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O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células da 
mama. Esse processo gera células anormais que se multiplicam, formando um tumor. 
Há vários tipos de câncer de mama. Por isso, a doença pode evoluir de diferentes 
formas. Alguns tipos têm desenvolvimento rápido, enquanto outros crescem mais 
lentamente. Esses comportamentos distintos se devem a característica próprias de cada 
tumor. O câncer de mama é o tipo da doença mais comum entre as mulheres no mundo 
e no Brasil, depois do de pele não melanoma, correspondendo a cerca de 25% dos casos 
novos a cada ano. A amamentação protege as mães do câncer de mama e os bebês do 
sobrepeso e da obesidade. Neste sentido, o presente estudo traz como objetivo relatar 
um caso de um Carcinoma ductal infiltrante triplo negativo de uma jovem lactante do 
Recôncavo da Bahia. Método: estudo qualitativo, do tipo estudo de caso, realizado com 
uma jovem a partir de entrevista individual. Resultados: paciente do sexo feminino; 29 
anos; sem fatores genéticos e hereditários de neoplasia familiar; sem fatores de história 
reprodutiva hormonal e sem fatores ambientais e comportamentais; há quatro anos 
descobriu que estava com câncer na mama direita, em estado avançado. Relata que 
percebeu enrijecimento na mama durante as mamadas de seu filho de 7 meses de vida. 
Fez 4 seções de quimioterapia vermelha, 12 de quimioterapia branca, 28 seções de 
radioterapia. Realizou uma mastectomia radial bilateral.  Foi operada 7 meses após os 
primeiros sintomas. Durante a operação, a jovem percebeu que poderia se prevenir de 
um novo câncer e optou junto com seu médico a retirada da mama esquerda que, 
aparentemente, estava saudável. Foi realizado reconstrução imediata com prótese 
mamaria. Conclusão: por meio do presente relato de caso, proporcionou o 
aprimoramento frente ao conhecimento sobre o câncer de mama; incentivou a prática do 
autoexame das mamas, e contribuiu para que a paciente incentive a outras mulheres 
sobre o autocuidado para o diagnóstico precoce do câncer e a importância do 
aleitamento materno. 
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