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RESUMO: O objetivo desse trabalho é discorrer sobre a fisiopatogenia do câncer 

de mama e a influência da alimentação e estado nutricional no desenvolvimento e 

recidiva da doença. Para o levantamento desse estudo, utilizaram-se artigos 

científicos de portais da área da saúde como BVS e livros. Concluiu-se que o 

consumo excessivo de alimentos industrializados, assim como gorduras 

saturadas e excesso de peso contribuem para o desenvolvimento e recidiva da 

doença.  
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ABSTRACT: The objective of this work is to discuss the pathophysiology of breast 

cancer and the influence of diet and nutritional status on the development and 

recurrence of the disease. For the study of this study, we used scientific articles 

from health portals such as VHL and books. It was concluded that excessive 

consumption of industrialized foods, as well as saturated fats and excess weight 

contributes to the development and recurrence of the disease. 
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INTRODUÇÃO 
O câncer de mama é o mais diagnosticado em mulheres e a principal 

causa de morte por câncer em todo o mundo, representando 23% dos novos 

casos e 14% das mortes em 2008. Cerca de metade dos casos de câncer de 

mama e 60% das mortes são estimados em países economicamente em 

desenvolvimento, como conseqüência do envelhecimento da população, tal como, 

a adoção de estilos de vida associadas ao câncer como tabagismo, sedentarismo 

e dietas "ocidentalizadas" (JEMAL et al., 2011). Não existe ferramenta capaz de 

evitar o aparecimento dessa doença, mas controlar sua evolução através da 

prática do auto-exame e se atentar aos fatores de risco, podem diminuir os 

impactos. A prática alimentar e estilo de vida estão entre os fatores de risco. O 

alto consumo de gorduras é um fator bem estabelecido para desenvolvimento de 



câncer de mama (MELO; DA SILVA; RODRIGUES, 2016). Além disso, o aumento 

de peso dessas pacientes em tratamento quimioterápico é comum e a obesidade 

é considerada um fator de risco para metástase, e pode repercutir no sistema 

metabólico e cardiovascular favorecendo um prognóstico negativo para o câncer 

de mama, aumentando as taxas de mortalidade dessa população (MARINHO; DO 

AMARAL, 2017). Sendo assim, é de total importância conhecer a fisiopatogenia 

da doença e como a alimentação pode influenciar na prevenção e no seu 

tratamento. 

 

OBJETIVOS 
Discorrer sobre o perfil nutricional e a fisiopatogenia do câncer de mama. 

Descrever como o estado nutricional pode ser um fator de risco para a doença; 

Compreender como a alimentação pode influenciar na carcinogênese mamária, 

além de descrever qual é o papel do nutricionista nesse contexto. 

 

METODOS 
Trata-se de uma pesquisa exploratória onde foi realizado levantamento 

bibliográfico, constituído principalmente de livros e artigos científicos (GIL, 2002). 

Uma revisão sistemática, que utilizou-se de revisão de literatura abrangente, 

imparcial e reprodutível, que localiza, avalia e sintetiza o conjunto de evidências 

dos estudos científicos para obter uma visão geral e confiável da estimativa do 

efeito da intervenção (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). A pesquisa foi realizada 

em banco de dados como, BVS Brasil - Bireme, SciELO, PubMed, e outros. 

Foram utilizados termos de indexação como: câncer, câncer de mama, 

quimioprevenção, terapia nutricional, estado nutricional e perfil nutricional, termos 

esses utilizados de forma isolada ou combinados entre si. A escolha dos artigos 

se deu através da leitura do título e resumo.  Foram selecionadas 

aproximadamente 210 referências, entre artigos nos idiomas em português, inglês 

e espanhol envolvendo seres humanos e animais, que descrevessem sobre os 

temas propostos na pesquisa, livros e portais de saúde. Foram excluídos da 

pesquisa artigos com data inferior ao ano de 2000 e artigos que descrevessem o 

poder quimiopreventivo dos nutrientes sob a forma de suplementação, totalizando 

157 referências. 

 



RESULTADOS 

Foram encontrados diversos estudos evidenciando a alimentação como um 

fator de risco tanto para o desenvolvimento da doença, quanto para recidivas. O 

excesso de peso também está relacionado a esse risco e os tratamentos mais 

utilizados (quimioterapia e hormônioterapia) parecem colaborar com o aumento 

do peso, dificultando o prognóstico. 

 

CONCLUSÃO 

A fisiopatogenia do câncer de mama ainda não está totalmente definida. 

São vários os mecanismos que podem levar ao desenvolvimento e progressão da 

doença, dentre eles está o estilo de vida e padrão alimentar. Há indícios que 

alguns alimentos podem retardar ou desacelerar a doença. Uma alimentação rica 

em alimentos vegetais e pobre em gorduras principalmente saturadas, parece ter 

efeito protetor. O excesso de peso está intimamente relacionado ao 

desenvolvimento do câncer de mama, por esta razão, mulheres com diagnóstico 

de câncer de mama devem se manter com IMC adequado afim de evitar possíveis 

recidivas. Porém quando tratadas principalmente com quimioterapia, na maior 

parte delas ocorre ganho ponderal, piorando o prognóstico. 
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