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Resumo 

 

A infertilidade é definida como a não ocorrência de gestação espontânea após um período de 12 

meses, tendo o casal uma relação sexual regular sem uso de contraceptivos. A disfunção ovulatória 

será identificada em aproximadamente 15% de todos os casais inférteis. Nesta pesquisa foi feita uma 

revisão da literatura através de pesquisas e levantamento de dados bibliográficos para se obter dados 

a respeito da abordagem da Medicina Tradicional Chinesa (MTC) no tratamento da infertilidade 

feminina de causa ovulatória. O ciclo menstrual regular e equilibrado fornece um ambiente fisiológico 

propício à concepção, implantação e manutenção de uma gravidez viável. Quaisquer irregularidades 

no ciclo menstrual e no bem-estar geral da mulher são fatores fundamentais que podem ser 

otimizados durante as tentativas de concepção. O tratamento através da MTC aborda esses 

desequilíbrios e, portanto, não fortalece apenas a qualidade do óvulo, mas também os fatores 

ambientais, como a qualidade do endométrio. Todos os estudos aqui analisados concordam em dizer 

que a MTC é eficaz no tratamento da infertilidade, melhorando a qualidade do óvulo e do endométrio. 

Em contraste com a experiência em clínicas de fertilidade, as mulheres sentem-se emocionalmente 

apoiadas pela abordagem do profissional de MTC em todos os estágios, desde as tentativas de 

concepção até durante a gravidez. Por esse motivo, mais casais estão procurando a medicina 

alternativa, especialmente medicamentos à base de ervas chinesas. A maioria dos estudos aqui 

analisados negligencia o fato que as ervas chinesas não são livres de riscos. Deste modo, seria 

importante a realização de um estudo de controle randomizado para se explorar os possíveis 

mecanismos (dose, efeito colateral e toxicidade) da medicina tradicional chinesa no tratamento da 

infertilidade. 

 

 

Palavras-chave: Acupuntura. Infertilidade feminina. Ovulação. Medicina Tradicional Chinesa. 

Fitoterapia Chinesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Objetivo 

 

Avaliar a eficácia da abordagem da Medicina Tradicional Chinesa (MTC) no tratamento da 

infertilidade feminina de causa ovulatória em comparação com o tratamento médico ocidental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Materiais e Métodos 

 

Os artigos revisados nesta pesquisa foram retirados de base de dados através de pesquisa 

eletrônica. Foi realizado um levantamento bibliográfico, com buscas descritivas utilizando os seguintes 

termos de pesquisa: Infertilidade feminina; Ovulação; Medicina Tradicional Chinesa; Fitoterapia 

Chinesa. 

Foram selecionados os artigos em língua portuguesa, inglesa e espanhola nas bases de dados 

SCIELO, LILACS e BIREME. Como critérios de seleção foram considerados os artigos com dados 

bibliográficos que abordem a Medicina tradicional Chinesa no tratamento da infertilidade feminina 

juntamente com seus resultados e outras informações específicas correlacionadas ao assunto. Além 

disso, foram checadas as referências bibliográficas dos artigos mais relevantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Questões gerais sobre infertilidade 

A infertilidade é definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como a incapacidade de 

conceber após 24 meses de relações sexuais desprotegidas. Porém, a Sociedade Americana de 

Medicina Reprodutiva refere-se à infertilidade como a dificuldade de um casal atingir a concepção 

após 12 meses de relações sexuais regulares e desprotegidas. Os casais que apresentam 

anormalidades que comprometam a infertilidade, sejam eles antecedentes ou diagnosticados em 

exame físico, devem ser tratados sem esse prazo de um ano. Já nas mulheres com idade acima de 35 

anos, é indicado aguardar um período de seis meses, caso não seja atingida a concepção o início de 

um tratamento já é indicado devido ao aumento da diminuição da reserva ovariana a partir dessa idade 

(BITTAR, 2014). 

Apesar da infertilidade feminina ocorrer com bastante frequência na população (atinge cerca 

de 15 % das mulheres) ela é experimentada como uma estrada solitária pelos casais com esse 

diagnóstico. Além do isolamento, a infertilidade desafia o senso de identidade das mulheres, as 

expectativas de sua trajetória de vida e seu valor na sociedade, podendo levar a sentimentos de 

fracasso, culpa e vergonha (GONZALEZ, 2000; COISENAU; DOMAR, 2007). A sensação de impotência 

das mulheres pode ser exacerbada pela abordagem médica ocidental, através de cuidados 

fragmentados, intervenções e procedimentos invasivos e a falta de um contínuo suporte 

individualizado (ALFRED; RIED, 2011). 

Sabe-se que cerca de 40% dos casos de infertilidade são devidos a fatores femininos. A 

disfunção ovulatória será identificada em aproximadamente 15% de todos os casais inférteis e pode 

ser definida como anormal, irregular ou anovulação. Aproximadamente 15% - 25% dos casos são 

anovulatórios, o que pode ser atribuído a um desequilíbrio do hormônio luteinizante (LH) e hormônio 

folículo estimulante (FSH), uma lesão no hipotálamo ou glândula pituitária, tumores pituitários, ou a 

um peso corporal muito baixo ou muito alto (CEDARS; JAFFE 2005; TAN et al., 2012). 

O termo infertilidade também pode ser utilizado em mulheres que não conseguem segurar 

uma gravidez até o final. Enquanto a infertilidade é um quadro que pode ser convertido, a esterilidade 

é outro aspecto parecido, porém determinado como a incapacidade total de conceber filhos 

(MACIOCIA, 2000). 

Enquanto 80% dos casos de infertilidade feminina podem ser relacionados a condições como 

endometriose ou síndrome do ovário policístico (SOP), 20% dos casos não tem causa definida no 

modelo de medicina ocidental (RIED, 2015). 

Os métodos para avaliar a função ovulatória podem incluir: história menstrual, temperatura 

corporal basal (BBT), dosagem de progesterona sérica, dosagem de LH na urina, biópsia endometrial, 

avaliação histológica e ultrassonografia transvaginal seriada (TAN et al., 2012). 

 

Fisiologia da mulher 

Segundo Maciocia (2000) o ramo da ginecologia, assim como os outros ramos da Medicina 

Tradicional Chinesa (MTC), tem uma longa história e seus primeiros registros datam da dinastia Shang 

(1.500 a 1.000 a.C.). Desta época vem sendo encontrados ossos e cascos de tartaruga com inscrições 

de tratamentos para problemas de parto, e nos textos do período de Estados em Guerra (476 – 221 

a.C.) existem descrições sobre plantas medicinais para o tratamento da infertilidade (SILVA, 2011). 

A teoria da MTC é baseada em várias constituições filosóficas incluindo a teoria de Yin/Yang, 

Qi/sangue, Cinco Elementos, o Sistema de Meridianos, Zang/Fu entre outros. O conceito básico de MTC 

originou-se da teoria do Yin/Yang, representando duas entidades opostas e ainda complementares 



 
 

que mantem o equilíbrio para alcançar a homeostase. O desequilíbrio de Yin e Yang fora de um limite 

desencadeia doenças e explica a sua progressão. Em geral, manter o equilíbrio dinâmico perpétuo de 

Yin e Yang em indivíduos é a tarefa crítica para um profissional de MTC por causa da manutenção da 

condição de saúde dos pacientes (HUANG; CHEN 2008). 

Qi e Sangue também são conceitos importantes em MTC. Qi é considerado como a energia 

vital que flui através do corpo e do universo humanos. É a energia mais indispensável que compõe a 

vitalidade do corpo e mantém a vida. A função fisiológica do Qi está ligada à energia do corpo para 

proteger da invasão de vários agentes patogênicos, além de produzir e impulsionar fluidos corporais e 

sangue para diferentes vísceras e órgãos regularmente (HUANG; CHEN, 2008). 

Todas as pessoas, mulheres e homens, têm dentro de si um equilíbrio do Yin e do Yang, porém 

nas mulheres há uma predominância do Yin levando-as a terem um comportamento menos agressivo 

e ativo do que o homem. Após a década de 70, as mulheres vêm lutando por papéis mais ativos na 

sociedade e cada vez mais elas apresentam uma vida extremamente atribulada, ativa e competitiva, 

todas estas características Yang.  Assim, o Yang tornou-se mais presente na mulher e, tornando-se 

excessivo, ele consome o Yin levando a um desgaste destes atributos do corpo e da psique feminina 

(CAMPIGLIA, 2016). 

No ser humano a alternância do Yin/Yang é expressa pelo Xue (Sangue) e pelo Qi (Energia) 

respectivamente. Na mulher há uma predominância de sangue e no homem de energia, determinando 

que a mulher tenha mais características Yin (MACIOCIA, 2000; CAMPLIGIA, 2016). Do ponto de vista 

físico, a formação dos líquidos, tais como leite, fluxo menstrual, fluídos e a possibilidade de gerar e 

gestar são funções tipicamente Yin. Na época da concepção a mulher precisa estar em boas condições 

de saúde para transmitir, através de seu sangue, a Energia original à criança (CAMPIGLIA, 2016). 

A natureza do Yin é circular, cíclica, assim como o funcionamento do corpo da mulher. As 

diversas fases do ciclo menstrual afetam os órgãos reprodutivos, a energia e a atividade psíquica 

(CAMPIGLIA, 2016). 

Na mulher, Sangue não é apenas a origem de ciclos menstruais, mas também de fertilidade, 

concepção, gravidez e parto (MACIOCIA, 2000). 

Os principais elementos relacionados à dinâmica energética dos ciclos femininos são: Água, 

Madeira e Terra. O Fogo tem importância secundária e o Metal não costuma ser diretamente relevante 

na fisiologia feminina (CAMPIGLIA, 2016). 

Água 

O líquido seminal, os óvulos e o próprio Útero são regulados pelos meridianos do elemento 

água: Rim e Bexiga (CAMPIGLIA, 2016). O sistema do rim controla o sistema hídrico do corpo e está 

intimamente relacionado às funções hormonais e ao sistema reprodutivo.  

Os Rins são a raiz da Essência pré-natal e de Qi original (MACIOCIA, 2000; WEN, 2008). Em 

condições fisiológicas, o Yang do Rim aquece o Útero e equilibra as influências do Yin tornando possível 

a concepção (MACIOCIA, 2000). 

O Rim se conecta com o Útero pelo Meridiano do Útero (Bao Luo) (MACIOCIA, 1996, 2000). 

A Essência do Rim é a origem para a formação do sangue menstrual (Tian Gui). O Rim é a mãe 

do Fígado que provê Sangue ao Útero e está intimamente ligado aos Vasos Ren Mai, Du Mai e Chong 

Mai que regulam o Qi e o Sangue no Útero. Assim, o sangue menstrual é um fluído precioso que deriva 

diretamente da Essência do Rim, sendo realmente equivalente ao esperma nos homens (MACIOCIA, 

1996, 2000). 



 
 

Alterações do Rim revelam-se em quadros de infertilidade, abortos de repetição, alterações 

genéticas, amenorreia, edema gestacional entre outros. Os Rins devem ser estimulados em 

praticamente todos os casos de infertilidade (CAMPIGLIA, 2016). 

Madeira 

É um elemento ligado à renovação e aos ciclos da vida, expandindo como a natureza das 

plantas (WEN, 2008). Tem sua função atribuída ao armazenamento de sangue e por isso tem relação 

direta com o ciclo menstrual (CAMPIGLIA, 2016). 

O Fígado é o órgão associado ao elemento madeira e participa da regulação da circulação do 

sangue, influenciando o ciclo menstrual (CAMPIGLIA, 2016). Pelo fato do Fígado armazenar e 

regularizar o volume do Sangue que abastece o Útero, as irregularidades menstruais frequentemente 

são causadas pela disfunção do Fígado (MACIOCIA, 1996). O Qi do Fígado tem uma função muito 

importante de movimentar o Sangue, especialmente na fase pré-menstrual do ciclo (MACIOCIA, 2000). 

 Esse órgão pode ser responsabilizado por patologias como tensão pré-menstrual, mastite, 

irregularidades menstruais, amenorréia, cistos, massas, períodos dolorosos com sangue coagulado 

escuro, metrorragia, endometriose (MACIOCIA, 1996, 2000). 

Terra 

O elemento terra rege o Baço-pâncreas e o Estômago. As funções desse elemento incluem a 

nutrição, a digestão e a formação e controle do Sangue (WEN, 2008). O Baço é a fonte do Qi e do 

Sangue, desempenhando por esse motivo um papel importante em relação ao Útero e à menstruação. 

Ele produz o sangue que complementa o Tian Gui (MACIOCIA, 1996, 2000). 

Qualquer deficiência de Sangue do Fígado em mulheres, geralmente indica que o Baço 

também é deficiente e precisa ser tonificado. O Qi do Baço tem movimento ascendente e mantém o 

útero no lugar. Assim, o desmoronamento do Qi do Baço pode causar prolapso uterino ou da bexiga 

(MACIOCIA, 2000). 

O Estômago conecta-se ao Útero através do Vaso Chong Mai. Náuseas e vômito durante a 

gravidez ou durante a menstruação são decorrentes da rebelião do Qi do estômago (MACIOCIA, 1996). 

O Baço, quando desequilibrado, irá causar disfunções no sangue como hemorragias, alterações 

no fluxo menstrual e da fertilidade (CAMPIGLIA, 2016). 

Os meridianos do rim, baço e fígado têm seu trajeto passando pela região pélvica. Além deles, 

por essa região também passam os meridianos extraordinários que exercem funções paralelas. São 

eles: Chong Mai, Du Mai e Ren Mai (CAMPIGLIA, 2016). A ligação desses meridianos com a função do 

útero será elucidada posteriormente. 

Fogo 

O Fogo é, para a MTC, o Espírito (Shen). Este está ligado à concepção por orquestrar a união 

do óvulo com o espermatozoide (CAMPIGLIA, 2016). 

O Coração está conectado ao Útero pelo Vaso do Útero - Bao Mai (MACIOCIA, 1996; 

MACIOCIA, 2000). Ele é o mestre do desejo sexual, pois é através do desejo, da emoção e da afetividade 

que o Fogo se comunica com a Água, ativando o Jing (energia vital), pelo qual se expressa a fertilidade 

(CAMPIGLIA, 2016). 

Segundo Maciocia (1996, 2000) o Útero e a menstruação são influenciados pelo Coração de 4 

modos: 



 
 

1. O Qi e o sangue do Coração descem ao útero para promover a liberação dos óvulos durante 

a ovulação e do sangue menstrual; 

2. A descida do Qi e do sangue do coração provoca a transformação do Yang em Yin com o 

começo do período menstrual e do Yin em Yang com a ovulação. Isso assegura que esses 

dois momentos de transformação aconteçam no momento correto; 

3. O Coração governa o sangue e o Sangue do Coração nutre o Útero; 

4. O Yang do Coração desce para encontrar a Essência do Rim pata formar o sangue 

menstrual (Tian Gui). 

O Coração comanda o Sangue, substância fundamental na fisiologia feminina, assim como as 

funções mentais e cerebrais. Rins e Coração representam o eixo entre os ovários e o cérebro, 

coordenando o ciclo hormonal. É o chamado eixo hipotálamo-hipofisário-ovariano. Portanto, o eixo 

reprodutivo passa da Água ao Fogo e vice-versa e torna possível entendermos porque a mente, quando 

em desequilíbrio, é capaz de afetar a fertilidade natural da mulher (CAMPIGLIA, 2016) e a forte 

influência dos problemas emocionais na menstruação (MACIOCIA, 1996). 

 

- Útero (Zi Bao) 

É considerado pela MTC o mais importante dos chamados seis “Órgãos Yang Extraordinários”, 

pois funciona como um órgão Yin, mas apresenta a forma de um órgão Yang (MACIOCIA, 1996, 2000). 

Pode ser definido ainda como um órgão de comportamento particular (CAMPIGLIA, 2016). Os órgãos 

Yin armazenam essência e não descarregam; os órgãos Yang não armazenam, mas são 

constantemente preenchidos e constantemente descarregam. O Útero funciona como um órgão Yin 

no fato de armazenar sangue e o feto durante a gravidez; funciona como um órgão Yang quando 

descarrega sangue durante a menstruação e o bebê no parto (MACIOCIA, 1996). 

O Útero fisicamente é um dos principais órgãos representativos do Yin, pois manifesta a 

capacidade de gerar vida em seu interior, escondido da luz e da agitação externas. Bao significa 

“invólucro do feto” ou “proteção da vida” (CAMPIGLIA, 2016). Além disso, ele é abrigado no Triplo 

aquecedor Inferior, que supre o sangue (MACIOCIA, 2000). 

O Útero tem uma vasta definição na MTC, abrangendo estruturas além do próprio Útero, 

incluindo trompas de Falópio e ovários. Dessa forma, o “Útero” e, em particular, os Rins são 

responsáveis por todas as funções que na medicina ocidental são referentes ao útero, trompas e 

ovários (MACIOCIA, 2000). 

 

Relação com os Vasos Extraordinários 

A função menstrual depende de três vasos extraordinários: Du Mai, Ren Mai e Chong Mai, mais 

especificamente dos dois últimos. Todos eles surgem do espaço entre os dois rins e assim fluem através 

do Útero nas mulheres (MACIOCIA, 2000). 

 

1. Ren Mai (Vaso Concepção) e Chong Mai 

Esses dois Vasos originam-se no Rim e fluem pelo Útero, regulando a menstruação, a 

concepção e a gravidez. Eles nutrem e movimentam o Sangue, em particular o Ren Mai providencia o 

Qi e a Essência e o Chong Mai fornece o Sangue para o Útero (MACIOCIA, 1996, 2000). 



 
 

O Chong Mai é provavelmente o mais importante dos Vasos Extraordinários e pode ser 

considerado a origem de todos eles. Tem uma grande influência na menstruação, uma vez que ele é o 

“Mar de sangue”. Sendo assim, os pontos de acupuntura do Mar de Sangue pertencem a esse canal: 

B-11 (Dazhu), E-37 (Shangjuxu), E-39 (Xiaojuxu). Como esse canal está mais relacionado com Sangue e 

menstruação, sua patologia é dominada pela estase do Sangue e estagnação do Qi (MACIOCIA, 2000). 

O Ren Mai está conectado ao Yin, Essência e fluídos e é chamado de “Mar de meridianos Yin”. 

Isto significa que ele fornece as substâncias Yin (Sangue, Essência e fluídos) para todos os processos 

fisiológicos e passagens hormonais das mulheres (MACIOCIA, 2000). 

Se a Essência do Rim estiver abundante, esses Vasos serão fortes e o Útero será 

adequadamente abastecido com Sangue e Essência, de maneira que a menstruação e a gravidez serão 

normais. Se a Essência do Rim estiver debilitada, esses Vasos se esvaziarão e o Útero será suprido de 

maneira inadequada com Sangue e Essência, provocando menstruação irregular, amenorreia ou 

infertilidade (MACIOCIA, 1996). 

 

2. Du Mai (Vaso Governador) 

Tem a função de manter um bom equilíbrio entre Yin e Yang. Em outras palavras, surgindo a 

partir do Útero como os canais Chong Mai e Ren Mai, representa o aspecto Yang das funções 

reprodutivas femininas. Traz o Yang Qi do Yang do Rim para o Útero para promover ovulação (a 

ovulação precisa de calor) (MACIOCIA, 1996, 2000). 

Os canais Du Mai e Ren Mai podem ser vistos como dois ramos, um Yang e outro Yin, do mesmo 

circuito energético. Assim, na perspectiva chinesa, estes dois canais conectam o Útero aos Rins; o 

Coração ao Cérebro. Isto explica a influência de problemas emocionais e mentais sobre a menstruação, 

funções ovarianas e vice-versa. Vistos sob a perspectiva ocidental, os canais Du Mai e Ren Mai 

claramente representam o eixo hipotálamo-hipófise-ovariano, responsável pela ovulação (MACIOCIA, 

2000). 

O ciclo menstrual é como o fluxo e o refluxo de uma maré do Yin e do Yang do Rim com Yin 

crescendo (e então Yang decrescendo) na primeira metade do ciclo (fase folicular); e Yang crescendo 

(Yin decrescendo) na segunda metade do ciclo (fase lútea). Em termos de canais essa alternância 

acontece em canais que fluem pelo Útero, ou seja, o Ren Mai que traz o Yin, o Chong Mai que também 

traz o Yin, porém mais especificamente o Sangue e o Du Mai que traz o Yang (MACIOCIA, 1996). 

 

Funções do Útero  

- Regular a menstruação: os dois órgãos mais importantes para essa função são o Rim de onde 

se origina o Tian Gui; e o Fígado que regula o Sangue no Útero, além disso o Qi do Fígado movimenta-

se durante a fase pré-menstrual que provoca o movimento do Sangue e então o sangramento 

menstrual; 

- Abrigar o feto durante a gravidez: para isso, o Útero precisa da nutrição da Essência do Rim e 

do Sangue pelos Vasos Ren Mai e Chong Mai (MACIOCIA, 1996). 

 

- Fases do ciclo menstrual  

Dentro da perspectiva da medicina ocidental, o ciclo menstrual ocorre a cada 21 a 36 dias e 

dura de 3 a 7 dias, com a mulher perdendo uma quantidade média de sangue de 30 a 80 ml. O fluxo 



 
 

normal não coagula, o sangue não é diluído nem espessado, a cor costuma ser vermelho escuro, mais 

clara no início e no fim do ciclo. Já na MTC a média considerada mais normal de ocorrência do ciclo é 

de 26 a 32 dias, com duração de 4 a 6 dias (MACIOCIA, 2000). 

 

1. Menstruação ou Sangramento 

Durante essa fase o Sangue está se movimentando (MACIOCIA, 1996, 2000). Na visão da 

medicina ocidental, durante essa fase há uma violenta queda de níveis de estrógeno e progesterona e 

necrose de camadas compacta e esponjosa do endométrio (MACIOCIA, 2000). 

Indica o início de um ciclo, corresponde à transformação do Yang em Yin, indicando que 

ocorreu o máximo da preparação possível para a recepção do embrião. O óvulo não foi fecundado, 

então começa a descamação do endométrio (WEN, 2008).  

Para o sangramento começar no momento e na quantidade certos, é essencial que o Qi e o 

Sangue do Fígado se movam uniformemente e o Qi e o Sangue do Coração desçam para o Útero 

(MACIOCIA, 1996). 

Dores, sangramento excessivo ou escasso, coágulos de sangue, alterações de periodicidade do 

ciclo indicam a íntima regulação do Sangue e do Qi (CAMPIGLIA, 2016). 

Duração: cerca de 5 dias. 

Objetivo do tratamento na fase menstrual: Movimentar o Sangue se há escassez do mesmo ou 

controlar a hemorragia se esta for intensa (MACIOCIA, 2000). 

 

2. Pós-menstruação ou fase folicular  

Durante essa fase o Sangue e o Yin estão relativamente deficientes em relação às outras fases 

e os canais Chong Mai e Ren Mai estão exauridos. O Yin começa a crescer, representando o começo 

da fase folicular, que leva à ovulação (MACIOCIA, 1996, 2000). 

Do ponto de vista ocidental, o principal hormônio envolvido nessa fase é o estrógeno. Os níveis 

de estrógeno aumentam sob a influência do hormônio folículo-estimulante (FSH), aumentando a 

espessura do endométrio e ajudando a preparar o folículo ovariano dominante e propiciar a 

lubrificação das mucosas (MACIOCIA, 2000; CAMPIGLIA, 2016). 

Duração: cerca de 7 dias. 

Objetivo do tratamento na fase folicular: nutrir o Sangue e o Yin do Fígado e do Rim (MACIOCIA, 

2000). 

 

3. Ovulação ou fase intermenstrual  

Nesta fase o Yin alcança o seu máximo com a ovulação e então começa a diminuir depois desta. 

Quando o óvulo se forma, representa o apogeu do Yin (MACIOCIA, 1996; CAMPIGLIA, 2016). Ao mesmo 

tempo o Yang começa a crescer e isto auxilia o processo da ovulação pois produz o calor necessário 

para que ela aconteça (MACIOCIA, 1996). Sangue e Yin gradualmente enchem os canais Chong Mai e 

Ren Mai (MACIOCIA, 2000). 

Do ponto de vista ocidental, esta é a fase de ovulação na qual o óvulo é liberado do folículo e 

o corpo lúteo se desenvolve sob a influência do hormônio luteinizante (MACIOCIA, 2000). 



 
 

A ovulação marca a entrada do ciclo da mulher na primavera (elemento madeira), em que as 

temperaturas do corpo sobem e predomina a progesterona. Se o óvulo for fecundado, permitirá a 

entrada do corpo da mulher no verão, que é o início da geração e do crescimento, mantendo a mulher 

em um estado Yang constante até o parto (CAMPIGLIA, 2016). 

Duração: cerca de 7 dias. 

Objetivo do tratamento na fase ovulatória: promover a ovulação nutrindo a Essência do Rim 

(MACIOCIA, 2000). 

 

4. Pós-ovulação ou Pré-menstrual   

Durante essa fase o Yang cresce alcançando seu máximo e o Qi do Fígado se movimenta como 

preparação para o ciclo (MACIOCIA, 1996, 2000). 

Do ponto de vista ocidental, esta é a fase lútea, durante a qual o corpo lúteo cresce e secreta 

progesterona (MACIOCIA, 2000). 

A mulher é incapaz de manter o corpo lúteo por mais tempo pois não houve a fecundação, 

iniciando-se a fase do outono, do recolhimento, até a chegada da menstruação (CAMPIGLIA, 2016). 

Duração: cerca de 7 dias. 

Objetivo do tratamento na fase pré-menstrual: tonificar o Yang se há deficiência; movimentar 

o Qi do Fígado se este está estagnado (MACIOCIA, 2000). 

 

Princípios de diagnóstico e tratamento segundo a MTC 

Para a MTC a saúde de um indivíduo depende basicamente do sutil equilíbrio entre Yin e Yang. 

Quando esse equilíbrio está abalado, começam a surgir os padrões patológicos (doenças). Ao 

restabelecer o equilíbrio entre Yin e Yang é possível eliminar os fatores patológicos e restabelecer a 

saúde do indivíduo (SILVA, 2011). 

O padrão de diagnóstico pela MTC refere-se a todos os sistemas do corpo como meridianos e 

envolve os sistemas do Rim, Fígado (sangue), Baço, Coração e Pulmão. Há padrões de excesso ou 

deficiência, assim como de calor ou frio. O princípio fundamental do tratamento na MTC é tratar o 

desequilíbrio e restaurar o equilíbrio do corpo (MACIOCIA, 2000; NOLL; WILMS, 2010; LITTLETON, 

2013).  

A MTC procura entender os desequilíbrios individuais subjacentes que causam a infertilidade 

utilizando no diagnóstico ferramentas como exame do pulso, exame da língua, exame físico, bem-estar 

emocional e história menstrual. Os padrões de diagnóstico específicos da MTC determinam o 

tratamento individual específico a ser utilizado (MACIOCIA, 2000; NOLL; WILMS, 2010; LITTLETON, 

2013; RIED, 2015). 

Uma avaliação completa do histórico menstrual está incluída nesse processo, fornecendo uma 

janela visível para a fertilidade da mulher. A combinação da temperatura corporal basal, fluxo 

menstrual, cor do sangue menstrual e formação de coágulos, alterações do muco e qualquer dor ou 

distensão associadas estão diretamente relacionadas ao diagnóstico de padrão segundo a MTC e 

posteriormente, ao tratamento proposto (LITTLETON, 2013). 

Ao diagnosticar a infertilidade devemos estabelecer claramente a diferença entre excesso e 

deficiência. Não importa se a condição é Plenitude ou Vazio, na infertilidade o Útero e os canais Ren 



 
 

Mai e Chong Mai estarão sempre envolvidos. Em caso de condições de Vazio (deficiência), o Útero e 

os canais Ren Mai e Chong Mai carecem de nutrição necessária para nutrir o ovo fertilizado. No caso 

de condições de Plenitude (excesso), a fertilização é dificultada pois os fatores patogênicos obstruem 

essas estruturas e impedem a transformação adequada do Qi, Sangue e Essência. Tais fatores 

patogênicos podem ser: frio; calor do Sangue; umidade; estagnação do Qi e estase do Sangue 

(MACIOCIA, 2000). 

Alguns estudos indicam que a infertilidade muitas vezes pode ser associada à múltiplos 

padrões da MTC ao mesmo tempo. Embora possa haver um padrão dominante, o tratamento pela 

MTC dependerá da combinação de desequilíbrios. Enquanto a medicina ocidental padroniza o 

tratamento para uma doença/condição específica, a MTC alinha o tratamento com o desequilíbrio 

subjacente causando a condição (RIED; STUART, 2011). 

O princípio fundamental do tratamento pela MTC é restaurar o equilíbrio dentro do corpo, o 

que afeta a regulação hormonal do ciclo menstrual e fornece uma solução fisiológica, preparando o 

ambiente para facilitar a concepção, implantação e manutenção de uma gravidez viável. A qualidade 

do ambiente no corpo materno é considerada tão importante quanto a qualidade dos óvulos, esperma 

e embrião. Os praticantes de MTC frequentemente referem-se ao meio ambiente, incluindo o 

endométrio, como o "solo" e o óvulo/embrião como a "semente". '' Cultive o solo antes de plantar a 

semente '' (MACIOCIA, 2000; NOLL; WILMS, 2010; LITTLETON, 2013). 

 

- Diferenciação e tratamento 

Os fatores associados à infertilidade poderiam ser muito complicados, mas basicamente a 

infertilidade é muito intimamente relacionada com a essência do rim na visão da MTC. Na MTC, o rim 

governa não apenas o sistema urinário, mas também os sistemas reprodutivo e endócrino. Para uma 

mulher ter um ciclo menstrual normal e saudável, levando a uma gravidez bem-sucedida, necessita de 

um Qi de Rim abundante, bem como a existência suficiente de ambos Essência e Sangue. Qualquer 

fator que afete a Essência do Rim irá acarretar na impossibilidade da mulher em conceber um feto. A 

MTC envolvida no tratamento da infertilidade depende de um diagnóstico personalizado, para a 

combinação com fórmulas à base de plantas ou acupuntura para resolver os padrões subjacentes de 

desarmonia em um indivíduo (HUANG; CHEN 2008). 

O objetivo proposto neste estudo é discutir a eficácia do tratamento através da MTC na 

infertilidade feminina de causa ovulatória.  

Os padrões comuns encontrados pela MTC na infertilidade incluem a deficiência de Jing 

(Essência) do Rim, deficiência de Yin ou Yang do Rim, deficiência de Baço, deficiência de Sangue, 

estagnação do Qi do Fígado, estase de Sangue, calor, frio ou umidade (RIED; STUART, 2011). 

O tratamento da infertilidade é sempre baseado principalmente no tratamento do Rim, pois 

as fases do ciclo menstrual são um resultado do crescimento e fraqueza do Yin e do Yang do Rim. O 

tratamento será sempre dirigido ao estabelecimento de um ciclo menstrual e ovulação regulares 

tonificando os diferentes aspectos dos Rins em cada fase diferente do ciclo (MACIOCIA, 2000).  

Em 1985, Hull et al. descreveram que o tratamento melhor sucedido costuma envolver 

mulheres com distúrbios ovulatórios claramente definidos, sendo que na maioria das mulheres com 

disfunção ovulatória sem uma causa evidente a estimulação ovariana para induzir a ovulação através 

do uso de medicamentos é o tratamento primário eleito. Se eles falharem como terapia única, também 

poderão ser usados com procedimentos de reprodução assistida, como a fertilização in vitro (FIV) (TAN 

et al., 2012). 



 
 

Vários tipos de estresse, incluindo fatores físicos e psicológicos que podem afetar a fertilidade 

já foram relatados. Problemas de fertilidade e o próprio tratamento de fertilidade são realmente 

estressantes. Portanto, a infertilidade e o estresse são duas questões-chave que levam a ciclos viciosos. 

Níveis elevados de estresse nas mulheres podem alterar os níveis hormonais e causar ovulação 

irregular através do seu impacto no eixo hipotálamo-hipófise-ovariano. Além disso, o estresse também 

pode causar espasmos nas trompas de falópio em mulheres e diminuição da produção de esperma em 

homens (HUANG; CHEN, 2008). 

A ausência ou irregularidade da ovulação frequentemente corresponde à deficiência do Rim. 

Esses casos são responsáveis por cerca de 57% dos casos de infertilidade feminina. Os padrões de 

deficiência do Rim são comparados na tabela 1 (MACIOCIA, 2000, CAMPIGLIA, 2016). 

Tabela1. 

Padrão Manifestações Clínicas Características do Ciclo Menstrual 

Deficiência   
Yang do 

Rim 

 
* Sensação de frio, pés frios; 
* Diminuição de libido; 
* Medo, letargia; depressão; 
* Dor lombar;   
* Tontura; 
* Urina clara, abundante e frequente; 
* Fezes soltas (mais pela manhã); 
* Face pálida, com aspecto cansado; 
* Língua pálida, edemaciada e úmida; 
* Pulso profundo, fraco e lento. 

 
* Menstruação pálida, abundante ou escassa; 
* Cólicas menstruais que melhoram com o calor; 
* Ciclo menstrual prolongado; 
* Corrimento vaginal claro e abundante. 

Defciência  
Yin do Rim 

* Infertilidade de longa data; 
* Ondas de Calor; 
* Calor em mãos, pés e peito; 
* Suor noturno; Insônia; 
* Medo intenso; 
* Secura de pele e mucosas; 
* Zumbido; Tontura; 
* Dor lombar e nos joelhos; 
* Olheiras; Cansaço; Abatido; 
* Cabelos brancos cedo; 
* Urina escura e escassa; 
* Constipação; 
* Face sem brilho; 
* Língua vermelha e sem revestimento; 
* Pulso profundo, Fino-Rápido. 

* Períodos menstruais adiantados, escassos;  
* Ausência ou diminuição do muco cervical (clara de 
ovo) na época da ovulação. 

Deficiência   
Sangue 

* Palpitações; depressão; Insônia; 
* Voz baixa; 
* Visão borrada; 
* Tontura e vertigem (mais após a menstruação); 
* Queda de cabelo; 
* Unhas quebradiças; 
* Pele e mucosas secas; 
* Face pálida; Lábios pálidos. 
* Língua pálida e sem revestimento; 
* Pulso fraco, rugoso ou fino. 

* Ciclos menstruais longos (atrasados); 
* Cansaço após a menstruação; 
* Sangramento menstrual pálido, escasso, com breve 
duração (1 ou 2 dias). 



 
 

Embora a abordagem do tratamento da infertilidade possa diferir entre o modelo pela MTC e 

o ocidental, o resultado desejado em ambos são a realização de uma gravidez viável. Na MTC, a 

abordagem de diagnóstico e tratamento para condições como ovários policísticos e endometriose não 

são diferentes da amenorréia, dismenorréia, menstruação irregular ou infertilidade sem causa 

aparente (RIED; STUART, 2011). 

Em seu estudo realizado em 2011, Ried e Stuart sugeriram que integração do diagnóstico e 

terapia pela MTC com o atual modelo ocidental de tratamento de infertilidade poderia melhorar as 

taxas de gravidez, o tempo de tratamento e diminuir o estresse emocional e financeiro gerado por um 

tratamento de infertilidade. 

No Ocidente, a MTC é considerada uma medicina alternativa, porém ainda é considerada como 

convencional em certas partes da Ásia. A MTC originou-se na China antiga e foi praticada por mais de 

5000 anos. Ela evoluiu continuamente, com base em milhares de anos de experiências clínicas. Inclui 

várias modalidades de tratamento, como a acupuntura, fitoterapia, moxabustão, auriculoterapia, 

entre outras. A MTC e a medicina ocidental têm suas próprias abordagens no tratamento da 

infertilidade, o que poderia ser integrado para um melhor tratamento de pacientes com esse 

diagnóstico, tornando o tratamento da infertilidade mais efetivo, melhorando e equilibrando a saúde 

geral do paciente (HUANG; CHEN 2008). 

Acupuntura 

A acupuntura tradicional admite o organismo sendo constituído de um substrato energético 

formado pela rede de meridianos e estruturas conexas que se comunicam com todo o organismo, 

permitindo o fluxo harmonioso de energia. Deste modo, o reequilíbrio e a manutenção energética do 

organismo faz-se através da colocação de finas agulhas de acupuntura em determinados pontos, 

funcionando como eixos que intermediam as energias recebidas pelo homem e promovendo o seu 

reequilíbrio (DULCETTI JR., 2001).  

É utilizada para aliviar uma grande variedade de condições, incluindo dores durante o ciclo 

menstrual e infertilidade masculina e feminina (QUEIROZ; ALVES, 2016). 

Segundo Manheimer et al. (2008), a acupuntura é utilizada para regular o sistema reprodutor 

feminino, classificando seus efeitos em três mecanismos:  

- 1. A acupuntura pode interferir na liberação de neurotransmissores que estimulam a 

secreção de hormônio liberador de gonadotrofina, influenciando o ciclo menstrual, a ovulação e a 

fertilidade;  

- 2. Estimula o fluxo sanguíneo para o útero por meio da inibição da atividade do sistema 

nervoso central;  

- 3. Estimula a produção de opióides endógenos que inibem o estresse biológico causado pelo 

sistema nervoso central.  

Geralmente, a acupuntura não pode tratar doenças que sejam oriundas de alguma alteração 

na anatomia dos órgãos da mulher, como os miomas, o pólipo endometrial, cicatrizes uterinas, 

malformações do útero ou trompas, entre outras (QUEIROZ; ALVES, 2016). 

Auriculoterapia 

Amplamente utilizada na MTC, visa harmonizar as funções dos Zang/Fu (órgãos/vísceras), por 

meio da estimulação dos pontos que ficam situados no pavilhão auricular. No ocidente chegou, por 

vários anos, a não ser considerada como parte da Medicina Tradicional Chinesa, apesar de utilizar 



 
 

agulhas na estimulação dos pontos, não existem textos clássicos antigos que se dediquem a sua 

descrição. Mas, alguns relatos históricos confirmam a sua prática na China antiga (YAMAMURA, 2004). 

No caso dos pontos de acupuntura auricular para infertilidade, estimulamos pontos como: 

Útero, sistema endócrino, fígado, sistema simpático e rim (BITTAR, 2014). 

Moxaterapia 

Esta é uma técnica que consiste em aquecer os pontos de acupuntura através da queima de 

ervas medicinais, a mais utilizada é a Artemísia vulgaris. A aplicação de moxabustão tem como objetivo 

aquecer o Qi e o Xue (sangue) dos canais de energia principais e secundários, promovendo assim, o 

aumento da circulação energética potencializando a nutrição e a atividade dos Zang/Fu (YAMAMURA, 

2004). 

Fitoterapia chinesa 

A fitoterapia é uma importante técnica da MTC e sua aplicação vem aumentando 

gradualmente cada vez mais por médicos e pesquisadores (XIA et al., 2017). 

O tratamento através da fitoterapia chinesa é definido como o tratamento utilizando ervas 

chinesas de acordo com os padrões de diagnóstico estabelecidos pela MTC (RIED, 2015). 

O diagnóstico correto do padrão energético orienta o praticante para o tratamento com 

fórmulas de ervas adequadas. Uma fórmula tradicional de medicina chinesa geralmente contém uma 

média de 10-15 ervas, sendo cada uma caracterizada por uma ação principal/propriedade e inclui a 

erva imperador, ministros, assessores e mensageiros (RIED, 2015). 

A Matéria Médica Chinesa lista as ervas chinesas mais comuns e as propriedades de cada erva, 

principais ações, contra-indicações, incluindo informações sobre a segurança do uso na gravidez, além 

de possíveis interações de ervas (XI; GONG, 2017). 

O tratamento da infertilidade a longo prazo com ervas medicinais chinesas pode ser abordado 

usando diferentes estratégias, com a utilização de diferentes ervas durante diferentes partes do ciclo 

menstrual. Dependendo do acompanhamento ao paciente, pode ser prescrita ainda uma fórmula que 

possui efeitos por um prazo mais longo e essa vai sendo ajustada a cada duas semanas, 1 mês, 3 meses, 

dependendo da resposta individual ao tratamento e das principais propriedades da fórmula (RIED, 

2015). 

Uma grande proporção de ervas não indicadas durante a gravidez pertence à categoria de 

"ervas que são revigorantes de sangue e removem estase", e ervas com uma forte ação descendente, 

pois podem interferir com a capacidade da mulher de "segurar" o feto. Além disso, a auto prescrição 

de ervas medicinais, em particular durante a gravidez, é fortemente desencorajada e a orientação deve 

ser dada por um especialista (RIED, 2015). 

A nutrição da Essência do Rim é essencial no tratamento da infertilidade, especialmente 

naquela por deficiência do Rim. A maioria desses casos ocorre devido a uma disfunção da ovulação, e 

esta é uma expressão da transformação da Essência do Rim em óvulos. É interessante notar que a 

maioria das ervas que nutrem a Essência são da categoria das ervas tonificantes do Yang do Rim 

(MACIOCIA, 2000). 

Os alimentos que fortalecem o Jing do rim são muito importantes para a saúde reprodutiva e 

fertilidade e incluem frango, peixe, ovos, leite integral, sementes, nozes, aveia e algas marinhas 

(CHAVARRO et al. 2007). 



 
 

O tratamento através da fitoterapia chinesa precisa ser prescrito de acordo com os diferentes 

padrões encontrados no diagnóstico, de acordo com uma descrição de sintomas e sinais atribuídos a 

diferentes síndromes energéticas. Além disso, um padrão tem variações e mudanças individuais ao 

longo do tempo com diferentes estágios da doença. Seis dos 15 ensaios incluídos no estudo de Tan et 

al. (2012) consideraram um critério de inclusão em relação à síndrome de diagnóstico da MTC (todos 

foram Deficiência do Rim) e outros 9 ensaios consideraram apenas critérios de diagnóstico ocidentais. 

Em outras palavras, a minoria dos ensaios incluídos prestou especial atenção ao papel da síndrome 

diferenciada definida no diagnóstico da infertilidade pela MTC. A deficiência do Rim foi o diagnóstico 

mais comumente encontrado. Isto está de acordo com a maioria dos protocolos de diagnóstico 

publicados (TAN et al., 2012). 

Na tabela 2. São descritos os princípios de tratamento e as principais fórmulas clássicas 

chinesas utilizadas em cada padrão de deficiência do Rim descritos neste estudo (CAMPLIGIA, 2016). 

 

Tabela2. 

Padrão Princípios de tratamento Orientações para a paciente Fórmula chinesa 

Deficiência   
Yang do 

Rim 

* Tonificar e aquecer o Yang do Rim; 
* Reforçar o Jing; 
* Melhorar a absorção de Qi para nutrir o 
Jing; 
* Fortalecer o Útero. 

* Manter-se aquecida durante a 
menstruação e a ovulação; 
* Exercícios físicos que favoreçam a 
respiração (Qi Kong e Yoga); 
* Alimentos nutritivos, cozidos ou assados e 
de natureza morna ou quente. 

Jin Gui Shen Qi Wan 

Defciência  
Yin do Rim 

* Nutrir o Yin do Rim; 
* Nutrir a Essência do Rim. 

* Não usar sauna e evitar o sol muito 
quente; 
* Exercícios moderados que não causem 
suor excessivo; 
* Recomendam-se os fitoestrógenos, como 
a soja; 
* Evitar alimentos ou chás de natureza 
quente, de sabor picante ou amargo. 

Liu Wei Di Huang Wan 

Deficiência   
Sangue 

* Nutrir o sangue e a Essência; 
* Fortalecer o Fígado e os Rins. 

* Descansar durante a menstruação; 
* Evitar exercícios físicos muito intensos; 
* Alimentos que contenham ferro, como 
carnes e folhas de cor verde-escura; 
* Evitar os alimentos de natureza quente, 
sabor picante ou amargo. 

Ba Zhen Yi Mu Wan 

 

 



 
 

Descrição das fórmulas chinesas  

(LING, 2005; CAMPLIGIA, 2016; XI; GONG, 2017) 

 

1. “Liu Wei Di Huang Wan” 

Categoria: Fórmulas que tonificam o Yin. 

Eficácia: Aumenta a energia Yin dos Rins e do Fígado; nutre o Jing. 

Indicação: Indicada para o tratamento da deficiência de yin do Rim, com dor e fraqueza da 

cintura e joelhos; tontura e visão turva; zumbido e surdez; ejaculação e suor noturnos; sede drástica; 

febre intermitente; sensação febril sobre a palma e sola; língua seca e dor de garganta. 

 Composição: 

• Shu Di Huang (Radix Rehmanniae praeparata): 24g  

• Shan Zhu Yu (Fructus Corni officinalis): 12g  

• Shan Yao (Rhizoma Dioscorae oppositae): 12g  

• Fu Ling (Sclerotium Poriae cocos): 9g  

• Mu Dan Pi (Cortex Mountan radicis): 9g  

• Ze Xie (Rhizoma Alismatis orientalis): 9g  

Esta é a principal fórmula para nutrir o Yin. Pode ser utilizada de forma contínua e prolongada 

pois a deficiência de Yin pode ser crônica (Salgado, 2013). 

 

2. “Shen Qi Wan”  

Categoria: Fórmulas que tonificam o Yang. 

Eficácia: Esquenta e tonifica o Yang do Rim; 

Indicação: Indicada para o tratamento da deficiência de Yang do Rim; dor lombar, fraqueza nas 

pernas, sensação de frio abaixo da cintura, espasmos no abdome inferior; dificuldade de urinar ou 

urina abundante mais evidente durante a noite; impotência e ejaculação precoce; edema e fleuma; 

cólica de bexiga e dor ao urinar em gestantes. 

Composição: 

• Shu Di Huang (Radix Rehmanniae praeparata): 24g 

• Shan Zhu Yu (Fructus Corni officinalis): 12g 

• Shan Yao (Rhizoma Dioscorae oppositae): 12g 

• Fu Zi (Radix Lateralis aconiti carmichaeli preparata): 3g 

• Fu Ling (Sclerotium Poriae cocos): 9g 

• Mu Dan Pi (Cortex Mountan radicis): 9g 

• Ze Xie (Rhizoma Alismatis orientalis): 9g 

• Gui Zhi (Ramulus Cinnamomi): 3g 

Basicamente se trata da fórmula “Liu Wei Di Huang Wan” acrescida de dois tônicos de Yang de 

potente ação aquecedora: “Fu Zi” e “Rou Gui”. Aquece e tonifica o Yang do Rim se uma maneira 

equilibrada pois também nutre o Yin e preserva a Essência (Jing) (Salgado, 2013). 

 



 
 

3. “Ba Zhen Yi Mu Wan” 

Categoria: Fórmulas que tonificam o Qi e o Sangue. 

Eficácia: Tonifica o Qi e nutre o Sangue; remove estase; regula a menstruação. 

Indicação: Indicada para o tratamento de irregularidades menstruais devido à deficiência de 

Qi e Sangue, com atrasos menstruais, fluxo menstrual escasso, período menstrual anormalmente 

prolongado e fraqueza. 

Composição: 

• Yi Mu Cao (Herba Leonuri): 200g 

• Dang Shen (Radix Codonopsis): 50g 

• Bai Shao (Radix Paeonia Alba): 50g 

• Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae): 50g 

• Fu Ling (Sclerotium Poriae Cocos): 50g 

• Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis): 100g 

• Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Praeparata): 100g 

• Chuan Xiong (Rhizoma Ligustici Chuanxiong): 50g 

• Zhi Gan Cao (Radix et Rhizoma Glycyrrhizae, preparada com mel): 25g 

 Esta formula é uma adaptação da fórmula “Ba Zhen Tang”, muito utilizada para tratar síndrome 

de dupla insuficiência Qi-Xue (LING, 2005). 

 

Descrição das ervas chinesas 

 

Na tabela 3 são listadas as ervas chinesas que compõem as fórmulas acima citadas e suas 

principais características e aplicações de uso (XI; GONG, 2017). 

 

Tabela 3. 

Nome da Erva Propriedades e Canais Eficácia e Ação Precauções de Uso 

Bai Shao  
(Radix Paeonia 

Alba) 

* Amargo, levemente frio, 
azedo; 
* Canais: Fígado e Baço. 

* Nutre o sangue e regula a 
menstruação; 
* Segura o Yin com adstringência e 
segura a transpiração; 
* Suaviza o fígado e alivia dor; 
* Acalma o Yang do Fígado. 

* Não á adequado para pacientes  
com declínio do Yang e deficiência-frio; 
* Não deve ser usado juntamente com  
a erva Li Lu. 

Bai Zhu  
(Rhizoma 

Atractylodis 
Macrocephalae) 

* Doce, morna e amarga; 
*Canais: Baço e Estômago. 

* Fortalece o Baço e tonifica o Qi; 
* Seca umidade e promove a diurese; 
* Segura a transpiração; 
* Acalma o feto. 

* Devido às suas propriedades morna e 
seca é proibido em pacientes com  
deficiência de Yin; Sede devido  
a secura; Consumo de fluídos em  
doenças febris; estagnação de Qi. 



 
 

Chuan Xiong  
(Rhizoma Ligustici 

Chuanxiong) 

* Picante, morno; 
* Canais: Fígado, Vesícula 
Biliar e Pericárdio. 

* Revigora o sangue e movimenta o Qi; 
* Dispersa vento e alivia dor; 
* Regula a menstruação. 

* Usado com cuidado em gestantes 
e pacientes com fogo vigoroso devido 
a deficiência de Yin; transpiração  
profusa; hemorragia sem estase 
sanguínea e excesso de calor. 

Dang Gui  
(Radix Angelicae  

Sinensis) 

* Doce, picante, morno; 
* Canais: Fígado, Coração e 
Baço. 

* Tonifica e revigora o Sangue; 
* Regula a menstruação e alivia a dor; 
* Umedece os intestinos facilitando a  
defecação. 

* Proibido em pacientes com excesso  
de umidade, diarreia e flatulência. 

Dang Shen  
(Radix Codonopsis) 

* Doce e neutra; 
* Canais: Baço e Pulmão. 

* Fortalece o Baço e tonifica o pulmão; 
* Nutre o sangue; 
* Promove a produção de fluídos. 

* Não deve ser usada juntamente  
com a erva Li Lu; 
* Proibido em pacientes com excesso 
 de patógenos. 

Fu Ling  
(Sclerotium Poriae  

Cocos) 

* Doce, brando e neutro; 
* Canais: Coração, Rim,  
Baço e Pulmão. 

* Promove a micção e drena umidade; 
* Fortalece o Baço; 
* Harmoniza o estômago; 
* Tranquiliza o Coração. 

* Proibido em pacientes com emissão 
seminal espontânea devido a 
deficiência- frio. 

Fu Zi  
(Radix Lateralis 

aconiti carmichaeli 
preparata) 

* Picante, doce, tóxico,  
extremamente quente; 
* Canais: Coração, Rim e 
Baço. 

* Restaura o yang, direciona seu fluxo; 
* Suplementa o fogo e apoia o Yang; 
* Dissipa o frio e alivia dor. 

* Proibido em gestantes; pacientes 
com deficiência de Yin e hiperatividade 
de Yang; 
* Antagoniza: Ban Xia, Bai Lian,  
Gua Lou, Bei Um e Bai Ji. 

Gan Cao  
(Radix et Rhizoma 

Glycyrrhizae) 

* Doce e neutra; 
* Canais: Coração, Baço, 
Pulmão e Estômago. 

 
* Suplementa o Baço e tonifica o Qi; 
* Limpa calor e remove toxinas; 
* Elimina catarro e alivia tosse; 
* Alivia dor e espasmo; 
* Equilibra as propriedades medicinais  
nas fórmulas. 

 
* Não recomendada para pacientes 
 com edema ou plenitude devido ao 
excesso de umidade; 
* Não deve ser usada juntamente 
com as ervas:  Hai Zao; Jing Da Ji; 
Hong Da Ji; Gan Sui; Yuan Hua. 

Gui Zhi  
(Ramulus 

Cinnamomi) 

* Picante, doce e morna;  
* Canais: Coração, Pulmão  
e Bexiga. 

 
* Induz transpiração para expulsar os  
agentes patogênicos dos músculos; 
* Aquece e desbloqueia os canais; 
* Auxilia o Yang a transformar o Qi; 
* Acalma e faz o Qi descer; 

* Proibido em pacientes com febre 
causada por doenças exógenas;  
Fogo devido a deficiência de Yin; 
* Cuidado em mulheres gestantes 
 ou com menorragia. 

Mu Dan Pi (Cortex 
Mountan Radicis) 

* Amargo, levemente 
frio,picante;                           
* Canais: Coração, Fígadoe 
Rim. 

* Limpa calor e refresca o sangue; 
* Revigora o Sangue e remove estase. 

* Usado com precaução em 
pacientescom corpo frio devido a 
deficiênciade sangue ou menstruação 
profusa e gestantes. 



 
 

Yi Mu Cao  
(Herba Leonuri) 

* Amarga, levemente fria, 
picante;  
* Canais: Fígado, Bexiga e  
Pericárdio. 

* Revigora o sangue, regula a 
menstruação; 
* Promove a diurese e reduz edema; 
* Limpa calor e remove toxinas. 

* Cuidado em gestantes; 
* Proibido em pacientes com  
deficiência do Yin e insuficiência 
ou estase sanguínea. 

Shan Yao  
(Rhizoma 
Dioscorae 
Oppositae) 

* Doce, neutro; 
* Canais: Baço, Pulmão 
 e Rim. 

  
* Suplementa o Baço e nutre o 
Estômago; 
* Promove a produção de fluídos e  
tonifica o Pulmão; 
* Tonifica o Rim e adstringe a essência. 

* Proibido em pacientes com 
excesso de patógenos. 

Shan Zhu Yu  
(Fructus Corni  

officinalis) 

* Azedo, adstringente, 
morno; 
* Canais: Fígado e Rim. 

* Suplementa e tonifica o Fígado e os 
Rins; 

* Não adequado para pacientes  
com dificuldade e dor na micção 
devido a calor-umidade. 

Shu Di Huang  
(Radix Rehmanniae 

Praeparata) 

* Doce e levemente morna; 
* Canais: Fígado e Rim. 

* Suplementa o Sangue; 
* Tonifica o Yin e a Essência do Rim; 

 
* Proibido em pacientes com  
estagnação de Qi e fleuma; 
abdome distendido e doloroso; 
falta de apetite e fezes soltas  
devido a fraqueza do Baço e  
Estômago. 

 Ze Xie  
(Rhizoma Alismatis 

orientalis) 

* Doce, branda e fria; 
* Canais: Rim e Bexiga. 

* Promove a micção e drena umidade; 
* Limpa Calor; 
* Remove a turbidez; 
* Reduz a gordura no sangue. 

* Proibido em pacientes com  
emissão seminal espontânea devido a  
deficiência-frio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Discussão 

O ciclo menstrual regular e equilibrado fornece um ambiente fisiológico propício à concepção, 

implantação e manutenção de uma gravidez viável. Quaisquer irregularidades no ciclo menstrual e no 

bem-estar geral da mulher, muitas vezes observadas em condições associadas à infertilidade, são 

fatores fundamentais que podem ser otimizados durante as tentativas de concepção (LITTLETON, 

2013). A fitoterapia chinesa aborda esses desequilíbrios e, portanto, não fortalece apenas a qualidade 

do óvulo, mas também os fatores ambientais, como a qualidade do endométrio. Além disso, o 

profissional deve se atentar para o aconselhamento sobre dieta adequada, incluindo a manutenção de 

um peso saudável e exercícios físicos apropriados (CHAVARRO et. al, 2007). 

As pesquisas revelam que os resultados da acupuntura em mulheres inférteis são favoráveis. 

Além da contribuição na fertilização in vitro, a acupuntura traz uma melhora no bem-estar, ansiedade, 

resistência pessoal e social e na identidade das mulheres em relação a sexualidade e reprodução. Estes 

efeitos benéficos foram relatados por todas as pacientes, independentemente do número de sessões 

a que foram submetidas (MANHEIMER et al., 2008). 

De acordo com Chang, Chung e Rosenwaks (2002), a acupuntura apresentou efeitos positivos 

no tratamento de mulheres inférteis, agindo na disfunção ovulatória associada a síndrome do ovário 

policístico, com uma melhora no fluxo sanguíneo da artéria uterina fazendo com que o endométrio 

atingisse uma espessura adequada para a gravidez e colaborando para a implantação do embrião, 

tornando-se uma técnica alternativa, relativamente acessível e não tóxica, indicada para mulheres 

intolerantes a indução hormonal de ovulação. 

O grupo de Gerhard e Postneek (1992) relatou um estudo sobre o uso de acupuntura auricular 

no tratamento de 45 mulheres inférteis. O estudo indicou que a acupuntura auricular tem um efeito 

positivo nos ciclos menstruais em comparação com o grupo controle recebendo tratamento médico 

regular ocidental, mas não na taxa de gravidez. 

O estudo de Ried (2015), envolvendo 40 publicações e mais de 4200 mulheres, sugere que o 

tratamento através da fitoterapia chinesa com duração de 3-6 meses foi mais efetivo no tratamento 

da infertilidade do que o tratamento com fármacos ocidentais alcançando, em média, uma taxa de 

gravidez de 60%, comparado a 33% com a medicina ocidental. Ele descreveu ainda os efeitos da 

fitoterapia chinesa nas taxas de ovulação e outros indicadores de fertilidade.  

Além das taxas de gravidez, vários ensaios avaliaram o efeito da fitoterapia chinesa em outros 

indicadores de fertilidade em comparação com o tratamento pela medicina ocidental. Estudos 

envolvendo 2059 mulheres analisaram as taxas de ovulação e revelaram uma melhora de 18% na taxa 

de ovulação em mulheres tratadas com a fitoterapia chinesa em comparação com a terapia ocidental 

padrão em mulheres com ciclos anovulatórios previamente diagnosticados (RIED, 2015). 

Resultados adicionais avaliados em alguns dos ensaios incluíram a avaliação da temperatura 

basal do corpo, restabelecimento da espessura do revestimento endometrial em mais de 6 mm e 

aumento do muco cervical em mulheres com problemas na ovulação, todos os indicadores de um 

ambiente propício para uma gravidez viável. O tratamento com fitoterapia chinesa alcançou um 

ambiente mais favorável para a gravidez do que o tratamento pela medicina ocidental (RIED, 2015). 

A Medicina Tradicional Chinesa pode regular o hormônio liberador de gonadotrofinas para 

induzir a ovulação e melhorar o fluxo sanguíneo do útero e alterações menstruais do endométrio. Além 

disso, também tem impactos sobre pacientes com infertilidade resultante da Síndrome do Ovário 

Policístico, ansiedade, estresse e distúrbios imunológicos (HUANG; CHEN, 2008). 



 
 

Ried e Stuart (2011), realizaram um estudo selecionando publicações envolvendo 1621 

mulheres com o objetivo de comparar a eficácia do tratamento ocidental com a fitoterapia chinesa na 

infertilidade e nas taxas de gravidez. Eles concluíram que o tratamento com a fitoterapia chinesa pode 

melhorar as taxas de gravidez em 3 vezes em um período de 4 meses de tratamento em comparação 

com a terapia com drogas ocidentais. Foi observada também a importância da avaliação da qualidade 

do ciclo menstrual integrada ao padrões diagnósticos da MTC, como aspecto fundamental para o 

tratamento bem-sucedido da infertilidade feminina. Neste estudo foi resumido o padrão diagnóstico 

comum segundo a MTC em infertilidade em relação à qualidade do ciclo menstrual e sintomas 

associados, fornecendo um Guia Prático do status de fertilidade de uma mulher para a saúde 

profissionais, mas também mulheres e casais experimentando infertilidade. 

Os agentes indutores de ovulação utilizados na medicina ocidental têm seus próprios efeitos 

adversos específicos. Alguns, em particular os efeitos associados a gonadotrofinas, podem ser fatais. 

Além disso, a indução da ovulação mostrou aumentar o risco de aborto espontâneo (DERMAN; 

ADASHI, 1994). A tecnologia da reprodução assistida é altamente eficaz quando se trata de concepção, 

mas a maioria das pessoas não pode arcar com os custos do tratamento. Além disso, o tratamento 

muitas vezes está associado a muitos efeitos colaterais físicos e emocionais, como a síndrome de 

hiperestimulação ovariana, nascimentos múltiplos e defeitos congênitos (HANSEN et al., 2005). Por 

esse motivo, mais casais estão procurando a medicina alternativa, especialmente medicamentos à 

base de plantas chinesas (HUANG; CHEN, 2008). 

A revisão de literatura feita por Tan et al. (2012) incluiu 15 pesquisas, o que forneceu dados 

promissores para o uso da fitoterapia chinesa em aumentar taxa de gravidez e a taxa de ovulação, 

melhorando a condição do muco cervical e reduzindo a taxa de aborto no tratamento de infertilidade 

com anovulação, mas não apresentou qualquer evidência sobre outros efeitos. A taxa de nascidos 

vivos, resultado mais importante para pacientes inférteis, não está clara para a fitoterapia chinesa no 

tratamento de mulheres com anovulação e infertilidade. Alguns estudos usaram terapias periódicas 

de acordo com as síndromes individuais e seus diferentes estágios. Outros usaram drogas e fórmulas 

chinesas por todo o período de intervenção clínica, seja porque um diagnóstico foi selecionado para 

esta droga específica ou simplesmente porque nenhuma consideração foi dada à possível variação das 

síndromes de diagnóstico. Esta revisão não pôde fornecer uma explicação explícita sobre qual desses 

métodos se mostrou mais eficaz. 

Foram identificados efeitos adversos insignificantes para o uso da fitoterapia chinesa nos 

estudos incluídos na revisão de Tang et. al. (2012). As informações a respeito dos efeitos adversos 

foram insatisfatórias já que a maioria dos ensaios negligenciou o fato que as ervas chinesas não são 

livres de riscos. Apenas três estudos mencionaram alguns efeitos adversos. Geralmente, os ensaios 

revisados relataram que o uso da fitoterapia chinesa para o tratamento da infertilidade com 

anovulação foi seguro quando em comparação com as drogas ocidentais para indução da ovulação 

(clomifeno). Efeitos adversos ocasionalmente induzidos pela fitoterapia chinesa não são relatados de 

forma abrangente, como comprometimento do fígado, rim e alergia. São necessários mais estudos 

para descrição dos possíveis efeitos adversos causados pela fitoterapia chinesa no tratamento da 

infertilidade com anovulação (TAN et al., 2012). 

Em 2013, Ried e Alfred fizeram um estudo inédito, sendo os primeiros a analisar a experiência 

das mulheres em tratamento para infertilidade através da MTC, assim como a viabilidade de gravidez. 

Foi descrita a experiência das mulheres em tratamento para infertilidade, explorando especificamente 

a qualidade de vida, estratégias de enfrentamento emocional e necessidades de apoio, através de 

dados obtidos com uma entrevista e dois questionários respondidos pelas mulheres. Uma amostra de 

25 mulheres com infertilidade ou dificuldade de gestação viável participaram desse estudo. Elas 

haviam procurado a MTC por um período de 1 a 6 meses no momento da entrevista.  



 
 

A maioria das as mulheres (76%) participantes do estudo de Ried e Alfred (2013) relataram um 

alto nível de sofrimento relacionado a não ter podido ter um bebê e metade de todas as mulheres se 

sentiram culpadas ou feridas quando outros fizeram observações sobre a sua falta de filhos. A maioria 

das mulheres participantes neste estudo tinha infertilidade primária (n = 18). Destas mulheres, 83% 

sentiram-se angustiadas, metade relatou sentir-se fracassada e sob pressão em torno da ovulação, e 

mais de um terço considerou a infertilidade uma deficiência pessoal, ficando chateadas quando viam 

um carrinho de bebê. A qualidade de vida também foi explorada nas entrevistas. As mulheres 

expressaram uma variedade de emoções negativas, incluindo culpa, desapontamento consigo mesma, 

frustração, medo de desapontamento, culpa, tristeza, devastação, ansiedade, tristeza e depressão. 

Essas emoções negativas tiveram implicações de ordem individual, no relacionamento com o parceiro 

e muitas vezes influenciaria a vida social e as relações de trabalho dessas mulheres. Alguns 

participantes expressaram sua frustração com amigos e sociedade, seja como inveja, raiva e falta de 

entendimento. Cerca de metade das mulheres destacou sua necessidade de não divulgar sua 

infertilidade a amigos ou familiares, o que potencialmente criaria pressão extra e expectativas. 

Algumas mulheres sentiam-se ainda como sendo empurradas por amigos ou familiares para o 

tratamento de fertilização in vitro como a única solução de tratamento para o problema, mas não 

necessariamente concordavam com isso. Dois terços das mulheres haviam participado de um 

tratamento clínico de fertilidade antes de buscar a MTC, com a maioria afirmando que lidar com 

tratamento em clínicas de fertilidade foi emocionalmente desafiador. Mulheres expressaram sentir-se 

desconfortáveis ou com medo, e consideraram o processo de FIV como invasivo, demorado e deixadas 

sozinha com as notícias negativas. As mulheres destacaram que a infertilidade vem com custos 

financeiros, emocionais, sociais e principalmente mudanças em relação aos planos de vida (RIED; 

ALFRED, 2013). 

A regulação do ciclo menstrual pode indicar uma melhor qualidade do ambiente reprodutivo, 

incluindo dos oócitos e do endométrio e, portanto, aumentando a probabilidade de concepção e 

implantação. Além disso, a dieta pode desempenhar um papel fundamental na influência da fertilidade 

de acordo com a literatura (CHAVARRO, 2007; LITTLETON, 2013). 

No estudo de Alfred e Ried (2011) todas as mulheres do estudo receberam tratamento com 

ervas chinesas, muitas vezes em combinação com acupuntura, bem como conselhos de estilo de vida 

e dieta de acordo com o os princípios de diagnóstico da MTC. Todas elas relataram alterações 

menstruais após 1 a 3 meses de terapia pela MTC, incluindo a regulação do padrão de temperatura e 

comprimento do ciclo ou mudanças no sangue qualidade do muco, indicativos de melhora da 

fertilidade e possibilidade de gravidez viável. 

Em contraste com sua experiência com clínicas de fertilidade, as mulheres sentiram-se 

emocionalmente apoiadas pela abordagem do profissional de MTC em todos os estágios, desde as 

tentativas de concepção até durante a gravidez. Como consequência, as mulheres se sentiam 

respeitadas e capacitadas. As mulheres recuperaram a esperança de uma solução para a sua 

infertilidade, particularmente aquelas mulheres diagnosticadas com infertilidade sem causa definida 

no modelo ocidental de cuidados (RIED; ALFRED, 2013). 

Huang (2008) dá uma visão geral do uso potencial da MTC no tratamento da infertilidade, 

incluindo uma avaliação baseada em evidências de sua eficácia e tolerância. Estudos recentes 

demonstraram que a MTC poderia regular a hormônio liberador de gonadotrofina para induzir a 

ovulação e melhorar o fluxo sanguíneo do útero e alterações menstruais do endométrio. Além disso, 

também tem impactos em pacientes com infertilidade resultante da síndrome do ovário policístico, 

ansiedade, estresse e distúrbios imunológicos. Os estudos têm indicado a necessidade de explorar os 

possíveis mecanismos, isto é, dose, efeito colateral e toxicidade da medicina tradicional chinesa no 

tratamento da infertilidade por meio de um estudo de controle randomizado. 



 
 

A MTC é tradicionalmente considerada como um tratamento com poucos efeitos colaterais. 

Isto está se tornando cada vez mais popular com o público. Recentemente, muitos ensaios clínicos 

relataram que a fitoterapia chinesa tem um efeito positivo no tratamento de mulheres inférteis com 

disfunção ovulatória. No entanto, a maioria dos ensaios clínicos foram com base em um pequeno 

tamanho de amostra e por isso uma sistemática revisão nesta área é justificada (TAN et al., 2012). 

As terapias holísticas alternativas, como a MTC, são menos invasivas e ocasionam menos 

estresse emocional em comparação com o tratamento ocidental padrão. No entanto, a consciência da 

MTC no tratamento da infertilidade é geralmente baixa e muitas vezes não é sugerida por médicos do 

Ocidente (WEN, 2008; CAMPIGLIA, 2016). 

A acupuntura demonstrou reduzir ansiedade e depressão através da regulação do sistema 

nervoso autônomo. Além disso a MTC pode fornecer uma escolha alternativa com menos efeitos 

colaterais para reduzir o estresse nas mulheres durante o tratamento da infertilidade (HUANG; CHEN 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Conclusão 

 

O ciclo menstrual regular e equilibrado fornece um ambiente fisiológico propício à concepção, 

implantação e manutenção de uma gravidez viável. Quaisquer irregularidades no ciclo menstrual e no 

bem-estar geral da mulher são fatores fundamentais que podem ser otimizados durante as tentativas 

de concepção.  

Todos os estudos aqui analisados concordam em dizer que a MTC é eficaz no tratamento da 

infertilidade, melhorando a qualidade do óvulo e do endométrio; ajudando na regulação do ciclo 

menstrual; diminuindo o estresse desencadeado pelo tratamento. Essas pesquisas obtiveram um 

aumento de 2 a 3 vezes maior na taxa de gravidez, considerando um tratamento de 6 meses em média, 

em comparação com o tratamento proposto pela medicina ocidental através do uso de indutores de 

ovulação.  

Os indutores de ovulação utilizados no tratamento da infertilidade através da medicina 

ocidental costumam ter muitos efeitos colaterais físicos e emocionais, muitas vezes severos. Além 

disso a tecnologia da reprodução assistida é altamente eficaz quando se trata de concepção, mas a 

maioria das pessoas não pode arcar com os custos do tratamento. Por esse motivo, mais casais estão 

procurando a medicina alternativa, especialmente medicamentos à base de ervas chinesas. 

A infertilidade vem com custos financeiros, emocionais, sociais e principalmente mudanças em 

relação aos planos de vida. Em contraste com sua experiência com clínicas de fertilidade, as mulheres 

sentiram-se emocionalmente apoiadas pela abordagem do profissional de MTC em todos os estágios, 

desde as tentativas de concepção até e durante a gravidez. 

Efeitos adversos ocasionalmente induzidos pela fitoterapia chinesa, como comprometimento 

do fígado, do rim e alergia não são relatados de forma abrangente. A maioria dos estudos negligencia 

o fato que as ervas chinesas não são livres de riscos, sendo descritos poucos efeitos adversos. Os 

estudos têm indicado a necessidade de explorar os possíveis mecanismos, isto é, dose, efeito colateral 

e toxicidade da medicina tradicional chinesa no tratamento da infertilidade por meio de um estudo de 

controle randomizado. 
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