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1. Introdução 

 Um dos argumentos a favor do 
incentivo ao aleitamento materno tem sido sua 
importância na proteção de mulheres contra o 
câncer de mama. Devido à relevância do 
assunto, torna-se imprescindível a busca de 
evidências científicas para embasar as ações 
em favor da amamentação no que concerne ao 
benefício dessa prática para a saúde da 
mulher. 

2. Objetivos 
Geral: traçar um panorama das evidências 
obtidas em estudos científicos acerca da 
relação entre lactação/amamentação e a 
ocorrência do câncer de mama. 
Específicos: 
1. Descrever as variáveis sociais, 
biológicas e história obstétrica das mulheres 
que são consideradas em estudos que buscam 
relacionar a amamentação com o risco de 
câncer de mama; 
2. Descrever a relação entre a prática da 
amamentação e a ocorrência de câncer de 
mama identificada pelos estudos examinados. 

3. Material e Métodos 
Revisão bibliográfica – definindo um desenho 
de pesquisa 

Para realizar o estudo, foi adotada uma 
adaptação dos princípios descritos por De 
Domenico e Ide (2003) e Galvão e Marin 
(2009), que tratam de estratégias 
metodológicas para realização de pesquisas 
dessa natureza. 

A identificação de obras de publicação 
internacional sem limite de data foi feita em 
bases de indexação de periódicos disponíveis 
na rede eletrônica. Foram utilizadas as bases 
de dados MEDLINE, SCIELO e o portal CAPES 
tendo como suporte os resumos e referências 
encontrados nas bases anteriormente citadas. 

4. Resultados e discussão 
Em relação aos estudos de revisão de 

literatura que foram oito (100%), quatro (50%) 
deles discutiram a relação da amamentação 
com o câncer de mama e os outros quatro 
(50%), apresentaram os fatores de risco para o 

câncer de mama. A meta-análise analisou 
estudos epidemiológicos que investigaram 
variáveis exploradas, também, em outras 
publicações. 

Dos estudos caso-controle 
encontrados, cinco (20%) registraram vieses 
que diminuem a validade do achado; 21 (84%) 
relatam que a duração da amamentação é a 
causa da proteção do aleitamento conferida à 
mulher contra o câncer de mama; e quatro 
(20%) deles indicam a amamentação como 
fator protetor contra o câncer mamário sem 
relacionar com o tempo de duração de 
amamentação. 

5. Conclusões 
As variáveis mais freqüentemente 

relacionadas nos estudos analisados são 
referentes à história reprodutiva da mulher, no 
entanto não foram elementos decisivos para 
definir o potencial de proteção do aleitamento 
contra o câncer de mama. 

Os estudos referidos nesse trabalho 
sugerem fortes evidências de que o 
aleitamento materno proporciona benefícios 
para as mulheres na luta contra o câncer de 
mama. Especialmente os estudos caso controle 
e coorte, demonstraram que quanto maior o 
tempo de duração da amamentação maior o 
fator de proteção que essa prática representa 
para a saúde da mulher, sendo que o tempo 
mínimo de amamentação acumulada seria em 
média de 12 meses. 

Assim, é possível considerar a 
importância de incrementar os argumentos pró 
amamentação a partir de evidências de que 
esta prática tem significados relevantes para a 
saúde da mulher. 
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