normal.”

E está quase. “A grande meta é não ser operada 
antes de acabar o curso” de ensino de Ciências da 
Natureza, que está a tirar na Universidade Nova 
de Lisboa. Já só falta o ano do estágio.

“A sorte de ser 
controlada”
Susana Lobo, 34 anos

E
stou grávida e tenho vestido um casaco 
azul-bebé.” É assim que Susana resolve 
o problema da sua identifi cação por 

quem não a conhece. Os dados que fornece 
são mais do que isso — vão também defi nir o 



assunto. Eu tive acesso a informações 
importantes.”

Os familiares à sua volta, que deviam 
ter tido as suas cautelas, preferiram ignorar 
o perigo e não fazer exames, “por medo de 
encarar a realidade”. Até que a irmã, com 
apenas 30 anos, adoeceu com cancro, faz 
agora dois anos. Para si foi a confi rmação 
que “sim, é verdade, é hereditário” e depois 
ruiu a barreira dos 40 anos. A doença pode 
declarar-se em qualquer um deles a qualquer 
momento. Não há regras para o acaso: adoecer 
primeiro a irmã não seguia a ordem natural 
das coisas; para as coisas fazerem sentido, 
devia ser primeiro a prima mais velha, de 44 
anos, depois seria ela e só então a sua irmã. Este 
raciocínio, secretamente, talvez tenha passado 
pela cabeça da irmã. Não se lembra bem, mas, 
franca como é, também é capaz de lhe ter saído 
da boca um “eu bem te avisei”, aquando do 
“choque” que foi a notícia do diagnóstico. “Se 
ela tivesse feito o exame dois anos antes, não 
tinha que passar por isto.”

Quando soube que podia correr risco 
familiar, a ideia da prevenção de cancro 
hereditário era ainda estranha, até para os 
médicos de família. Chegaram a dizer-lhe que 
“era obcecada por doenças” por querer fazer 
os exames, que parasse de repetir “aqueles 
disparates”. “Sou fria e racional em relação à 
doença.” “Sou realista”, sublinha.

A sua mãe sente-se culpada por passar 
aquele peso às fi lhas, “é uma sensação que é 
um disparate”. Ao fi lho que aí vem tenciona 
prepará-lo, a partir de determinada idade, a 
ter os mesmos cuidados que ela, talvez menos, 
com o evoluir da ciência... 

É pessimista em relação a tudo o mais na 
vida, mas são os exames bianuais que a deixam 
dormir em sossego, mesmo se de cada vez que 
entra no Instituto Português de Oncologia de 
Lisboa, onde funciona a sua consulta de risco 
familiar, entre numa “realidade terrível”. 
De tanto conviver com o problema, desde 
os 16 anos que lida com o da mãe, acredita 
que ganhou “calo da doença”, fi cou imune 
ao ambiente que a rodeia. “Há coisas mais 
importantes.” .

Passam a ser vigiados toda a sua vida e o 
mal é muitas vezes, e de forma que pode ser 
contestada, cortado pela raiz: a investigadora 
refere mastectomias bilaterais de meninas de 16 
anos, como acontece nos Estados Unidos
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