


A palavra câncer define um conjunto de mais de 100 tipos 
diferentes de doenças que têm em comum o crescimento 
desordenado de células anormais com potencial invasivo 
(INCA – Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da 
Silva). 
Câncer não está vinculado apenas ao tumor constituído de uma 
massa sólida, tendo também grupos de patologias ligadas a 
alterações nas células sanguíneas, como é o caso dos linfomas 
e leucemias. 
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• 8,2 milhões de mortes por 
câncer em todo mundo em 
2012 
• 576 mil novos casos de 
câncer no Brasil em 2015 
•Relacionados ao grupo de 
doenças crônicas, apresenta 
maior manifestação nas 
metrópoles, sendo 
diretamente proporcional à 
renda familiar. 
 
(Estimativa 2014 – INCA; 
Ministério da Saúde) 
 

 



• A primeira menção foram inscrições 
gravadas em ossos e cascos de tartarugas 
na dinastia Shang (século 15 a 11 a. C.), 
quando o termo Liu (tumor) foi 
mencionado. 

• Também embasado no mais antigo livro 
registrado da Medicina Chinesa, Huang Di 
Nei Jing (O Clássico Interno do Imperador 
Amarelo). 

 



• Atualmente a medicina chinesa já 
apresenta uma compreensão mais 
ampla dos fatores etiológicos do 
câncer, porém ainda não completa. 

• Pacientes com desequilíbrios nos 
Órgãos e Vísceras   (Zang Fu), 
deficiência de Qi e Sangue ou 
funções imunológicas diminuídas, 
apresentam maior probabilidade de 
desenvolver câncer. 

 



 

Para a medicina chinesa o mesmo tumor observado pode ter 
diferentes características e manifestações clínicas em pacientes 
diferentes, ou até no mesmo paciente em diferentes estágios da 
doença. Na medicina chinesa, padrões distintos são, portanto, 
envolvidos e devem ser tratados como tal. 



   Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) define 
medicamento fitoterápico como obtidos exclusivamente de 
matérias-primas ativas vegetais, não sendo considerados 
aqueles que incluem em sua composição substâncias ativas 
isoladas, sintéticas ou naturais, nem as associações dessas 
com extratos vegetais (RDC 17 de 24 de fevereiro de 2000). 

 



 



• Imperador (Jun): erva que desempenha a ação principal e que dirige as 
operações da fórmula. 

• Ministro (Chen): erva que potencializa as ações da erva Imperador. 
• Auxiliar ou Emissário (Shi): direciona o efeito, conduzindo a ação das 

demais ervas para o local onde deve agir. 
• Assistentes (Zuo): diminuem ou neutralizam as ações de maneira a 

impedir efeitos excessivos ou tóxicos. 
 

 



• Hedyotis diffusa – Bai Hua She She Cao (Imperador): erva que 
dispersa o calor, expulsa o fogo e desintoxica. Sabor amargo e 
doce, temperatura fria, atua nos meridianos do fígado, estômago, 
intestino grosso e intestino delgado. 

• Scutellaria barbata – Ban Zhi Lian (Ministro): erva que dispersa o 
calor, expulsa o fogo e desintoxica. Sabor picante e ligeiramente 
amargo, temperatura fresca, atua nos meridianos do fígado, pulmão e 
estômago. 

• Coix lacryma jobi – Yi Yi Ren (Ministro): erva que elimina a 
umidade (diurética). Sabor doce e suave, temperatura ligeiramente 
fria, atua nos meridianos do baço, estômago, pulmão e rim. 

• Salvia chinensis – Shi Jian Chuan (Assistente): erva que regulam 
e revigoram o sangue. Sabor amargo, temperatura fria, atua nos 
meridianos do coração, pericárdio, pulmão, estômago, fígado e baço. 

• Lobelia chinensis – Ban Bian Lian (Assistente): erva que drena a 
umidade (diurética). Sabor doce, temperatura ligeiramente fria, atua 
nos meridianos do coração, pulmão e intestino delgado. 
 

 



A linhagem de adenocarcinoma mamário murino 4T1 
foi submetida ao tratamento com diferentes 
concentrações de extrato bruto hidroalcoólico de Coix 
lacryma-jobi (Yi Yi Ren), Hedyotis diffusa (Bai Hua 
She She Cao), Lobelia chinensis (Ban Bian Lian), 
Salvia chinensis (Shi Jian Chuan) e Scutellaria 
barbata (Ban Zhi Lian). Após os tratamentos foram 
realizados avaliações da viabilidade celular do 
composto testado frente à linhagem 4T1.  

 



• Foi aplicada a técnica de maceração, que 
consiste em manter a droga, convenientemente 
pulverizada, nas proporções indicadas na 
fórmula, em contato com o líquido extrator, com 
agitação diária de no mínimo sete dias 
consecutivos . 

• Os materiais vegetais, já secos, foram 
incorporados em álcool de cereais 93%, na 
proporção de 20% de droga para 80% de álcool.  

• Após 13 dias foi feita a filtragem e o 
acondicionamento dos extratos em vidro âmbar, 
fechados e mantidos em local fresco, seco e ao 
abrigo de luz. 



• Utilizado para avaliar a citotoxicidade a partir da 
incorporação do corante Azul de Tripan. 

• Identifica a integralidade da membrana celular. 
• Contagem de células viáveis e inviáveis em câmara 

hematocitométrica por microscopia óptica. 



• Método colorimétrico, usado para medir proliferação celular 
e citotoxicidade. 

• Indica atividade metabólica da célula – Mitocôndria 
(produção de energia celular). 

succinato-
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• Após análise dos resultados, podemos sugerir que todos 
os extratos hidroalcoólicos promoveram a indução da 
morte celular de adenocarcinoma mamário murino 4T1, 
em períodos e doses distintas, não sendo possível ainda 
afirmar por qual via de morte.  

• O complexo apresentou interação sinérgica entre os 
elementos da fórmula, caracterizado por uma 
combinação que resulta em valores diferentes em 
relação aos seus compostos isolados.  

• No primeiro intervalo (24 horas) foi detectada redução 
das características citotóxicas relativa aos seus 
componentes e após esse período (48 e 72 horas) o 
complexo apresentou maior capacidade de indução da 
morte celular. 



Para este estudo, devem ser executados novos testes para 
ampliarmos afirmativas a respeito de sua atividade 
antitumoral, porém devemos ter em mente a impossibilidade 
de reproduzirmos in vitro a totalidade dos fundamentos da 
medicina chinesa e principalmente a complexidade do 
organismo humano.



Obrigada pela presença! 
 

Máyra Lessa 
may.lessa@hotmail.com 
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