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RESUMO 
 

ALEITAMENTO MATERNO COMO FATOR PROTETOR CONTRA O CÂNCER DE MAMA 
O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica narrativa e tem por objetivo descrever as 
evidências científicas publicadas na literatura a respeito da efetividade do aleitamento materno como 
fator protetor contra o câncer de mama. O método de buscas se deu por pesquisas em bases 
científicas: Cadernos do Ministério da saúde, Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) e 
pesquisa nas bases de dados Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 
ScientificElectronic Library Online (SciELO), Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 
(BDTD), Bireme, Pub-Med, Redalyc - Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 
España y Portugal, American Association for Cancer Researsh e Google acadêmico para buscas de 
repositórios digitais.Os critérios para seleção levaram em consideração estudos de caráter nacional e 
internacional e a similaridade dos objetivos. Os resultados levantados e aqui expostos demonstram 
que o aleitamento materno está diretamente relacionado com a redução do risco para o câncer de 
mama e, sua efetividade liga-se comprovadamente ao tipo mais predominante de neoplasia mamaria 
porem, inúmeras mulheres ainda desconhecem tal beneficio. Conclui-se que o conhecimento por 
parte da população feminina sobre a proteção contra o câncer de mama provinda do amamentar é  
um fator extremamente importante para que a prática de lactação seja compreendida, executada e 
contínua, sendo de fundamental importância que enfermeiro trabalhe durante o pré natal orientações 
voltadas aos benefícios que a pratica da amamentação conferem instantaneamente e 
progressivamente as mulheres. 
Descritores: Aleitamento materno, neoplasia da mama, Prevenção e controle, Saúde da mulher 
Tema central: Saúde Materno-Infantil 

 
ABSTRACT 

 
BREASTFEEDING AS A PROTECTIVE FACTOR AGAINST BREAST CANCER 

This study is a bibliographical revision of the narrative and aims to describe the scientific evidence 
published in the literature regarding the effectiveness of breastfeeding as a protective factor against 
breast cancer. The search method was given for research on scientific bases: Journals of the Ministry 
of Health, data from the National Institute of Cancer (INCA) and research in the Latin American and 
Caribbean Databases in Health Sciences (LILACS), ScientificElectronic Library Online (SciELO), 
Brazilian Digital Library of Theses and dissertations (BDTD), Bireme, Pub-Med, REDALYC-Red of 
scientific journals of Latin America y el Caribe, España y Portugal, American Association for Cancer 
Researsh and Google scholar for searches of repositories Digital. The criteria for selection took into 
consideration national and international studies and the similarity of the objectives. The results raised 
and exposed here show that breastfeeding is directly related to the reduction of the risk for breast 
cancer and, its effectiveness is linked to the most prevalent type of neoplasia, however, countless 
Women are still unaware of such benefits. It is concluded that the knowledge on the part of the female 
population about the protection against breast cancer stemming from breastfeeding is an extremely 
important factor for the practice of lactation to be understood, carried out and continuous, being of 
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fundamental importance That nurse works during the pre natal guidelines focused on the benefits that 
the practice of breastfeeding instantly and progressively confers on women. 
Keywords: breastfeeding, breast neoplasm, prevention and control, women's health 

 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
Nos dias atuais a neoplasia da mama assume um importante papel no que se diz 
respeito ao grau de ocorrência e de mortalidade em nível mundial. Considerado um 
relevante problema de saúde pública, é graduado como a segunda classe de 
neoplasia maligna mais recorrente no mundo e, a primeira entre a população 
feminina (FELDEN; FIGUEIREDO;2011). De acordo com o Instituto Nacional do 
Câncer (INCA, 2018) mundialmente a taxa de mortalidade cresce de forma 
progressiva, enquanto na população brasileira já é considerada a primeira causa de 
óbito por câncer em mulheres, sendo responsável por causar a morte na proporção 
média de 13,4 óbitos/100.000 entre 2010-2015. 
As neoplasias malignas são constituídas através de um processo carcinogênico que 
ocasionam o crescimento desordenado de células geneticamente modificadas. Uma 
pequena porção dos cânceres é decorrente de fator de risco de herança genética, 
enquanto a maioria dos casos resulta de mutações provindas de fatores de risco 
ambientais que se agrupam ao decorrer da vida (INUMARU; SILVEIRA; NAVES; 
2011). 
Gradim, et al., (2011) afirmam como sendo fatores de risco específicos para o 
câncer de mama, fatores genéticos de linhagem materna e fatores ambientais 
vinculados aos elementos relacionados ao envelhecimento da vida reprodutiva 
feminina, tais como a nuliparidade e a ausência da lactação, sendo, portanto, viável 
discutir o aleitamento materno como fator protetor contra a neoplasia mamaria. 
Desta maneira, o objetivo do presente artigo é descrever as evidências científicas 
publicadas na literatura a respeito da efetividade do aleitamento materno como fator 
protetor contra o câncer de mama. 

 
 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Realizou-se uma revisão bibliográfica de caráter narrativo sobre o aleitamento 
materno e sua relação com a proteção contra o câncer de mama, buscando 
descrever conforme as evidências publicadas na literatura, a sua efetividade e, 
adquirir maior conhecimento referente ao assunto. 
Utilizou-se para elaboração do presente estudo o Caderno de Atenção Básica de 
controles dos cânceres do colo do útero e da mama (Ministério da saúde), Dados do 
Instituto Nacional do Câncer (INCA) e pesquisa nas bases de dados Latino- 
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), ScientificElectronic Library 
Online (SciELO), Portal de periódicos Interfaces Científicas,Redalyc - Red de 
Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, American 
Association for Cancer Researsh e Google acadêmico para buscas de repositórios 
digitais, onde dois deles foram selecionados: Repositório digital UFRGS 
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e Repositório Institucional UFMG 
(Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). As buscas foram realizadas do 
período de outubro do ano de 2017 a fevereiro de 2018. 
Mediante as pesquisas, houve a recuperação de 30 artigos, publicados do ano de 
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2001 a 2016. Destes, 14 foram selecionados (sendo um deles constituido na língua 
inglesa), utilizando como critério a similaridade de seus objetivos. Ressalta-se que o 

método de seleção dos artigos englobou tanto estudos nacionais como 
internacionais. 
A triagem dos descritores foi realizada mediante buscas no Descritores em Ciências 
e Saúde – DeCS. 
Descritores: Aleitamento materno, neoplasia das mamas, Prevenção & controle, 
Saúde da mulher. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Dentre as diversas patologias que atingem a população feminina no Brasil e no 
mundo, as neoplasias malignas e, principalmente o Câncer de mama (CM) vem 
apresentando grande destaque e magnitude (SILVA, 2008). De acordo com o 
Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2018) o CM é a segunda neoplasia mais 
freqüente em mulheres, sendo responsável por aproximadamente 28% de novos 
casos por ano (uma estimativa de 59.700 casos em 2018) e por causar a morte na 
proporção de 13,03 óbitos/100.000 mulheres em 2014. 
Relativamente incomum abaixo dos 35 anos, o CM tem ligação com a progressão da 
idade, aparecendo na grande maioria das vezes por volta dos 40 aos 60 anos em 
mulheres que se encontram no período de climatério, e trás consigo o rótulo de um 
dos cânceres que mais causam apreensão e amedrontamento na população 
feminina devido a sua constância e pelas implicações emocionais que acarreta 
(SILVA; RIUL 2011). 
O Ministério da Saúde (2013) descreve que o processo de carcinogênese, ou seja, o 
processo de transformação das células normais para células cancerosas geralmente 
ocorre de forma gradual, seguindo as etapas de um agente iniciador que causa 
alterações genéticas, levando a alterações primarias (tentativa de correção das 
alterações nos genes) seguida de multiplicação descontrolada e inconvertível das 
células. A neoplasia maligna da mama pode ser distribuída em período pré-clinico, 
que corresponde ao momento da aparição da célula precursora com pouco ou 
nenhum grau de diferenciação (sem semelhança com a célula original), até o 
agrupamento dessas células modificadas, formando a massa tumoral, e, o período 
clínico onde são identificáveis manifestações clinicas passível de diagnóstico. 
De acordo com Gobbi (2012) existem vários subtipos especiais de tumores 
mamários (nove) e suas variantes e, 11 tipos raros dessas neoplasias, sendo que o 
Ministério da Saúde (2013) especifica o Carcinoma Ductal invasivo como o mais 
predominante. 
Com relação aos principais fatores de risco que facilitam as mutações genéticas, 
Batiston; et al., (2011) ressaltam como sendo específicos para CM a presença de 
histórico familiar da doença (em linhagem materna), a manifestação dos genes 
BRCA1 e BRCA2 (Breast Cancer Gene 1, Breast Cancer Gene 2), menarca precoce, 
menopausa tardia, idade avançada na primeira gravidez (após 30 anos), 
nuliparidade e a inexistência da lactação. 
Justamente por ser compreendido como um câncer decorrente de fatores distintos, 
podendo ser ocasionados tanto por estímulos carcinogênicos ambientais (fatores 
químicos, físicos e nutricionais), fatores hormonais e reprodutivos, quanto por 
herança genética, o CM apresenta condições de risco inalteráveis,tendo como 
exemplo a hereditariedade, e condições de risco alternáveis por conseqüência do 
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estilo de vida, e, é neste quesito onde encaixa-se o aleitamento materno como um 
fator de redução do risco para o desenvolvimento do CM (BREYER, 2016). 

A prática da lactação representa um dos períodos mais significativos ao que diz 
respeito à fase reprodutiva de toda mulher, que além de proporcionar uma série de 
privilégios à saúde do bebê, traz incalculáveis benefícios a mãe, benefícios estes 
que compreendem não apenas o biológico, mas também o psicológico e o social 
(MARTINS; SANTANA, 2013). 
Antunes; et al., (2008) citam algumas das vantagens biológicas que a prática de 
amamentar ocasiona posteriormente ao período de lactação,sendo elas: uma menor 
probabilidade de desenvolver osteoporose, retorno do peso anterior a gestação, 
risco diminuído de desenvolver esclerose múltipla, e, ao que diz respeito ao CM, a 
oferta do leite materno ao bebe em um período de três a 24 meses acaba por ser um 
dos mais predominantes fatores que conferem proteção contra este tipo de câncer 
antes do período de menopausa. Já World Cancer Research Fund/American  
Institute for Cancer Research (WCRF; AICR); apud Inumaru; Silveira; Naves (2011) 
descreve que esta proteção abrange tanto mulheres que se encontram na pré 
quanto na pós menopausa, e que de acordo com pesquisas aplicadas na Nigéria 
onde apresentaram-se 819 casos e 569 controles, observou-se que a cada 12 
meses em que o corpo da mulher é submetido ao processo de lactação, ocorre uma 
diminuição de 7% do risco do aparecimento de tal neoplasia, ou seja, quanto maior o 
período de amamentação, maior proteção é conferida. 
Pode-se sugestionar que a pratica de amamentar seja incumbida de ocasionar 2/3 
da diminuição notável do CM, independente dos fatores que distinguem as  
mulheres, como a idade, a quantidade de gestações, se encontram menopausadas 
ou não e o país de origem. Outros estudos de caso/controle foram realizados em 
mulheres de diferentes raças e etnias (em Israel e na população feminina Coreana), 
observando respectivamente que um curto período de lactação, principio da 
amamentação de forma retardada, e, assimilação por parte materna de pouca 
quantidade de leite,acabam por acarretar risco elevado para neoplasia das mamas, 
e que conseqüentemente um tempo prolongado de amamentação conferem índices 
mais significativos de proteção, sendo evidenciado que a lactação contínua entre 
11/12 meses trazem 54% de redução de risco para o CM se comparado a um 
período de um a quatro meses (TOMA; REA, 2008). 
Considerando o CM uma doença hormônio-dependente para o estrogênio, acredita- 
se que fisiologicamente essa proteção provinda do amamentar seja desencadeada 
pela fase de Lactopoese (responsável pela manutenção da lactação já determinada) 
que ocorre durante a prática regular e contínua da amamentação. Durante esse 
processo os níveis dos hormônios ocitocina e prolactina (responsáveis pela  
liberação do leite materno e estimulação de sua produção) permanecem elevados, 
impossibilitando assim o aumento e conseqüentemente a exposição da mulher ao 
hormônio ovariano estrogênio, conferindo dessa maneira uma significativa redução 
do risco (GRADIM; et. al; 2011). 
Beaber; et al., (2008) ressaltam que embora a pratica de lactação confira proteção a 
vários tipos e subtipos de CM, comprovadamente os efeitos são de forma absoluta 
mais prevalentes ao tipo Ductal Invasivo da doença (o mais predominante), 
considerando que existem diversos tipos histológicos de neoplasias mamarias, 
provindos de dessemelhantes fatores. 
A relação do aleitamento materno com a redução de risco para o CM é assunto de 
grande relevância e necessita de uma incessante comunicação entre gestantes e 
profissionais de saúde, tendo em vista tamanho desconhecimento de tal beneficio 
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por parte dessas mulheres. Em uma pesquisa realizada com 1332 puerperas no 
Alojamento Conjunto da Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC) no ano 

de 2006/2007, notou-se que de 252 mulheres submetidas a pergunta de qual o 
principal beneficio que o leite materno traz para saúde da mulher, 176 não sabiam 
responder, e, apenas 5 delas apontaram a proteção contra o CM como algo 
significativo. Sugere-se que tal resultado seja conseqüência de uma divulgação e 
orientação dos profissionais da saúde voltada apenas para vantagens ao bebe, 
enquanto os privilégios que a pratica de lactação trás para as mães são deixados de 
lado (AZEVEDO; et al., 2010). 
Gradim; et al., (2011) acreditam que o escasso entendimento trazido pela população 
feminina sobre a lactação seja um dos principais aspectos responsável pela 
descontinuação da prática de amamentar e que, é de fundamental importância que 
os profissionais da saúde, e principalmente o enfermeiro estabeleça um bom 
planejamento e a elaboração de educação contínua destinada às gestantes 
focalizando o aleitamento materno como facilitador da proteção e prevenção não só 
do CM mas sim de diversas doenças que afetam a população feminina, a fim de que 
haja uma expansão de tal conhecimento e conseqüentemente uma prolongada 
pratica de lactação. 

 

4. CONCLUSÃO 
 
Mediante revisão de diversas literaturas evidenciou-se de forma convincente, a 
efetividade do aleitamento materno como fator protetor contra o CM, visto que em 
diversos estudos a relação entre os dois quesitos foi submetida à observação e 
avaliação de sua veracidade, demonstrando de forma unânime em todas as 
pesquisas aqui expostas a redução do risco de neoplasia mamária (com 
porcentagens expressivas) provinda da lactação. 
Observou-se que esta proteção está relacionada ao tipo mais predominante de 
tumor mamário (Ductal invasivo), e sua eficácia correlaciona-se diretamente ao 
período destinado a amamentação. Comprovou-se que deste tipo de neoplasia é 
considerado dependente do hormônio ovariano estrogênio para seu 
desenvolvimento e que durante e posteriormente a prática de lactação ocorre uma 
significativa redução de seu aparecimento (considerando que o corpo feminino se 
expõe a menores quantidades de estrogênio, enquanto a ocitocina e a prolactina 
presentes em todo o processo de lactopoese estão aumentados). Por este motivo, 
acredita-se que quanto maior for o tempo de exposição a estes hormônios, ou seja, 
quanto maior for o período de amamentação, maior proteção é conferida. 
Apesar de toda comprovação teórica referente ao presente assunto, notou-se que 
inúmeras mulheres desconhecem os benefícios que a amamentação proporciona a 
elas, sendo atribuída tal defasagem a falta de instruções por parte dos profissionais 
da saúde e principalmente dos enfermeiros a esta temática. Quanto a isso, é de 
fundamental importância que o enfermeiro assuma seu papel de educador e trabalhe 
durante toda abordagem do pré natal orientações não apenas focadas na qualidade 
de vida do bebe, mas também voltadas à saúde da mulher e aos benefícios que a 
pratica da amamentação conferem instantaneamente e progressivamente a elas, 
afim de que dois importantes problemas de saúde pública (CM e Aleitamento 
Materno), trazidos pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 
(PNAISM) e pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança 
(PNAISC) sejam trabalhados e conseqüentemente amenizados. 
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O aleitamento materno e CM são temas priorizados não apenas em duas políticas 
distintas como fora acima citada, mas também pelo Pacto pela Vida e pelo Programa 

Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). 
Com base nisso, o enfermeiro deve sempre priorizar e destinar seus cuidados e 
orientações com enfoque nas duas populações referidas (mulher e criança), 
construindo uma “ponte” entre elas, seguindo de um mesmo fator protetor (o leite 
materno), pra que de modo geral, a proteção, promoção e a prevenção sejam 
atingidas nos dois âmbitos. 
Portanto, o conhecimento por parte da população feminina sobre a proteção contra o 
CM provinda do amamentar é um fator extremamente importante para que a prática 
de lactação seja compreendida, executada e contínua, e dessa maneira, os índices 
de CM e de desmame precoce sejam diminuídos. 
Dessa forma, conclui-se considerando o grau de relevância e abrangência do tema, 
que a continuidade de estudos e pesquisas com enfoque no aleitamento materno e 
sua relação com a redução de risco do CM se faz necessário, possibilitando a 
população, os profissionais de saúde e os demais interessados, artigos e trabalhos 
que lhes proporcionem esclarecimentos contínuos e atuais sobre o assunto. 
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