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Introdução

• Câncer é o nome dado a um conjunto variado de doenças

que têm em comum o crescimento desordenado de células

que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se

(metástase) para outras regiões do corpo.

• 80% a 90% dos cânceres estão associados a fatores

ambientais, ou seja relacionam-se ao meio ambiente e aos

hábitos ou costumes próprios de um ambiente social e

cultural.

• Fatores genéticos















Introdução

• A estimativa mundial, realizada em 2012, pelo

projeto Globocan/Iarc, apontou que, dos 14 milhões

de casos novos estimados, mais de 60% ocorreram

em países em desenvolvimento.

• Para a mortalidade, a situação agrava-se quando se

constata que, dos 8 milhões de óbitos previstos, 70%

ocorreram nesses mesmos países.



Introdução

• Os tipos de câncer mais incidentes no mundo foram

pulmão (1,8milhão), mama (1,7milhão), intestino

(1,4milhão) e próstata (1,1milhão).

• Nos homens, os mais frequentes foram pulmão

(16,7%), próstata(15,0%), intestino(10,0%),

estômago (8,5%) e fígado (7,5%).

•Em mulheres, as maiores frequências encontradas

foram mama (25,2%), intestino (9,2%), pulmão

(8,7%), colo do útero (7,9%) e estômago (4,8%).



Introdução

• O INCA estima para o Brasil, no biênio 2016-2017,

a ocorrência de cerca de 600 mil casos novos de

câncer.

• Excetuando-se o câncer de pele não-melanoma

(aproximadamente 180 mil casos novos), ocorrerão

cerca de 420 mil casos novos de câncer.





Introdução

• O tratamento do câncer pode ser feito através de

cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou transplante de

medula óssea. Em muitos casos, é necessário

combinar mais de uma modalidade.



Introdução

• Investigação científica intensa

•Multi/Interdisciplinaridade

•Cuidados Paliativos



Cuidados Paliativos

• OMS (2002) - abordagem ou tratamento que melhora a

qualidade de vida de pacientes e familiares diante de doenças

que ameacem a continuidade da vida.

• Para tanto, é necessário avaliar e controlar de forma

impecável não somente a dor, mas, todos os sintomas de

natureza física, social, emocional e espiritual.

• Deve reunir as habilidades de uma equipe multiprofissional

para ajudar o paciente a adaptar-se às mudanças de vida

impostas pela doença, e promover a reflexão necessária para

o enfrentamento desta condição de ameaça à vida para

pacientes e familiares.





Medicina Chinesa e o Câncer

由中国医药治疗癌症



Introdução

• Atualmente a Medicina Chinesa possui um

entendimento mais compreensivo dos fatores

etiológicos do câncer, mesmo que não possam ser

entendidos completamente, destacando pacientes

com uma deficiência inerente de Qi, funções

imunológicas diminuídas e desequilíbrios nos Órgãos

e Vísceras (ZangFu), com uma maior probabilidade

de desenvolver o câncer.



Introdução

•A primeira menção a algo que pode ser associado com o

conceito atual de câncer na história da Medicina Chinesa

pode ser encontrada na Dinastia Shang (1700-1100 A.C.)

onde o termo Liu (Tumor) foi mencionado, porém diversas

nomenclaturas foram adotadas no decorrer da história, em

diversos textos clássicos, até que na Dinastia Song, em 1171

apareceu o termo Ai que traz a idéia de “úlcera inflamada” e

deriva de um ideograma que traz a idéia de “pedra”, e passou

a ser adotado como termo para Câncer e assim foi feito nas

Dinastias seguintes e até hoje.





Etiologia

•病因 bìngyīn Causas das Doenças

• De maneira geral, classifica-se a grande variedade de agentes 

patogênicos em três principais categorias, mantendo-se a mesma 

classificação, já apresentada por Chen Wu Ze:

•内因 nèiyīn Fatores Internos

•外因 wàiyīn Fatores Externos

•不内外因 bùnèiwàiyīn Fatores Nem Internos Nem Externos 



Etiologia

Dentre os fatores externos e suas possibilidades de agressão 

os especialistas chineses destacam:

• Vento patogênico invadindo o Pulmão;

• Invasão de Frio Patogênico;

• Calor de Verão patogênico lesando o Qi;

• Invasão de Umidade;

• Calor Secura lesando os Líquidos Corporais;

• Toxinas de Fogo queimando o Yin



Etiologia

Fatores Internos - Emocionais

• Os fatores emocionais podem ocasionar alterações, tanto 

em caso de falta como de excesso, acarretando perturbações 

no livre fluxo de Qi e Sangue (Xue), nas funções fisiológicas 

dos Órgãos e Vísceras (Zang Fu), através de relações diretas 

com as emoções e Órgãos (Zang) específicos.



Etiologia

Fatores nem Externos e nem Internos – Alimentação 

Imprópria

•饮食矢调–YinShiShiTiao – Alimentação Desequilibrada

•饥饱失常–JiBaoShiChang – Ingestão anormal

•饮食不洁–YinShiBuJie – Alimentação sem Higiene

•饮食偏嗜–YinShiPianShi – Alimentação Preferencial



Etiologia

Fatores nem Externos nem Internos – Hábitos

Inadequados

• Hábitos prejudiciais também podem levar à possibilidade

de formação de nódulos e tumores.

• Deve ser destacado aqui o hábito de consumo de drogas,

lícitas ou ilícitas que altera mas funções internas e

prejudicam ou perturbam o livro fluxo de Qi e de Sangue.



Tratamento

A Medicina Chinesa através de seus diversos ramos e

recursos terapêuticos pode ser uma ótima opção para

o tratamento complementar de pacientes com câncer,

podendo ser empregada antes, durante e após os

tratamentos da Medicina Ocidental como cirurgia,

quimioterapia e radioterapia.



Tratamento

De acordo com Li Pei Wen, especialista no tratamento 

oncológico, há três principais escolas de pensamento na 

Medicina Chinesa, para a abordagem do câncer:

• Suportar o Correto e cultivar a raiz;

• Fortalecer o Sangue e transformar a Estase de Sangue;

• Limpar o Calor e aliviar a toxicidade.

Alguns consideram o acréscimo de uma quarta escola:

• Transformar a Mucosidade e amolecer os nódulos.



基本元素
Ji Ben Yuan Su

Qi Correto

(Zheng Qi)

Qi Nutritivo

(Ying Qi)

Qi Defensivo

(Wei Qi)

Qi do ar

(Kong Qi)

Qi dos 

alimentos

(Gu Qi)

Qi Torácico

(Zhong Qi)

Qi Original

(Yuan Qi)
Jing Qi

Ar

Pulmão (Fei)

Alimento

Baço (Pi)

Rim 

(Shen)

Essência 

Pré-Celestial



Tratamento

Objetivos secundários:

• promover a melhora das feridas e prevenção de formação 

de tecidos cicatriciais;

• melhorar a circulação linfática para prevenir a formação de 

linfedema;

• melhorar as funções digestivas prevenindo náuseas e 

vômitos;

• manter uma boa quantidade de leucócitos, que podem 

diminuir com a quimioterapia;

• tratar outras patologias que podem estar associadas nos 

pacientes com câncer.



Tratamento

Princípios de Tratamento:

• Estágio Inicial

Qi Correto Normal e Qi Patogênico em Excesso

Princípio de Tratamento: Dispersão

• Estágio Intermediário

Qi Correto em Deficiência e Qi Patogênico em Excesso

Princípio de Tratamento: Tonificação e Dispersão

• Estágio Avançado

Extrema Deficiência de Qi Correto

Princípio de Tratamento: Tonificação



• 扶正祛邪。

Fú zhèng qū xié.

Apoiar o Correto e Dissipar o Patogênico.

Ao passo que este ditado pode significar apoiar ou tonificar 

o Qi Correto e Dissipar o Patogênico de maneira geral, 

ele também é um princípio de tratamento comum no 

câncer. Neste caso, a Medicina Chinesa é utilizada para 

apoiar o Qi Correto do paciente, enquanto que a 

cirurgia, radiação e quimioterapia são utilizadas para 

dispersar o patogênico do corpo.



Tratamento

Para o tratamento de pacientes com câncer, o praticante de 

Medicina Chinesa deve lançar mão de diferentes abordagens, 

o que faz com que sejam conhecidos os seus diversos ramos:

•Acupuntura e Moxabustão;

• Fitoterapia Chinesa

• Dietoterapia Chinesa

• Massoterapia Chinesa(Tui Na)

•Artes Corporais Chinesas(Qi Gong,Tai Ji Quan)



Moxabustão

Funções aplicáveis em pacientes com Câncer:

• Aquecer e Dispersar o Frio

• Aquecer e Drenar os Canais e Colaterais (Jing Luo)

• Promoção da Circulação de Sangue (Xue)

• Remover a Estagnação de Sangue (Xue)

• Recuperar o Yang debilitado

• Recuperar o Colapso de Yang

• Tonificar o Qi e nutrir o Sangue (Xue)

• Aliviar Estagnações

• Dispersar Agentes Patogênicos

• Promover a Saúde e Prevenir Doenças



Moxabustão

Dr. Chen Ri Xin da Universidade de Jiang Xi disse sobre o 

tema:

•“A obtenção da chegada do Qi e a Sensação da

Moxabustão é de vital importância para garantir que a

moxabustão seja efetiva. Induzir a Sensação da Moxabustão

é o mesmo que induzir a chegada do Qi na prática da

Acupuntura. Ambos são sinais de que o Qi do Canal foi

estimulado e está sendo movimentado, indicando que os

sistemas regulatórios inatos ao corpo foram ativados, e

indicam um efeito terapêutico positivo.”



ACUPUNTURA



Acupuntura

Os pacientes com câncer podem se beneficiar do 

tratamento com acupuntura em todos os estágios de sua 

doença, sendo que a acupuntura é especialmente útil para:

• Tratamento da deficiência imunológica;

•Alívio e melhora dos efeitos colaterais dos tratamentos;

• Dores associadas com o câncer;

• Deficiências e exaustão nos estágios finais.



Três agulhas Aquecer o Baço (Pi)
三针疗法

sān zhēn liáo fǎ

VC4 (Guanyuan)

Justificativa: Este ponto localizado no Aquecedor Inferior (Xia
Jiao) possui forte efeito tonificante, estimulando o Intestino
Delgado (Xiao Chang), por ser seu ponto Alarme (Mu),
auxiliando no tratamento da diarréia e fezes soltas.

BA15 (Daheng)

Justificativa: Este ponto localizado no nível do umbigo, possui
função de estimular o Baço (Pi). De acordo com a prática
coreana e a recomendação do falecido Yoshio Manaka, este
ponto seria um ponto Alarme (Mu) do Baço (Pi).

E36 (Zusanli)

Justificativa: Este ponto tem grande capacidade de tonificar,
sendo o mais empregado da acupuntura. Ele fortalece todo o
corpo, com destaque para o Aquecedor Central (Zhong Jiao).



Três agulhas Aquecer o Baço (Pi)
三针疗法

sān zhēn liáo fǎ

Funções tradicionais:

•Aquecer o Baço (Pi);

•Dispersar o Frio;

•Resolver a Umidade.

Manipulações das agulhas:

Todos os pontos podem ser agulhados de maneira
perpendicular, com inserção entre 0,8 e 1,2 cun.

No entanto, a utilização da moxabustão é fortemente
recomendada nesta situação, visto que o paciente apresenta
sintomas de Frio interior, pela deficiência de Yang, deficiência
esta que pode ser reposta ou melhorada com o emprego da
moxabustão, com ou sem a combinação com agulhas.



Três agulhas para Tonificar o Qi
三针疗法

sān zhēn liáo fǎ

E36 (Zusanli)

Justificativa: Este ponto tem grande capacidade de tonificar,
sendo o mais empregado da acupuntura. Ele fortalece todo o
corpo, com destaque para o Aquecedor Central (Zhong Jiao),
responsável pela formação do Qi no corpo, mediante o
aproveitamento das substâncias nutritivas dos alimentos.

VC6 (Qihai)

Justificativa: O seu nome, significa Mar do Qi, sendo indicado
para as alterações do Qi, principalmente em deficiência.

B20 (Pishu)

Justificativa: Este é o ponto Shu das Costas (Bei Shu) do Baço
(Pi) que, em conjunto com o Estômago (Wei), é o grande
responsável pela formação do Qi e do Sangue (Xue) no corpo,
mediante o aproveitamento dos alimentos.



Três agulhas para Tonificar o Qi
三针疗法

sān zhēn liáo fǎ

Funções tradicionais:

•Harmonizar e fortalecer o Aquecedor Médio (Zhong Jiao)

•Tonificar o Baço (Pi)

Manipulações das agulhas:

Os pontos E36 (Zusanli) e VC6 (Qihai) devem ser
agulhados de maneira perpendicular ou ligeiramente para baixo
com inserção de 1-1,2 cun de profundidade. O ponto B20
(Pishu) deve ser agulhado com inserção oblíqua em direção
medial e caudal de 0,5-0,8 cun.

As agulhas devem ser estimuladas suavemente,
objetivando uma tonificação. Pode-se também empregar
moxabustão, com excelentes resultados terapêuticos.



Três agulhas para

Nutrir o Sangue (Xue)

三针疗法
sān zhēn liáo fǎ

BA6 (Sanyinjiao)

Justificativa: Este ponto tem como grande característica servir de
cruzamento para os três Canais de natureza Yin do pé, tendo a
capacidade de estimular o Yin Qi do corpo e fortalecer o Baço
(Pi) na sua função de produzir o Sangue (Xue).

E36 (Zusanli)

Justificativa: Este ponto tem grande capacidade de tonificar, ele
fortalece todo o corpo, com destaque para o Aquecedor Central
(Zhong Jiao), responsável pela formação do Qi e do Sangue
(Xue) no corpo, mediante o aproveitamento das substâncias
nutritivas dos alimentos.

B18 (Ganshu)

Justificativa: Este é o ponto Shu das Costas (Bei Shu) do Fígado
(Gan), responsável por armazenar o Sangue (Xue) e permitir o
seu livre e suave fluxo por todo o corpo.



Três agulhas para

Nutrir o Sangue (Xue)

三针疗法
sān zhēn liáo fǎ

Funções tradicionais:

•Fortalecer o Baço (Pi);

•Nutrir o Sangue (Xue);

•Fortalecer o Fígado (Gan).

Manipulações das agulhas:

Os pontos E36 (Zusanli) e BA6 (Sanyinjiao) devem ser
agulhados de maneira perpendicular , com inserção de 1-1,2 cun
de profundidade. O ponto B18 (Ganshu) deve ser agulhado com
inserção oblíqua em direção medial e caudal de 0,5-0,8 cun.

As agulhas devem ser estimuladas suavemente,
objetivando uma tonificação.



Acupuntura

Aquecer o Yang e tonificar o Qi

•VC4(Guanyuan) VG14(Dazhui)

•VC6(Qihai) VG4(Mingmen)

•E36(Zusanli) VC8(Shenque)

•B43(Gaohuangshu)



Acupuntura

•Regular e fortalecer Baço (Pi) e Rim (Shen)

•E36(Zusanli) B20(Pishu)

•B21(Weishu) VC12(Zhongwan)

•BA6(Sanyinjiao) PC6(Neiguan)

•BA4(Gongsun) F13(Zhangmen)

•BA10(Xuehai) B23(Shenshu)

•VG4(Mingmen) VC6(Qihai)

•VC4(Guanyuan) R3(Taixi)



Acupuntura

•Fortalecer o Qi e nutrir o Yin

•BA6(Sanyinjiao) E36(Zusanli)

•R3(Taixi) R1(Yongquan)

•B23(Shenshu) B18(Ganshu)

•F3(Taichong) R6(Zhaohai)

•VC6(Qihai)  IG11(Quchi)



Acupuntura

•Tonificar o Sangue e aumentar os leucócitos

•VG14(Dazhui)    VB39(Xuanzhong)

•B17(Geshu)    BA10(Xuehai)

•B23(Shenshu)    VC4(Guanyuan)

•VG4(Mingmen)   VG15(Yamen)

•B11(Dazhu)   R3(Taixi)

•E36(Zusanli)    B20(Pishu)

•BA6(Sanyinjiao)    F3(Taichong)

•VC6(Qihai)    PC6(Neiguan)

•B18(Ganshu)    B21(Weishu)



Acupuntura

•Fortalecer o Sangue e transformar a Estase de Sangue

•BA6(Sanyinjiao)    IG4(Hegu)

•BA10(Xuehai)            B17(Geshu)

•IG11(Quchi)         B40(Weizhong)

•P5(Chize)            E36(Zusanli)

•B20(Pishu)       F3(Taichong)

•E44(Neiting)       F14(Qimen)

•VB34(Yanglingquan)        VG14(Dazhui)

•B22(Sanjiaoshu)         VG20(Baihui)

•Ashi          Xi



Acupuntura

Tratamento integrado:

• Cirurgia

• Quimioterapia 

• Radioterapia



Acupuntura

Complicações:

• Dor

• Febre

• Constipação

• Náusea

• Queda de Cabelo



Evidências Científicas























Considerações finais

• Complementação ao tratamento

• Não esquecer os princípios clássicos e básicos 

da Medicina Chinesa

• Associar ao conhecimento moderno

• Prática baseada em evidência

• Suportar o correto e dispersar o patogênico







“A marca de sua ignorância é a

profundidade da sua crença na injustiça e

na tragédia. O que a lagarta chama de fim

de mundo, o mestre chama de borboleta.”

Richard Bach



Obrigado!

grvsilveira@gmail.com


