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Resumo 

 

 

A Moxabustão é um componente importante dentro da Medicina Chinesa (MC), usada 

na prevenção e tratamento de doenças. O calor produz estímulos que regularizam as funções 

fisiológicas, por intermédio dos Canais e Colaterais. O sistema imunológico é responsável 

pela defesa do organismo contra organismos infecciosos e outros invasores, e um quadro de 

Leucopenia (redução do número dos glóbulos brancos no sangue) podem causar desequilíbrio 

nesse sistema de defesa e possibilitar o aparecimento de doenças e infecções no organismo. 

Estudos comprovaram a capacidade da Moxabustão em aumentar a produção de leucócitos no 

sangue, mantendo-se em níveis mais elevados mesmo após 04-05 dias. Desta forma, foi 

realizado um estudo de caso em paciente do gênero feminino, 61 anos, apresentando quadro 

de leucopenia e diagnosticada com tumor neuroendócrino metastático em fígado. Utilizou-se 

Moxabustão direta nos pontos de Acupuntura E36 (Zusanli) e VB39 (Xuanzhong), em sessões 

uma vez por semana, por 12 semanas. Através da comparação de hemogramas colhidos antes 

e durante a intervenção, notou-se o significativo aumento do número de glóbulos brancos no 

sangue, sendo um aumento de 47,42% no número de leucócitos e 77% no número de 

neutrófilos; um aumento de 64,94% no número de eosinófilos e 21,13% de monócitos. Os 

achados corroboram estudos científicos que apontam os efeitos benéficos da Moxabustão no 

sistema imunológico, especialmente em casos de Leucopenia. 

 

PALAVRAS-CHAVE: moxabustão, leucopenia, imunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

 

Moxibustion is an important component within Chinese Medicine (MC), used in the 

prevention and treatment of diseases. Heat produces stimuli that regulate physiological 

functions, through channels and collaterals. The immune system is responsible for the body's 

defense against infectious organisms and other invaders, and a condition of Leukopenia 

(reducing the number of white blood cells in the blood) can cause imbalance in this defense 

system and enable the onset of diseases and infections in the body. Studies have shown 

Moxibustion is ability to increase blood leukocyte production, and remain at higher levels 

even after 4-5 days. Thus, a case study was performed in a female patient, 61 years old, 

presenting leukopenia and diagnosed with metastatic neuroendocrine tumor in the liver. 

Direct Moxibustion was used at Acupuncture points E36 (Zusanli) and VB39 (Xuanzhong), in 

sessions once a week for 12 weeks. A comparison of hemograms collected before and during 

the intervention showed a significant increase in the number of white blood cells in the blood, 

with a 47.42% increase in the number of leukocytes and a 77% increase in the number of 

neutrophils; an increase of 64.94% in the number of eosinophils and 21.13% of monocytes. 

The findings corroborate scientific studies that point out the beneficial effects of Moxibustion 

on the immune system, especially in cases of Leukopenia. 

 

 

KEY-WORDS: moxibustion, leukopenia, immunity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 A Medicina Chinesa 

 

 

A Acupuntura e a Moxabustão são dois componentes importantes dentro da Medicina 

Chinesa (MC), são ciências usadas na prevenção e tratamento de doenças, utilizadas desde o 

período da comunidade das tribos da sociedade primitiva chinesa.  

Foi durante a dinastia Shang (1766 a.C.) que apareceram hieróglifos de Acupuntura e 

Moxabustão nas inscrições de ossos e cascos de tartaruga. Assim, durante este período 

surgiram o pensamento filosófico do Yin-Yang e dos Cincos Movimentos, sendo que mais 

tarde, no campo da medicina, os médicos antigos tiveram o conhecimento preliminar de 

Pulso, Sangue, Fluidos corpóreos, Qi, Shen, Essência etc. bem como a doutrina da adaptação 

pertinente do corpo humano ao ambiente natural. Assim germinou o broto da teoria básica da 

Medicina Chinesa (XINNONG, 1999). 

A Medicina Chinesa enfatiza a totalidade do corpo humano e sua integração com a 

natureza, onde o corpo é um organismo constituído de várias partes que não podem ser 

estruturalmente separadas e cujas funções influenciam-se fisiopatologicamente. O corpo 

mantém com o meio ambiente uma relação de adaptação e, no estado de normalidade, essa 

espécie de integração do meio interno com o externo e o pensamento de que o organismo é 

integrado em si mesmo, caracterizam uma visão holística/integral (YIN HUI HE, 2001). 

Desta maneira, a Moxabustão é um dos métodos de tratamento da Medicina Chinesa 

que visa estabelecer o equilíbrio enérgico do organismo, buscando atingir esse conceito ideal 

de saúde integral, através do calor. O texto clássico Huang Di Neijing “O Clássico de 

Medicina Interna do Imperador Amarelo”, no Ling Shu 73 diz: “Se Acupuntura não 

funcionar, Moxabustão deve aplicar”. 

É importante entender os fundamentos da MC, a fim de se compreender como a 

técnica da Moxabustão trabalha as energias vitais (Qi) no organismo, para tratar os 

desequilíbrios e doenças, sejam estes pela visão da medicina ocidental ou oriental. 

Assim, serão apresentados alguns conceitos dos princípios da MC, em especial as 

teorias do Yin-Yang, Cinco movimentos, Zang-Fu e Canais e Colaterais. 

A teoria Yin-Yang é uma estrutura conceitual que foi usada para observação e análise 

do mundo material na China Antiga. Em suma, Yin e Yang representam dois princípios 
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opostos que podem ser observados dentro do mundo natural, como a água e o fogo; dia e 

noite; movimento e quietude. A teoria é muito utilizada na MC para explicar a fisiologia e a 

patologia do corpo humano e serve como guia para o diagnóstico e tratamento no trabalho 

clínico (XINNONG, 1999). 

Já os Cinco Movimentos, na Medicina Chinesa, fazem parte da natureza como a 

conhecemos - a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água. São estes os materiais básicos que 

constituem o mundo material. Existe uma interdependência e um controle recíproco entre eles 

que determina seu estado de constante movimento e mudança. Essa teoria explica 

basicamente, a relação de estímulo recíproco em geração, inibição e contra-inibição entre eles. 

Na MC, sua aplicação consiste em classificar em categorias diferentes os fenômenos naturais, 

além dos tecidos e órgãos do corpo humano e as emoções, bem como interpretar a relação do 

mecanismo fisiológico e patológico do organismo e o ambiente natural (MACIOCIA, 2014).  

O nome em Chinês para Órgãos Internos é Zang-Fu, sendo sua teoria representada 

pela visão do corpo como um todo integrado, onde os Órgãos Pulmão (Fei), Coração (Xin), o 

Fígado (Gan), o Rim (Shen), o Baço (Pi), e o Pericárdio (Xin Bao), são conhecidos como os 

seis Órgãos Zang. Suas funções fisiológicas são a produção e o armazenamento de 

substâncias vitais, como a Essência, o Qi, o Sangue (Xue) e Fluídos corporais. A Vesícula 

Biliar (Dan), o Estômago (Wei), o Intestino Delgado (Xiao Chang), Intestino Grosso (Da 

Chang), a Bexiga (Pang Guang) e o Triplo Aquecedor (SanJiao), são conhecidos como seis 

Órgãos (ou vísceras) Fu. Suas funções são as de receber e digerir o alimento, absorver 

substâncias nutrientes e transmitir e excretar os excessos (MAIKE, 1995). 

Para que a energia Qi e as substâncias vitais circulem pelo organismo, se faz 

necessária e presença dos Canais e Colaterais, que são “Canais” invisíveis distribuídos e 

interligados por todo corpo humano, comunicando os órgãos internos Zang-Fu aos vários 

tecidos e órgãos da porção superficial do corpo para fazer a circulação maior e fluxo livre 

dessas substancias vitais (MACIOCIA, 2014). 

 

 

1.2 Moxabustão 

 

 

A Moxabustão é um método terapêutico que visa utilizar determinadas substâncias ou 

ervas para aquecer pontos de Acupuntura ou áreas do corpo a serem tratadas. O calor 
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resultante deste processo produz estímulos que regularizam as funções fisiológicas, por 

intermédio dos Canais.  

Especula-se que as origens da Acupuntura e Moxabustão estejam na China, nas tribos 

da idade da pedra. A Moxabustão passou a ser utilizada aproximadamente ao mesmo tempo 

em que se desenvolveu o uso controlado do fogo. O homem primitivo descobriu o conforto do 

calor do fogo e o alívio casual de dores contínuas e localizadas e outros tipos de dores depois 

de tocar em um bastão incandescente. A Artemísia foi usada extensamente até o período Zhou 

(1066-221 a.C.). Nos tempos antigos, usava-se a cauterização direta através do material em 

chama que era colocado diretamente sobre a pele, causando formação de bolhas e seguinte 

cicatrização. A Moxabustão era apresentada em grandes cones, com o tamanho aproximado 

de uma avelã e para cada tratamento eram feitas muitas aplicações (YAMAMURA, 2001). 

Durante as dinastias Jing Tan (618-907 d.C.), introduziu-se o método indireto de 

Moxabustão. Naquela época o clássico livro médico “Mil Prescrições do Ducado”, dava 

detalhes para se colocar a lã de moxa sobre outros materiais, tais como, gengibre, sal, alho e 

cera de abelha. Durante a dinastia Ming (1368-1662 d.C.) preparava-se a lã de moxa solta em 

forma de bastão para o tratamento (WENBU, 1993).  

Atualmente, a matéria prima mais utilizada para se fazer a moxa é a folha da planta 

Artemísia vulgaris, uma planta da família das compostas, popularmente conhecida como 

Artemigem e Artemísia. É uma planta de aproximadamente um metro de altura e de folhas 

com sabor amargo e odor aromático pouco agradável. Produz numerosas flores brancas e a 

época de colheita no Brasil é de novembro a dezembro. É originada na Ásia e naturalizada em 

quase todo o mundo. Seus constituintes são óleos essenciais (cineol e tuiona), flavonóides, 

taninos, saponinas, resinas, artemisina e princípios amargos (PANIZZA, 1997).  

Para a utilização na forma de Moxabustão existe uma forma particular de 

transformação da erva. Segundo Kikuchi (1982), as folhas de Artemísia devem sofrer um 

processo de secagem inicialmente no sol, durante dois a três dias, até que seja retirada 20% a 

30% da umidade; após é continuada a secagem na sombra por mais alguns dias. Em seguida 

deve ser socada com cuidado em um pilão e peneirada para retirar todo o pó. Restam então as 

fibras da Artemísia, que adquirem um aspecto de massa lanosa de coloração amarelo claro. 

Esse material deve ser conservado numa caixa e em local seco, pois sua qualidade aumenta à 

medida que o tempo passa. 

Existem várias técnicas para a utilização da Moxabustão, desde a aplicação de cones 

acesos colocados diretamente sobre os pontos ou áreas selecionadas, até bastões de moxa de 

vários tamanhos que são posicionados sobre a região a ser tratada, sem tocá-la. Figura 1.   



11 
 

 

Figura 1. Apresentações dos tipos de Moxa utilizados na prática clínica. Fonte: 

SILVA, 2018. 

 

A Artemísia vulgaris possui várias indicações terapêuticas que servem tanto de uso 

interno como de uso externo. A planta apresenta atividade analgésica, antiinflamatória, anti-

helmíntica, antibacteriana, antiflatulenta, antifúngica, estimulante do apetite, estimulante da 

bile, depressora do Sistema Nervoso Central, digestiva, diurética, emética, expectorante, 

hemostática, laxativa, sedativa, estimulante e vasodilatadora uterina. Também têm sido usada 

no tratamento da epilepsia, vômitos persistentes, convulsões em crianças, problemas 

circulatórios, queixas menopáusicas, depressão leve e estresse. Possui também propriedade 

cicatrizante, além de regular a circulação e a energia (YAMAMURA, 2001). 

 As principais funções da Moxabustão são aquecer e dispersar o frio, além de 

promover e estimular o fluxo de Qi e Xue pelos Canais e colaterais.  

Há milhares de anos, os chineses perceberam que a prática rotineira da moxa tem a 

capacidade de promover a saúde e prevenir doenças, visto que o corpo pode manter um nível 

de imunidade aumentado.  Segundo o acupunturista Antonio Augusto Cunha, a técnica direta 

de Moxabustão produz efeitos profundos e fortes, que podem ser listados abaixo: 
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1. Aumenta a produção de leucócitos: a contagem de glóbulos brancos aumenta 

imediatamente após a aplicação da Moxabustão direta e alcança a sua taxa de pico 

08 horas após a aplicação, mantendo-se em níveis mais elevados mesmo após 04-

05 dias. 

 

2. Aumenta a produção de hemácias: a prática rotineira, repetida e continuada da 

moxa por 2 meses ou mais, tem a capacidade de elevar a contagem dos 

componentes sanguíneos, com destaque para os glóbulos vermelhos 

 

3. Aumenta a circulação sanguínea e linfática: o calor gerado promove uma dilatação 

dos vasos periféricos o que facilita e promove a circulação. 

 

4. Mais efetiva nas doenças crônicas: a prática da técnica direta atua sobre o corpo de 

forma importante, tendo grande resposta em pacientes com patologias de 

deficiência, normalmente associadas com doenças crônicas. 

 

5. Mais segura que a Acupuntura: Por não haver inserção, penetração no corpo, é 

informado que a Moxabustão é mais segura, embora a prática possa causar 

queimaduras e deixar cicatrizes (FILHO, 2015). 

 

 

Por todas as potencialidades da Moxa, bem como a influência que exerce nos pontos 

de Acupuntura relacionados às funções hematológicas e celulares, é sabido que através do seu 

uso, pode-se alcançar o restabelecimento e melhora imunológica, melhorando 

consequentemente, o estado de saúde e qualidade de vida de pacientes portadores de doenças 

crônicas, em especial àquelas relacionadas ao sistema imune, como a leucopenia. 

 

 

1.3 A Leucopenia 

 

 

O sistema imunológico (também conhecido como sistema imunitário) é a defesa do 

organismo contra organismos infecciosos e outros invasores. Através de uma série de passos, 

o sistema imunitário ataca organismos e substâncias que invadem o corpo e causam a doença, 

através da remoção desses elementos, utilizando um conjunto de células e moléculas que 

atuam simultaneamente de forma a eliminar o risco em potencial (ROITT, 2014). 

Os leucócitos, também conhecidos por glóbulos brancos, são um grupo 

de células diferenciadas produzidas ou armazenadas em vários locais do corpo, incluindo o 

timo, baço e medula óssea. Por esta razão, eles são chamados de órgãos linfóides. Há também 
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grupos de tecido linfóide pelo corpo, principalmente em gânglios linfáticos, que abrigam os 

leucócitos. 

Os leucócitos compreendem um grande grupo de células que se apresenta numa 

grande variedade de formas, tamanhos, número e funções específicas. Eles podem ser 

classificados em cinco grandes grupos: neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e 

monócitos. Os leucócitos dividem-se ainda em duas classes: 

 Os granulados constituem 50% a 60% de todos os leucócitos. Têm esse nome 

porque contêm grânulos com diferentes substâncias químicas, dependendo do tipo 

da célula. Dividem-se em três classes: neutrófilos, eosinófilos (acidófilos) 

e basófilos.  

 Os hialinos (semelhante a vidro), que são agranulados, constituem 30% a 40% de 

todos os leucócitos. Os linfócitos se dividem em dois subtipos principais: células 

B (as que amadurecem dentro da medula óssea ou estruturas específicas no 

intestino, amígdalas e outros) e as células T (aquelas que amadurecem no timo) 

(SASSON, 1989). Figura 2 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Neutr%C3%B3filo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eosin%C3%B3filo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Granul%C3%B3cito_eosin%C3%B3filo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%B3filo
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Leuc%C3%B3cito_hialino&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vidro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medula_%C3%B3ssea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Timo
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Figura 2. Diferenciação das células produzidas na medula óssea, compondo os 

glóbulos brancos do sistema imunológico. Fonte: IPÊ, 2013. 

 

A Leucopenia é a redução global do número dos glóbulos brancos no sangue, 

chamados leucócitos. O mais frequente é que a leucopenia surja devido a uma linfopenia 

(redução do numero de linfócitos) ou neutropenia (redução do numero de neutrófilos). A 

forma de se identificar o quadro é através do leucograma, parte do hemograma em que se 

analisa a série branca por contagem total dos leucócitos e, por contagem diferencial, 

contando-se 100 células. As taxas globais de leucócitos para mulheres adultas normais estão 

entre 3.500 e 10.000 por milímetro cúbico do sangue. Considera-se que há leucopenia quando 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hemograma
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a mulher apresenta menos de 3.500 leucócitos por milímetro cúbico de sangue. 

A leucopenia não é uma doença, mas a manifestação hematológica de algum transtorno 

orgânico, crônico ou transitório (ABBAS, 2015). 

Qualquer agente químico físico ou biológico que de alguma forma interfira na gênese 

celular pode causar aumento ou diminuição destes glóbulos. São possíveis causadores da 

leucopenia: radiações como Raio-x, reações alérgicas, anemia, quimioterapia 

(QT) e radioterapia (RT),  atividade anormal da tireoide, mieloma múltiplo e outros cânceres 

ósseos, doenças auto-imunes – artrite, lúpus, AIDS- parasitoses, infecções, fármacos 

imunossupressores, entre outros (NELSON et al, 2014). 

O tratamento vai depender da fonte causadora do quadro. A leucopenia pode surgir em 

algumas situações naturais e não exigir tratamento algum; ou pode ser sinal de infecções, 

inflamações, doenças da medula óssea, doenças autoimunes, doenças da tireoide e do baço, 

além de consequência ao uso de algumas medicações e a tratamentos como quimioterapia e 

radioterapia. Por isso, deve ser investigada para que a causa seja tratada. Em casos extremos, 

em que a diminuição de leucócitos está intensa, existem medicações capazes de estimular a 

produção dessas células (ABCMED, 2014). 

Na Medicina Chinesa, o diagnóstico classifica a leucopenia como um distúrbio devido 

à deficiência do Baço (Pi) e do Rim (Shen). De acordo com os princípios da MC, o Rim 

(Shen) governa os ossos e a medula, e armazena a Essência, enquanto o Baço (Pi) gera Qi e 

Sangue (Xue).  

A leucopenia sendo relacionada à deficiência de Sangue, é um quadro que pode ser 

causado por desequilíbrios em vários órgãos ou sistemas internos (Zang Fu), direta ou 

indiretamente na formação do Xue, dessa forma, várias condições podem estar envolvidas, 

como a deficiência do Qi do Baço (Pi) (que conduz à deficiência de Sangue, do Sangue do 

Fígado (Gan) e do Coração (Xin) , a deficiência do Qi do Coração (Xin) (dificultando a 

função do Coração em controlar o Xue), que também pode estar relacionada a uma estagnação 

de Qi do Fígado (Gan) (responsável pelo livre fluxo de Qi pelos Zang-Fu). 

Pesquisadores do Hospital Shanghai Tongji indicam que a Acupuntura combinada 

com a Moxabustão aumenta com sucesso os níveis de glóbulos brancos e estabiliza a saúde 

geral dos pacientes que sofrem de leucopenia induzida por quimioterapia. No estudo, um total 

de 120 pacientes foram distribuídos aleatoriamente em um grupo controle e um grupo de 

tratamento, cada um consistindo de 60 pacientes. O grupo de controle recebeu terapia com 

fármaco. O grupo de tratamento recebeu Acupuntura mais Moxabustão. Todos os pacientes 

foram diagnosticados com leucopenia induzida por quimioterapia entre janeiro de 2006 e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alergia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quimioterapia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Radioterapia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mieloma_m%C3%BAltiplo
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dezembro de 2015. A Acupuntura e a Moxabustão produziram resultados mais rápidos, 

através da análise de amostras de sangue. Além disso, as técnicas superaram a terapia 

medicamentosa em 37%. A Acupuntura e a Moxabustão produziram uma taxa de resultado de 

90% e os medicamentos produziram uma taxa de resultado de 53,3% (SHEN et al, 2017). 
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2 APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE CASO: TUMOR NEUROENDOCRINO (TNE) 

COM METÁSTASE EM FÍGADO 

  

 

Trata-se de um estudo de caso sobre os efeitos da Moxabustão em caso de leucopenia 

com tumor neuroendócrino com metástase em fígado, sendo o tratamento realizado em uma 

paciente do gênero feminino, 61anos, com início em 25/8/2017 até 15/12/2017, num total de 4 

meses. Foram realizadas 12 sessões de tratamento, com frequência de uma vez por semana, 

com duração de 40 minutos cada. 

Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de cem doenças que têm em comum o 

crescimento desordenado de células, que invadem tecidos e órgãos. Dividindo-se 

rapidamente, estas células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando a 

formação de tumores malignos, que podem espalhar-se para outras regiões do corpo, processo 

este denominado de metástase. 

As causas de câncer são variadas, podendo ser externas ou internas ao organismo, 

estando estas inter-relacionadas. As causas externas referem-se ao meio ambiente e aos 

hábitos ou costumes próprios de uma sociedade, como o tabagismo, alcoolismo, a exposição 

excessiva ao sol e alguns vírus, por exemplo. Outros estão em estudo, como alguns 

componentes dos alimentos que ingerimos, e muitos são ainda completamente desconhecidos. 

As causas internas são, na maioria das vezes, geneticamente pré-determinadas, e estão 

ligadas à capacidade do organismo de se defender das agressões externas. São raros os casos 

de cânceres que se devem exclusivamente a fatores hereditários, familiares e étnicos, apesar 

de o fator genético exercer um importante papel na oncogênese (INCA 2018). 

O TNE é o termo genérico para um grupo de cânceres incomuns, muitas vezes de 

crescimento lento, que se desenvolvem a partir de células do sistema endócrino. Essas células 

estão distribuídas em várias partes do organismo, principalmente no intestino delgado, 

intestino grosso, ovários, pâncreas e pulmão. São células que produzem determinados 

hormônios, e quando esses tumores aparecem podem produzir uma quantidade excessiva 

desses hormônios, o que pode gerar os quadros clínicos. Como os tumores neuroendócrinos 

são formados ainda não é totalmente compreendido. Sabe-se que os tumores neuroendócrinos 

são mais prevalentes em mulheres. 

O diagnóstico desses tumores pode ser muito difícil, uma vez que os sintomas são 

semelhantes a várias outras doenças. Já o tratamento varia conforme o hormônio produzido ou 

órgão afetado. Você pode ter uma intervenção cirúrgica, desde que o tumor seja encontrado. 
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Também existe a possibilidade de tratamento medicamentoso com algumas drogas para 

controlar os sintomas. Alguns desses tumores podem se tornar malignos e criar metástases, e 

esses casos são mais indicados à quimioterapia (SBEM, 2018).  

Os tumores metastáticos são muito mais frequentes que os tumores primários, pois o 

fígado é uma sede comum de metástases dos vários tipos de cânceres de praticamente todos os 

órgãos do corpo humano. As metástases mais comuns são as de câncer de intestino (cólon e 

reto) e de tumores neuroendócrinos, cujo tratamento sempre que possível é cirúrgico 

(A.C.CAMARGO, 2017). 

A quimioterapia (QT) é um método comum de tratamento do câncer, que afeta tanto as 

células normais como as neoplásicas, porém ela acarreta maior dano às células malignas do 

que às dos tecidos normais, devido às diferenças quantitativas entre os processos metabólicos 

dessas duas populações celulares. As células normais, que se renovam constantemente, como 

a medula óssea, os pêlos e a mucosa do tubo digestivo, são também atingidas pela ação dos 

quimioterápicos. No entanto, como as células normais apresentam um tempo de recuperação 

previsível, ao contrário das células tumorais, é possível que a QT seja aplicada repetidamente, 

desde que observado o intervalo de tempo necessário para a recuperação da medula óssea e da 

mucosa do tubo digestivo. Por este motivo, ela é aplicada em ciclos periódicos. 

Os efeitos tóxicos dos quimioterápicos dependem do tempo de exposição e da 

concentração plasmática da droga. A toxicidade é variável para os diversos tecidos e depende 

da droga utilizada. Nem todos os quimioterápicos ocasionam efeitos indesejáveis, mas são 

comuns os sintomas como alopecia e alterações gastrintestinais (náuseas, vômitos e diarréia), 

além de mielossupressão, granulocitopenia, plaquetopenia, anemia, mucosites, cistite, e 

imunossupressão (ONCOGUIA, 2014). 

Segundo os princípios da Medicina Chinesa, todas as doenças podem ser classificadas 

de acordo com as suas características em Síndromes que abrangem vários sintomas 

simultaneamente, ou até mesmo, várias doenças. O câncer é classificado normalmente como 

um quadro de Mucosidade-Calor. Toda doença com característica de Mucosidade faz nossos 

fluídos e energia estagnarem no local afetado, provoca dor surda, sensação de peso e 

degeneração. O Calor gera sintomas inflamatórios, aceleração do metabolismo, condensação 

dos fluídos e também faz com que a doença se espalhe mais facilmente pelo corpo, 

consumindo sua estrutura. Essas características combinadas caracterizam a maior parte dos 

cânceres. 
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No tratamento segundo a MC, trabalha-se a eliminação da Mucosidade-Calor e o 

aumento da resistência do corpo para combater esses fatores patogênicos, o que se chama no 

ocidente de células cancerígenas. 

Para estimular a resistência orgânica, sabe-se que os pontos de imuno-estimulação 

mais utilizados na Acupuntura são: E36 (Zusanli), VB39 (Xuanzhong), IG4 (Hegu), IG11 

(Quchi), VG14 (Dazhui), B11 (Dazhu), B20 (Pishu), B23 (Shenshu), B28 (Pangguangshu) e 

VC12 (Zhongwan). Com eles, são encontradas respostas orgânicas com efeitos anti-

inflamatórios, antibacterianos, antivirais, aumento da imunidade humoral e celular, e também 

efeitos anti-alérgicos (CARDEAL et al. 2005). 

Por este motivo, foram escolhidos os pontos E36 (Zusanli) e VB39 (Xuanzhong), para 

aplicação da Moxabustão, a fim de estimular o sistema imune da paciente, com o intuito de 

verificar a possível melhora do quadro de leucopenia presente, possibilitando a continuidade 

do tratamento quimioterápico no combate às células cancerígenas. 

 

 

2.1 Caso clínico 

 

 

A.O.P, gênero feminino, 61 anos, empregada doméstica, separada, com duas filhas. 

Relata que no final do ano de 2014 começou a sentir muitas dores abdominais que se 

estendiam aos hipocôndrios, juntamente com uma sensação de febre pelo corpo. Percebeu na 

época as unhas quebradiças e frequentemente aconteciam torções do tornozelo esquerdo. 

Procurou o pronto-socorro do Hospital São Paulo, onde o médico clinico-geral 

realizou uma ultrassonografia. No exame constou uma alteração no fígado e a paciente foi 

encaminhada para um gastroenterologista que realizou um exame de tomografia. Neste 

segundo exame descobriu-se um tumor e a paciente foi encaminhada ao Hospital do Câncer 

Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, onde foi realizada biopsia do órgão. (Anexo 1) 

A partir daí, foi constatada uma metástase no fígado, devido tumor neuroendócrino de 

origem desconhecida. 

Iniciou tratamento de quimioterapia, associado ao uso de injeções de Sandostatin Lar 

30mg a cada 28 dias (medicamento utilizado para melhora dos sintomas relacionados aos 

tumores neuroendócrinos). Entre os meses de novembro de 2014 e janeiro de 2015 recebeu 6 

doses de QT. Após esse período o tratamento teve de ser interrompido devido a leucopenia, 

causando diminuição da imunidade. Realizou mais duas sessões em julho de 2015 e 
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novamente foi interrompido pelo mesmo fator, sendo retomado em fevereiro de 2016. A partir 

daí, recebeu uma dose mensal de QT durante todo o ano até março de 2017, onde foi 

interrompido novamente. Recebeu mais uma dose no mês de junho e outra em julho. 

Novamente o tratamento foi interrompido, pois a paciente apresentou neutropenia. Foi 

no mês de agosto que iniciamos o tratamento com a Moxabustão, que durou até o meio do 

mês de dezembro de 2017.  
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3 JUSTIFICATIVA 

 

 

O estudo de caso foi escolhido a fim de se demonstrar o efeito positivo do tratamento 

com Moxabustão em casos de leucopenia, como instrumento de incremento do número de 

leucócitos no sangue e consequentemente na melhora da resposta imunológica do organismo, 

como forma de combate às células do câncer. 

 

 

3.1 Problema 

 

 

A Moxabustão pode realmente influenciar positivamente o sistema imunológico, 

modificando o quadro de leucopenia? 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

4 OBJETIVOS 

 

 

4.1 Geral 

 

 

Realizar um estudo de caso com paciente portadora de leucopenia e tumor 

neuroendócrino com metástase no fígado, utilizando a Moxabustão com o intuito de 

influenciar positivamente o sistema imunológico da paciente, levando a uma mudança no 

número de células brancas do sangue, possibilitando a continuidade do tratamento 

quimioterápico no combate ao tumor. 

 

 

4.2 Específicos 

 

 

Comparar através dos exames de sangue (hemograma) o real aumento do número das 

células brancas do sangue (leucócitos), dosando hemograma antes e após o tratamento com 

Moxabustão. 
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5 METODOLOGIA 

 

 

A paciente foi esclarecida sobre a pesquisa e aceitou participar da mesma, assinando 

desta forma, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) - Anexo 2. O presente 

estudo foi aprovado pelo Comitê Permanente de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos da Faculdade Ebramec. 

O estudo de caso foi realizado com uma paciente do sexo feminino, 61 anos, que 

apresenta um tumor raro neuroendócrino, descoberto em 2014. Desde então passou a realizar 

tratamento quimioterápico para combater o tumor. Por apresentar um quadro de leucopenia 

idiopática, a paciente não conseguia fazer as sessões de quimioterapia devido à baixa 

imunidade, onde o tratamento foi interrompido inúmeras vezes.  

Foi proposta a utilização da Moxabustão como tratamento auxiliar, método não 

invasivo, a fim de influenciar o sistema imunológico e verificar alguma melhora no quadro de 

leucopenia apresentado. 

A técnica utilizada foi através da aplicação de Moxabustão com bastão de Artemísia 

vulgaris, nos pontos de Acupuntura E36 (Zusanli) e VB39 (Xuanzhong), em tonificação, por 

10 minutos em cada ponto, em ambas as pernas. O tratamento teve duração de 4 meses, sendo 

as sessões realizadas uma vez por semana, com duração de 40 minutos cada uma. 

O hemograma foi colhido antes da aplicação da Moxa, repetido durante o tratamento e 

após o término do tratamento, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 1: Data dos exames originais e respectivo anexo: 

Período Data Anexo 

6 semanas antes do 

tratamento 

30/06/17 Anexo 3 

7 semanas depois do início 

do tratamento 

19/10/17 Anexo 4 

4 semanas após o término do 

tratamento 

10/01/18 Anexo 5 
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6 RESULTADOS 

 

 

No leucograma colhido em 30/6/17, seis semanas antes do início do tratamento com a 

Moxabustão, a paciente apresentava um quadro de neutropenia, constatada na análise do 

número de glóbulos brancos no sangue, com valor de 1.581mm³ de neutrófilos. Tabela 2 

Sete semanas após o início do tratamento foi realizado novo exame de leucograma, 

onde se pôde perceber o incremento de todos os valores de glóbulos brancos no sangue- 

Tabela 3. A última dosagem foi realizada 4 semanas após o término do tratamento de 

Moxabustão. Tabela 4 

 

Tabela 2. Leucograma colhido em 30/6/17, seis semanas antes do início do tratamento com a 

Moxabustão. 

LEUCOGRAMA em mm³ 

30/6/17 Resultado Referência 

Leucócitos 5.100 3.500 – 10.000 

Neutrófilos 1.581 1.755 – 8.800 

Segmentados 1.581 1.715 – 8.000 

Eosinófilos 102 35 - 500 

Linfócitos 2.958 875 – 2.900 

Monócitos 459 210 - 900 

 

Tabela 3. Leucograma colhido em 19/10/17, sete semanas depois do início do tratamento com 

a Moxabustão. 

LEUCOGRAMA em mm³ 

19/10/17 Resultado Referência 

Leucócitos 9.700 3.500 – 10.000 

Neutrófilos 6.887 1.755 – 8.800 

Segmentados 6.887 1.715 – 8.000 

Eosinófilos 291 35 - 500 

Linfócitos 1.940 875 – 2.900 

Monócitos 582 210 - 900 
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Tabela 4. Leucograma colhido em 10/01/18, quatro semanas após o término do tratamento 

com a Moxabustão. 

LEUCOGRAMA em mm³ 

10/01/18 Resultado Referência 

Leucócitos 2.800 3.500 – 10.000 

Neutrófilos 1.400 1.755 – 8.800 

Segmentados 1.400 1.715 – 8.000 

Eosinófilos 56 35 - 500 

Linfócitos 1.288 875 – 2.900 

Monócitos 56 210 - 900 

 

Comparando-se os leucogramas realizados, pode-se perceber a mudança nos valores 

de todos os glóbulos brancos no sangue. Comparando-se as Tabelas 2 e 3 - antes e durante o 

tratamento com a Moxabustão - houve um aumento de 47,42% no número de leucócitos e 

77% no número de neutrófilos; um aumento de 64,94% no número de eosinófilos e 21,13% de 

monócitos, células responsáveis pela defesa do organismo através da fagocitose. 

O número de linfócitos diminuiu 52,47%, apontando uma diminuição do marcador 

inflamatório no organismo. 

Comparando-se as Tabelas 3 e 4 - leucogramas sete semanas após o inicio do 

tratamento e após 4 semanas do término do tratamento de Moxabustão, respectivamente – 

percebeu-se  uma relevante queda nos valores dos glóbulos brancos, sendo: 71,4% no número 

de leucócitos; 79,67% no numero de neutrófilos, 80,75% no numero de eosinófilos; 90,37% 

no número de monócitos. Os linfócitos foram as únicas células que mantiveram queda como 

sendo um marcador positivo de diminuição de processo inflamatório, passando a uma 

diminuição de 33,6% a mais, comparada à Tabela 3. 

Além dos achados clínicos, a paciente relatou melhora nos sintomas que apresentava, 

principalmente na diminuição dos enjoos causados pela QT, diminuição das dores 

abdominais, diminuição do cansaço e aumento da sensação de bem-estar e disposição. 
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7 DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados obtidos no presente estudo indicam que, durante o tratamento de 

Moxabustão nos pontos de Acupuntura escolhidos – E36 (Zusanli) e VB39 (Xuanzhong)- 

houve um aumento significativo do número de leucócitos, neutrófilos, eosinófilos e monócitos 

no sangue, comparados ao exame anterior, onde não havia sido feita a intervenção.  

Esses resultados positivos permaneceram durante o período do tratamento de 4 meses, 

uma vez que ao analisar o exame realizado após o término das sessões de Moxabustão, o 

número de glóbulos brancos diminuíram consideravelmente. É importante salientar que no 

início do tratamento, a paciente não estava recebendo quimioterapia devido ao quadro de 

neutropenia. Após 10 dias de intervenção (2 sessões de Moxa), a equipe médica liberou as 

sessões de QT, pois a imunidade já havia melhorado relativamente. 

A paciente passou, então, a receber o tratamento quimioterápico concomitantemente 

ao tratamento da Moxabustão, o que antes da intervenção este fato não era possível. 

Os dados corroboram com os efeitos encontrados em vários estudos científicos sobre a 

Moxabustão e o aumento da resposta imunológica no organismo. 

Verifica-se que, entre os pontos já referenciados, alguns destacam-se pela sua ação no 

sistema imunitário, bem como ação a nível do sangue, dos músculos e ossos, sendo estes 

pontos identificados pela Medicina Chinesa como pontos-chave da regulação geral do 

organismo, sendo estes principalmente B11 (Dazhu), B17 (Geshu), B23 (Shenshu), VB 39 

(XuanZhong) e E36 (Zusanli). 

No estudo de caso, foram escolhidos os pontos E36 (Zusanli) e VB39 (XuanZhong)  

pela função que eles possuem ao promover a saúde do organismo através do estímulo 

imunológico. Assim, segue as principais funções de ambos os pontos dentro da MC e suas 

respectivas localizações: 

- E36 (Zusanli): Ponto Mar, YangMing, suas funções são fortalecer o corpo e o baço, 

harmonizar o estômago, restaurar o equilíbrio de Qi, descongestionar e ativar o canal do 

estômago e os seus vasos. A sua principal aplicação clínica é o fortalecimento do corpo com 

efeitos imunológicos, nas disfunções do sistema digestivo, nas dores, movimento limitado e 

extremidade do membro inferior. 

Localização: 3 cun distais ao “olho do joelho” (Dubi) e um dedo lateralmente à 

margem da tíbia no músculo tibial anterior.  
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Além disso, o ponto controla o trabalho dos órgãos que estão localizados na metade 

inferior do corpo e o trabalho da medula espinhal em que as partes são responsáveis por um 

bom funcionamento do trato gastrointestinal, trato digestivo, órgãos genitais, rins, glândulas 

supra-renais. Sua estimulação pode aumentar significativamente a função imunológica, 

normalizar a pressão arterial, glicose e insulina, além de ser indicado para vários outros 

sintomas. De acordo com alguns estudos extensivos, a estimulação do ponto E36 (Zusanli), 

afeta o sistema límbico e para límbico do cérebro, que pode afetar também a resposta do 

organismo ao estresse (LIMA, 2014). 

-VB39 (XuanZhong): Canal da Vesícula Biliar, Ponto de influência da medula, sua 

função principal é nutri-la. Usado para tratar doenças que afetam a medula óssea, a medula 

espinhal, o cérebro e os nervos. É um ponto específico para o tratamento de patologias do 

sistema nervoso central.  

Além de tonificar o Qi e o Xue, fortalece os músculos e tendões, dispersa o Vento, a 

Umidade e Umidade-Calor. 

Localização: A três cun acima do ponto mais saliente do maléolo lateral, em uma 

depressão na margem anterior da fíbula (FOCKS, 2008). 

O acupunturista e autor Augusto Cunha (2008) refere em seu livro que a técnica 

aumenta a produção de leucócitos, onde a contagem de glóbulos brancos aumenta 

imediatamente após a aplicação da Moxabustão direta e alcança a sua taxa de pico 08 horas 

após a aplicação, mantendo-se em níveis mais elevados mesmo após 04-05 dias de tratamento. 

Algumas pesquisas científicas têm demonstrado os efeitos positivos da Moxabustão no 

sistema imunológico, como por exemplo, no trabalho de Li e Zhang (2013) os autores 

perceberam que a Moxabustão foi capaz de diminuir a resposta inflamatória e melhorar 

imunidade de atletas profissionais de tênis de mesa. O tratamento com Moxabustão em B23 

(Shenshu) e VC4 (Guanyuan) durante 15 minutos, administrado uma vez por dia, 

continuamente por 5 semanas melhoraram a função imunitária dos eritrócitos, diminuiu a 

função dos linfócitos T e aumentou a imunidade nos atletas.  

Foi realizado um estudo experimental a fim de demonstrar a efetividade da 

Moxabustão em pacientes com imunodeficiência causadas por infecções recorrentes. 100 

crianças com idade entre 2 e 9 anos e diagnóstico imunodeficiência celular, foram divididas 

em dois grupos (A e B) com 50 pacientes em cada. Utilizou-se em ambos os grupos 

tratamento com medicamento Levamisol a 2.5 mg/kg. Ao grupo A se incluiu tratamento com 

Moxabustão nos pontos VB39 (Xuanzhong), VC17 (Shanzhong), VG14 (Dazhui), BA6 

(Sanyinjiao), E36 (Zusanli), uma sessão três vezes por semana, durante oito semanas.  A 
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combinação de Moxabustão com Levamisol resultou ser mais eficaz como tratamento na 

imunodeficiência celular comparado com o uso sozinho do Levamisol. Os sintomas reduziram 

notavelmente, enquanto que no grupo B persistiram com uma frequência maior (CIFUENTES 

et al., 2014). 

Outro estudo clínico controlado foi realizado com 221 pacientes com leucopenia 

induzida por quimioterapia. Os pacientes foram divididos em dois grupos. O grupo de teste 

com 113 indivíduos, foi tratado com Moxabustão indireta sobre gengibre nos pontos VG14 

(Dazhui), B17 (Geshu), B20 (Pishu) e o grupo controle de 108 indivíduos foi tratado com 

administração oral de medicamentos chineses. Após 10 dias, a taxa de melhora efetiva do 

quadro foi de 66,4% no grupo teste e 33,3% no grupo controle, respectivamente, com 

diferenças muito significativas entre os dois grupos. Quinze dias depois, os efeitos 

terapêuticos nos dois grupos foram mantidos. Os autores concluíram que o efeito terapêutico 

da Moxabustão indireta em gengibre nos pacientes com leucopenia induzida por QT foi duas 

vezes mais efetivo do que a administração oral de medicamentos de patente chinesa (ZHAO 

et al, 2007). 

Uma pesquisa interessante teve por objetivo observar o efeito clínico da Moxabustão 

em quadro de leucopenia devido à quimioterapia. Nele, 46 pacientes foram alocados em 2 

grupos. No grupo controle foi adotado uso de Moxabustão nos pontos E36 (Zusanli) e BA6 

(Sanyinjiao) simultaneamente. No grupo de não intervenção com Moxa, utilizou-se 

medicação para aumentar a colônia de granulócitos e macrófagos. A frequência de ocorrência 

de leucopenia, os dias de internação hospitalar e a taxa em ambos os grupos foram 

comparados. A conclusão foi que a Moxabustão pode prevenir e tratar a leucopenia devido à 

quimioterapia, além de diminuir os dias de internação e diminuir os efeitos colaterais da QT 

(DENG, LONG, WU, 2007). 
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8 CONCLUSÃO 

 

 

A Moxabustão e a Acupuntura são duas técnicas importantes dentro da Medicina 

Chinesa, usadas na prevenção e tratamento de doenças. O calor resultante da queima da 

Artemísia vulgaris produz estímulos que regularizam as funções fisiológicas, por intermédio 

dos Canais.  

A Moxabustão aquece e dispersa o frio, além de promover e estimular o fluxo de Qi e 

Xue pelos Canais e Colaterais. Juntamente aos efeitos da erva, os benefícios são inúmeros, 

como por exemplo, sua ação anti-inflamatória, hemostática, usada no tratamento da epilepsia, 

vômitos persistentes, convulsões em crianças, problemas circulatórios, queixas menopáusicas, 

depressão leve, estresse, ação cicatrizante, além de regular a circulação e a energia no 

organismo. 

No presente estudo de caso, verificou-se que o tratamento com Moxabustão direta nos 

pontos de Acupuntura E36 (Zusanli) e VB39 (Xuanzhong) influenciou o sistema imunológico 

da paciente, aumentando consideravelmente o número de glóbulos brancos no sangue 

(leucócitos, neutrófilos, eosinófilos e monócitos) durante o tratamento, perante quadro de 

leucopenia em tumor neuroendócrino com metástase em fígado, corroborando com os 

resultados de várias pesquisas científicas apresentadas, que também demonstraram que a 

Moxabustão aumenta a produção de glóbulos brancos (leucócitos) imediatamente após a 

aplicação da Moxabustão direta, perdurando esses efeitos por dias no organismo. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Biópsia realizada no fígado da paciente, apontando a metástase, em outubro de 

2014. 
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Anexo 2. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado pela paciente voluntária. 
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Anexo 3. Hemograma colhido em 30/06/2017, antes do início do tratamento com 

Moxabustão. 
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Anexo 4. Hemograma colhido em 19/10/2017, durante o tratamento com Moxabustão. 
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Anexo 5. Hemograma colhido em 10/01/2018, após o término do tratamento com 

Moxabustão. 

 

 

 


