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RESUMO

Introdução: A moxabustão é uma terapia da medicina tradicional chinesa, realizada
a  partir  da  queima  da  moxa,  oriunda  do  espécime  vegetal  Artemisia  vulgaris,
aplicada direta ou indiretamente em pontos de acupuntura. A ação térmica e química
dos componentes  da moxa,  melhora  a  circulação sanguínea,  sendo eficiente  no
combate da fadiga, redução de edemas, aumento dos níveis de linfócitos e citocinas
e na melhoria da qualidade de vida. Ademais, está sendo aplicada em pacientes
com  câncer,  que  necessitam  de  meios  para  lidar  com  os  sintomas  e  efeitos
colaterais provenientes do tratamento. Portanto, o presente estudo tem por objetivo
efetuar  uma  revisão  literária  acerca  dos  efeitos  da  moxaterapia  em  pacientes
acometidos pelo câncer. Métodos: A busca dos artigos foi realizada nas plataformas
eletrônicas  PUBMED,  Portal  CAPES  e  MEDLINE  utilizando  os  descritores:
Moxibustion (Moxabustão),  Cancer (Câncer) e Quality of  life (Qualidade de vida).
Como critérios de inclusão, foram considerados os estudos abordando a temática
proposta, no recorte temporal de 2014 a 2020 e nos idiomas inglês e português.
Resultados e Discussão: Ao analisar os artigos selecionados, foi observado que a
moxabustão,  visa  melhorar  a  qualidade  de  vida  dos  pacientes  com  câncer,
principalmente  em relação a  edemas,  dores,  falta  de  apetite  e  retenção urinária
ocasionados  por  procedimentos  cirúrgicos,  assim  como,  a  quimioterapia  e
radioterapia. Quando associada a outros meios terapêuticos, notou-se que teve uma
boa efetividade, na melhora de sintomas, como náusea, vômitos e função intestinal.
Além disso,  os  níveis  de  produção de  linfócitos  foram aprimorados.  Contudo os
resultados dos estudos são limitados, pela baixa amostragem, assim como o fato da
moxa ser associada a outras terapias e pela não especificação da sua ação no
organismo.  Conclusões:  Deste  modo,  a  moxabustão  se  apresenta  como  uma
possível terapia complementar atuando na minimização de sintomas, desconfortos e
reações próprias do tratamento de pacientes com câncer. No entanto, mais estudos
são essenciais para um melhor entendimento dos seus efeitos.
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Introduction: Moxibustion is a therapy of traditional Chinese medicine, carried out by
burning  moxa,  from  the  plant  specimen  Artemisia  vulgaris,  applied  directly  or
indirectly  to  acupuncture  points.  The  thermal  and  chemical  action  of  moxa
components  improves  blood  circulation,  being  effective  in  combating  fatigue,
reducing edema, increasing lymphocyte and cytokine levels and improving quality of
life. Furthermore, it is being applied to cancer patients, who need means to deal with
the symptoms and side effects resulting from the treatment. Therefore, the present
study aims to carry out a literary review about the effects of moxibustion in patients
affected by cancer.  Methods:  The search for  the articles was carried out  on the
electronic platforms PUBMED, Portal CAPES and MEDLINE using the descriptors:
Moxibustion, Cancer and Quality of life. As inclusion criteria, studies addressing the
proposed theme were considered, in the time frame from 2014 to 2020 and in english
and portuguese.  Results and Discussion: When analyzing the selected articles, it
was observed that moxibustion aims to improve the quality of life of cancer patients,
especially in relation to edema, pain, lack of appetite and urinary retention caused by
surgical procedures, as well as chemotherapy and radiotherapy. When associated
with  other  therapeutic  means,  it  was  noted  that  it  had  a  good  effectiveness  in
improving symptoms, such as nausea, vomiting and intestinal function. In addition,
lymphocyte  production  levels  have  been  improved.  However,  the  results  of  the
studies  are  limited,  due  to  the  low  sampling,  as  well  as  the  fact  that  moxa  is
associated with other therapies and the non-specification of its action in the body.
Conclusions: In  this  way,  a  moxibustion  is  presented  as  a  complementary
complementary  therapy,  minimizing  symptoms,  discomfort  and  changes  in  the
treatment  of  cancer  patients.  However,  further  studies  are  essential  for  a  better
understanding of its effects.

Keywords – Moxibustion; Cancer; Quality of life.
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INTRODUÇÃO

A moxabustão  é  um procedimento  da  Medicina  Tradicional  Chinesa  (MTC)  que
envolve a aplicação de calor gerado a partir da queima de moxa, derivada da planta
Artemisia vulgaris, sobre a pele em áreas específicas da acupuntura. Assim, ocorre
uma estimulação térmica, além da ação química dos componentes da moxa, que
são fatores essenciais para essa técnica (ZHANG et al.,2018; JEON, et al., 2017).

Esse procedimento terapêutico, pode ser direto, onde a moxa é aplicada diretamente
à  pele, e indireta  utilizando  materiais  isolantes  como  gengibre,  sal,  alho  e  bolo
monkshood entre o cone de moxa e os pontos de acupuntura. Segundo a MTC, a
moxabustão tem por finalidade, aquecer  os meridianos, que são canais  dentro do
corpo humano que circulam energia vital (Qi) melhorando  a circulação sanguínea,
bem como regulando o sistema nervoso (WANG, C., et al., 2019; ZHANG, et al.,
2018).

É frequentemente utilizada para diversas condições,  como no combate a fadiga,
redução de edema e nos aspectos imunológicos, como o aumento dos níveis de
linfócitos e ativação de citocinas. Além do mais, a moxabustão vem demostrando ser
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uma possível prática integrativa e complementar a terapêutica para pacientes com
câncer que necessitam de meios para lidar com os sintomas e efeitos como, de
náuseas  e  vômitos  oriundos  da  quimioterapia  e  radioterapia  (MENGXUE,  et  al.,
2018; JEON, et al., 2017).

A partir desse cenário, o presente estudo teve por objetivo efetuar um levantamento
bibliográfico por meio de uma revisão literária acerca dos benefícios da moxabustão,
realizada em pacientes acometidos pelo câncer.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo integrativo, retrospectivo e transversal, realizado através de
uma  revisão  de  literatura,  a  qual  fundamentou-se  no  levantamento  de  diversas
referências teóricas analisadas. 

A busca de artigos foi  realizada  a partir  de publicações indexadas nas bases de
dados: PUBMED, Portal CAPES e MEDLINE. Os descritores utilizados para busca
foram: Moxibustion (Moxabustão), Cancer (Câncer) e Quality of life (Qualidade de
vida).  Como  critérios  de  inclusão,  foram  selecionados  artigos  com  abordagem
semelhante à temática de interesse,  no recorte  temporal  de 2014 a 2020 e nos
idiomas  inglês  e  português,  sendo  excluídos  aqueles  artigos  publicados
anteriormente ao período de corte, duplicados entre as bases de dados ou que não
continham informações relevantes para o estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram analisados 44 artigos, destes, apenas 11 se enquadraram nos critérios do
estudo. Ao avaliar  os artigos, foi  possível  observar que, a moxabustão pode ser
usada com outros métodos terapêuticos, na melhoria da qualidade de vida (QV) de
pacientes com câncer. 

No  estudo  de  Wang,  C.  et  al.  (2019),  foram  selecionados  pacientes  que
apresentavam linfedema relacionado ao câncer de mama, resultante de cirurgia ou
radioterapia,  que  induz  a  formação  de  edema  no  membro  superior.  Após  o
tratamento com moxa, ocorreu a redução efetiva da circunferência do braço afetado
evidenciando que,  o  uso do calor  melhora a circulação de fluidos,  suavizando o
edema. Além  disso,  segundo  Valois  et  al.  (2016)  outros  benefícios  podem  ser
atribuídos, como mudança física e relação social, levando a uma melhoria da saúde.

Mengxue et al. (2018), abordou a razão entre neutrófilos e linfócitos (RNL), que é um
indicador de resposta inflamatória usado para o prognóstico de doenças.  Um RNL
elevado,  mostra o desequilíbrio no sistema inume, isso reflete na progressão do
câncer. Diante disso, foi realizado o tratamento com moxa em pacientes com câncer
no pulmão. Logo após, ocorreu a diminuição no RNL, levando ao equilíbrio entre
neutrófilos e linfócitos. Assim como atesta o estudo de Mao et al.  (2016), que a
estimulação térmica do método pode ter ação moduladora na imunidade.

A  moxaterapia,  foi  empregada  em  pacientes  com  câncer  metastático  que
desenvolveram um quadro de anorexia, causada pelo estresse do diagnóstico, por
respostas inflamatórias relacionadas ao câncer e ao tratamento. Jeon et al. (2017),
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mostrou que, após 10 sessões terapêuticas, os pacientes apresentaram melhora do
grau de anorexia, bem como da QV. Entretanto, sua amostragem foi limitada em
relação aos outros estudos.

Li  et  al.  (2018),  associou  a  moxabustão  com  medicamentos  no  tratamento  de
náuseas e vômitos em pacientes com câncer avançado, foi observado a diminuição
dos  escores  de náusea  e  vômito  na  combinação  da  moxa  com  os  fármacos
haloperidol e metoclopramida. E no estudo de Liu et al. (2015), foi ponderado que
tanto a ação térmica da moxa, como os componentes do gengibre podem atuar nos
nervos simpático e parassimpático, aliviando os sintomas de vômitos e náuseas.

No estudo de Meie et al. (2015), 50 pacientes foram divididos em dois grupos, 25 em
cada. O grupo tratamento utilizou a acupuntura-moxabustão e ventosa e o grupo
controle, usou cateter uretral para o tratamento de retenção urinária, após cirurgia de
câncer visceral. Após 7 dias, a taxa efetiva total foi de 92,0% no grupo de tratamento
e  72,0%  no  grupo  de  controle.  Comprovando  que  a  acupuntura-moxabustão
desbloqueia  os  meridianos,  aprimorando  o  Qi  e  a  circulação  sanguínea,  assim
regulando a passagem dos líquidos. 

O estudo de Lee e Yoon (2014),  evidencia  que  a  moxa pode apresentar  ação
analgésica  endógena,  induzindo  respostas  inflamatorias,  como  vasodilatção  e
liberação de neuropeptídeos. Assim como, no estudo de Guani et al. (2019), o qual
realizou uma análise com dois grupos, sendo esses tratados com opioides que alivia
as  dores  oncologicas  e  causa  imunossupressão.  Todavia,  somente  o  grupo  de
observação  recebeu  a  moxabustão  em  combinação  com  o  opioide.  Após  o
tratamento, o grupo de observação teve redução do consumo de morfina e com isso
os niveis de linfócitos T do grupo elevou-se.  

Zhang,  YY  et  al.  (2019),  realizou  uma  análise  retrospectiva  em  4  grupos  de
pacientes  submetidos  à  cirurgia  por  câncer  colorretal.  Apenas  três  grupos  de
observações  receberam  tratamento  com  moxabustão  em  conjunto  com  outras
terapias. O método foi melhor no grupo de observações do que no grupo controle.
Assim  a  aplicação  da  moxabustão  e  acupuntura  principalmente  nos  pontos
Zhongwan (CV12) e Guanyuan (CV4) podem promover a recuperação da função
gastrointestinal. 

Embora as pesquisas mostrem alguns benefícios da moxaterapia, é notório que os
resultados são limitados. Isso pode ser atribuído a baixa amostragem dos estudos,
que impede uma melhor comprovação estatística. Além disso, o fato da moxa ser
associada a outros métodos terapêuticos interfere nas comparações. Outro ponto é
que,  alguns  estudos  não  especificam  como  essa  terapia  estaria  agindo  no
organismo.  

CONCLUSÕES

De  acordo  com  a  literatura  estudada,  a  moxabustão  faz  parte  das  práticas
integrativas e complementares (PIC), sendo usada como um possível  suporte no
alivio de sintomas, desconfortos e reações próprias do tratamento de pacientes com
câncer.  Desta  forma,  podendo  proporcionar  uma  melhoria  na  qualidade  de  vida
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desses pacientes.  Entretanto,  mais  pesquisas são necessárias  para  uma melhor
compreensão dos benefícios dessa técnica.
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