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Resumo 

Introdução: A infertilidade é definida pela Organização Mundial da Saúde como 

a não ocorrência de gestação espontânea após um período de 

aproximadamente 12 meses, tendo o casal relação sexual regular sem uso de 

contraceptivos. O tratamento médico ocidental geralmente envolve o uso de 

medicação para estimulação da ovulação, cirurgia e técnicas de reprodução 

assistida nem sempre resultando em gravidez viável. A MTC restaura o equilíbrio 

do corpo, afeta a regulação hormonal do ciclo menstrual, e fornece uma resposta 

fisiológica para facilitar a concepção, implantação e manutenção de uma 

gravidez viável. Objetivo: Conhecer as fórmulas Chinesas utilizadas e sua 

aplicação no tratamento da infertilidade feminina. Metodologia: Trata-se de uma 

pesquisa de revisão bibliográfica realizada nas bases de dados Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS), Sistema online de Busca e Análise de Literatura Médica 

(MEDLINE) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO), utilizado como 

descritores (DeCS): Fitoterapia tradicional Chinesa e infertilidade feminina. 

 

Abstract 

Introduction: Infertility is defined by the World Health Organization as the non-

occurrence of spontaneous gestation after a period of approximately 12 months, 

having the couple regular sexual relationship without the use of contraceptives. 

Western medical treatment usually involves the use of medication for ovulation 

stimulation, surgery and assisted reproduction techniques not always resulting in 

viable pregnancy. ERM restores the balance of the body, affects the hormonal 

regulation of the menstrual cycle, and provides a physiological response to 

facilitate the conception, implantation and maintenance of a viable pregnancy. 

Objective: To know the Chinese formulas used and their application in the 

treatment of female infertility. Methodology: It is a bibliographical review survey 

conducted in the databases Virtual library in Health (VHL), online system of 

search and analysis of medical literature (MEDLINE) and Scientific Electronic 

Library Online (SCIELO), used as Descriptors (DeCS): Traditional Chinese 

herbal medicine and female infertility. 

 



Introdução 

 

  A infertilidade é definida pela Organização Mundial da Saúde como a não 

ocorrência de gestação espontânea após um período de aproximadamente 12 

meses, tendo o casal relação sexual regular sem uso de contraceptivos. O termo 

também é utilizado para mulheres que não conseguem levar uma gravidez até o 

final.1,2  

Na prática o período pode ser mais curto, considerando assim infertilidade 

após 6 meses sem atingir a gestação em casos de mulheres com mais de 35 

anos de idade devido à diminuição da reserva ovariana. A infertilidade não é um 

problema raro e atinge cerca de 10 a 15% dos casais. 1, 2 

Na medicina ocidental as causas de infertilidade ligadas ao fator feminino 

podem ser divididas em quatro grupos: causas ovarianas e ovulares, tubárias e 

do canal endocervical, ligadas à fertilização e ligadas à implantação do embrião.3 

Outras causas de infertilidade feminina podem ser: Obesidade, tabagismo, 

hipertireoidismo ou hipotireoidismo, doenças autoimunes, doenças genéticas 

(Síndrome do X frágil) e idade materna avançada.2 Embora 80% da infertilidade 

possa estar relacionada as condições citadas, 20% não são explicados para 

medicina ocidental.4 

O tratamento médico ocidental geralmente envolve o uso de medicação 

para estimulação da ovulação, cirurgia e técnicas de reprodução assistida.5 O 

uso de tratamentos considerados como alternativos parecem aumentar as 

chances de sucesso quando combinados aos métodos ocidentais.5  

Na Medicina Tradicional Chinesa o conceito de saúde e doença vem do 

princípio de equilíbrio entre Yin e Yang, o equilíbrio se dá através da livre 

circulação do Qi (energia vital) que percorre os meridianos conhecidos como 

canais de energia que estão ligados a órgãos (Zang) e vísceras(Fu).1,2 

Todo o Qi do corpo precisa fluir de maneira calma em quantidade 

satisfatória para que todo o organismo seja alimentado e funcione 

adequadamente em suas funções. 1 Os meridianos são o meio de ligação entre 

o interior e o exterior do corpo.1,2 



Medicina tradicional chinesa utiliza como ferramentas para diagnóstico: 

exame físico geral além de pulso, língua, aspecto emocional e história menstrual. 

O diagnóstico determina o tratamento individual específico. Nos casos de 

infertilidade os padrões geralmente envolvidos são de excesso, deficiência, 

estagnação, frio ou calor nos rins, fígado (sangue), baço e coração. O princípio 

do tratamento é equilibrar qualquer desarmonia diagnosticada.4 

Medicina Tradicional Chinesa (MTC) inclui um conjunto de conhecimentos 

e técnicas como acupuntura, moxabustão, ventosaterapia, práticas corpóreas e 

a fitoterapia Chinesa apresenta-se como o maior ramo terapêutico. Tem como 

finalidade a obtenção do medicamento permitindo combinações de modo a 

atingir as reais necessidades do paciente, com produção de fórmulas 

especificas, eficazes e seguras. 6 

Todas as ervas Chinesas possuem a capacidade de agir nos meridianos, 

algumas apenas em um e outras em todos os meridianos. Na prática clínica o 

conceito da entrada dos componentes nos meridianos é fundamental para atingir 

os resultados terapêuticos.6        

 Essa pesquisa tem como objetivo conhecer as fórmulas Chinesas e sua 

aplicação no tratamento da infertilidade feminina. 

Objetivo 

Conhecer as fórmulas Chinesas utilizadas e sua aplicação no tratamento 

da infertilidade feminina. 

 

Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica realizada nas bases de 

dados virtuais: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Sistema online de Busca e 

Análise de Literatura Médica (MEDLINE) e Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO). Foram utilizados como descritores, conforme a classificação dos 

descritores em ciências da saúde (DeCS): Fitoterapia tradicional Chinesa e 

infertilidade feminina. 

  Os critérios de inclusão utilizados: ano de publicação entre 2007 a 2017, 

disponíveis na íntegra no formato digital, em Português ou Inglês. 



A busca resultou em 30 artigos, estes foram submetidos a leitura dos 

resumos para identificar a pertinência ao objeto estudado, sendo 8 considerados 

como adequados, contendo informações sobre fitoterapia Chinesa e o 

tratamento da infertilidade feminina e outras informações específicas 

correlacionadas ao assunto. Os artigos foram organizadas em uma ferramenta 

no formato de tabela no software Microsoft Excel, com os respectivos campos: 

autor, ano de publicação do artigo e título (tabela 1). 

 

Tabela 1 – Distribuição dos artigos localizados: 

 

Fonte: Dados dos Autores 

 

 

Revisão Bibliográfica 

As causas da Infertilidade segundo a MTC 

 

De acordo com a fisiologia na MTC, para que a concepção ocorra 

acontece da seguinte forma: mensalmente, a essência da mulher (congénita e 

adquirida), é gradualmente enriquecida pelo rim até determinado nível, onde os 

Autor Ano Título 

Zhang J, Li T, Zhou L, et. al. 2010
Chinese herbalmedicine for subfertile women with polycystic 

ovarian syndrome

Karin R, Stuart K. 2011
Efficacy of Traditional Chinese Herbal Medicine in the 

management of female infertility: A systematic review.

Lian F, Wang RX, Meng FM, 

et al
2011

Effects of Chinese Medicines for Tonifying the Kidney on 

DNMT1 Protein Expression in Endometrium of Infertile Women 

During Implantation Period

Flower A, Liu JP, Lewith G, 

Little P, Li Q.
2012 Chinese herbalmedicine for endometriosis.

Karin R. 2015
Chinese herbal medicine for female infertility: an updated meta-

analysis

Pang B, Pang Q, Pang H, 

Song G. 
2015

Clinical effect of Jiutengzhuyu tablets on promoting blood 

circulation in women with oviducal obstruction

Hung YC, Kao CW, Lin CC, 

et. al.
2016 Chinese Herbal Products for Female Infertility in Taiwan

Jiang D, Li L. 2017 Effect of Chinese Herbal Medicine on Female Infertility



rins produzem uma substância chamada Tian-Qi (substância necessária à 

promoção do crescimento, desenvolvimento e função reprodutora do corpo 

humano) é derivado do Jing do Rim.7 Mediante a ação desta substância, os 

vasos extraordinários Ren Mai e Chong Mai tornam-se abundantes e são 

inundados de Qi e sangue. Quando o Qi e sangue em excesso nos vasos se 

tornam mais abundantes, eles seguem para o útero e transformam-se na 

menstruação. Isto assinala que a mulher está pronta para conceber, quando um 

óvulo do seu ovário é fertilizado pelo espermatozoide resulta em gravidez. 

Segundo a MTC este processo de fertilização envolve a combinação das 

essências congénitas de ambos os sexos, que são transmitidas ao embrião no 

útero. A partir desse momento o útero fornece os nutrientes essenciais ao 

crescimento e desenvolvimento do feto até ao nascimento.7 

 A concepção, depende da plenitude e vigor do Qi e yin do rim; da 

circulação em Ren Mai estar desobstruída e da vitalidade de Chong Mai. Se há 

uma desarmonia nos vasos Chong Mai e Ren Mai provocada seja por Deficiência 

de Yin ou Yang do Rim, Deficiência do Baço, Deficiência de sangue, estagnação 

do Qi do fígado, estase de sangue, calor, 

Frio, umidade ou fleuma, a infertilidade ocorre.7,8  

Para MTC as causas da infertilidade devem ser cuidadosamente 

identificadas, de modo a empregar um tratamento apropriado baseado 

na diferenciação de síndromes. O princípio de diagnóstico e tratamento se refere 

a todos sistemas do corpo, os meridianos envolvidos são: o Rim, Fígado, Baço, 

Sangue, Coração e Pulmão e o tratamento varia conforme o padrão apresentado 

(deficiência ou excesso) da síndrome. As condições de deficiência devem tratar-

se aquecendo o rim, reforçando o fígado e repondo o Qi e xue de modo a 

fortalecer os vasos Chong e Ren; enquanto que as condições de excesso são 

tratadas resolvendo a fleuma,dispersando a humidade ou aliviando a estagnação 

do fígado de modo a promover a circulação de qi e xue.7,8 

Para a MTC restaurar equilíbrio do corpo, afeta a regulação hormonal do ciclo 

menstrual, e fornece uma resposta fisiológica para facilitar a concepção, 

implantação e manutenção de uma gravidez viável. A qualidade do 

ambiente no corpo é considerado tão importante quanto a qualidade dos óvulos, 

espermatozóides e embriões. Praticantes de MTC frequentemente 



referem-se ao ambiente, incluindo o endométrio, como o "solo" e os ovos / 

embrião como a "semente".4,8,9  

Frequentemente entre as condições associadas à infertilidade estão 

irregularidades no ciclo menstrual e bem-estar geral, idade materna avançada e 

infertilidade inexplicada, são fatores fundamentais que podem ser otimizados 

antes da tentativa de conceber.8 

  Desequilíbrios subjacentes a infertilidade são visíveis observando-se as 

características do ciclo menstrual avaliada pela aparência (cor, coágulos) e fluxo 

do sangue menstrual, a curva da temperatura corporal basal, e comprimento e 

frequência do ciclo menstrual e estão integrados com diagnostico do pulso e 

língua.8  

 

Resultado e Discussão 

Infertilidade e Fitoterapia 

 

De acordo com os artigos localizados por essa pesquisa os distúrbios 

mais estudados foram descritos com os diagnósticos ocidentais: endometriose, 

obstrução das trompas de Falópio e Síndrome ovários policísticos, por sua 

expressiva representação serão abordados o tratamento fitoterápico dessas 

patologias. 

Endometriose:  estima-se que aproximadamente 20 a 30% das mulheres 

com problemas de fertilidade são diagnosticados com endometriose, na 

medicina ocidental está associada a tecido uterino (endométrio) disperso na 

cavidade abdominal causando inflamação e aderências, pode levar a obstrução 

das trompas de falópio, cistos ovarianos, irregularidades menstruais, 

dismenorreia grave, disúria, dispareunia, disquezia e menorragia. Embora a 

endometriose como entidade distinta não existisse na tradição clássica, os 

sintomas descritos podem estar relacionado a um padrão comum subjacente a 

estas condições que é conhecido como estagnação do sangue e Qi (energia 

vital) causando obstruções e levando à dor. 9,10 

 O tratamento ocidental consiste no controle dos sintomas com uso de anti-

inflamatório não esteroidal medicamentos (AINEs) e analgésicos, hormônios que 

visam suprimir a produção normal de estrogênio no ovário simulando 



hormonalmente a gravidez (contraceptivos orais contínuos - progesterona) ou 

menopausa (danazol e gonadotrofina-agonistas do hormônio liberador (GnRH-

a). Intervenção cirúrgica “conservadora”, envolvendo a remoção de lesões 

endometriais ou o rompimento das vias nervosas responsáveis pela transmissão 

da dor pélvica e uterina, ou "definitiva", envolvendo a remoção do útero e dos 

ovários.10 

Os benefícios do tratamento convencional não são sustentados a longo 

prazo com estudos relatando frequentemente o retorno dos sintomas aos seis 

meses pós-tratamento, mais de um terço das mulheres de apresentam retorno 

dos sintomas após dois a três anos da interrupção do tratamento.10   

 O contraceptivo oral contínuo e o foi associado maior incidência de acne, 

retenção de líquidos, inchaço e manchas além disso, são conhecidos por reduzir 

desfavoravelmente o nível de alta densidade lipoproteínas no sangue, o que 

poderia aumentar o risco de efeitos colaterais cardiovasculares como trombose. 

O danazol está associado a alterações androgênicas, como acne e ganho de 

peso, e sintomas da menopausa, como rubor e fadiga. As preocupações 

levantadas destacaram seu papel potencial elevando os níveis de colesterol da 

lipoproteína de baixa densidade (LDL) e possivelmente contribuindo para o 

câncer de ovário.10          

 Na laparoscopia conservadora até 44% das mulheres experimentam o 

retorno de sintomas após um ano, também está associada com o potencial de 

efeitos colaterais graves, podendo ocorrer perfurações intestinais durante o 

procedimento levando a com peritonite.10 

  O tratamento fitoterápico foi relatado por Flower et.al, na  revisão realizada  

de dois ensaios clínicos randomizados controlados, onde 158 mulheres foram 

inclusas.10            

 No estudo nomeado como  Wu SZ 2006a, 100 mulheres foram divididas 

em 2 grupos: Experimental n=48 e Controle n= 52 com taxa de desistência de 

5% (2 do grupo experimental, 3 do grupo controle). As mulheres do grupo 

experimental foram tratadas pós laparoscopia com pílulas Nei Yi Wan (10g duas 

vezes por dia) e Nei Yi enema (70ml diariamente) e grupo controle com 

laparoscopia e uso de  gestrinona (0.25 mg duas vezes por semana) por 3 

meses. 10           

 Todas as mulheres apresentaram alguma melhora em seus sintomas 



(Grupo experimental 95,65% versus 93,87% grupo controle), algumas 

participantes com uma melhora relativamente pequena nos sintomas, enquanto 

em outras com mais substancial resolução de massas pélvicas, 

desaparecimento de sintomas, e uma gravidez bem sucedida.10 O estudo 

acompanhou as pacientes por 24 meses para verificar as taxas de gravidez e 

concluiu que não houve diferença significativa entre os dois grupos em relação 

à taxa total de gravidez (69,6% grupo experimental contra 59,1% grupo 

controle).10           

 O segundo estudo nomeado como Wu SZ 2006b, 58 mulheres foram 

randomizadas em três grupos: pílulas de endometriose Nei Yi Wan 10g duas 

vezes por dia (n = 16), pílulas de endometriose Nei Yi Wan 10g duas vezes por 

dia mais enema Nei Yi  70ml diariamente (n = 24) e danazol 400mg por dia (n = 

18) ambos por 3 meses.10         

 Todas as mulheres em todos os grupos apresentaram alguma melhora 

em seus sintomas. Os grupos enema Nei Yi e  pílula Nei Yi Wan relataram uma 

proporção maior de mulheres que obtiveram alívio sintomático quando 

comparada ao grupo do danazol (56,3% contra 11,1 respectivamente). 

Administração oral e enema da formulação Nei Yi mostrou uma maior redução 

nos escores médios de dor na dismenorreia quando comparado ao uso danazol. 

Administração combinada de Nei Yi, por via oral e por enema, mostrou uma 

melhora maior medida com o desaparecimento ou encolhimento de massas 

anexiais do que o tratamento com danazol. Para dor lombossacral, desconforto 

retal, ou nódulos vaginais não houve diferença significativa entre Nei Yi 

comprimidos e danazol ou entre pílula Nei Yi mais enema e danazol.10 

As formulações fitoterápicas estão dispostas na tabela 2, nos dois 

estudos foram utilizadas as mesmas medicações a base de ervas. 

 



 

A Fórmula Nei Yi é utilizada para o tratamento de estagnação de sangue 

e acumulo de frio. O mecanismo sugerido dos medicamentos à base de ervas 

para endometriose pode envolver regulação do sistema endócrino e sistema 

imunológico, melhora da circulação sanguínea e ação anti-inflamatória.  As ervas 

chinesas categorizadas para estagnação de sangue podem promover a 

microcirculação, melhorar a velocidade e volume de fluxo sanguíneo pélvico e 

reduzir a viscosidade do sangue medido por exame VHS, reduz a inflamação e 

previne a fibrose. Ervas que se movem sangue também demonstraram um efeito 

na regulação humoral alterada (IgG, IgA, IgM) e parâmetros imunes celulares. 

Uma alteração imunológica é uma característica reconhecida da endometriose. 

10           

 Além disso, as ervas descritas como "tônicos de yang do rim" foram 

relatadas como tendo funções similares de regulação imunológica, ambas as 

ervas utilizadas para mover o sangue e tonificar o rim foram pode afetar o eixo 

hipotálamo-hipófise-ovariano e regulando assim os níveis de estrogênio, 

progesterona,  FSH  e LH.10        

 Os autores10 dessa revisão puderam verificar que administração pós-

cirúrgica da dos fitoterápicos Chineses podem ter benefícios comparáveis à 

gestrinona. As ervas descritas podem ter um melhor efeito para o tratamento 

global quando comparado com o danazol e pode ser mais eficaz no alívio da 

dismenorreia quando usado em conjunto com um enema de ervas. Embora as 

ervas possam conter fito-esteroides, estas são consideravelmente menos 

potente que os esteroides sintéticos. Não há relatos de efeitos adversos 

androgênicos ou aumento de colesterol de ervas quando comparadas ao uso da 

gestrinona ou danazol. Entretanto, pesquisas mais rigorosas são necessárias 

Pílula Nei Yi Wan

Dan Shen (Salviae multiorrhizae Radix ), Xue Jie (Draconis Sanguis ), San Leng 

(Sparganii Rhizoma ), E Zhu (Curcumae Rhizoma ), Tao Ren (Persicae Semen ), San 

Qi (NotoginsengRadix ), Dang Gui (Angelica sinensis ), Gui Zhi (Cinnamomi 

Ramulus ), Xiang Fu (Cyperi Rhizoma ), Niu Xi (Achyranthis bidentate Radix )

Enema Nei Yi  
Dan Shen (Salviae multiorrhizae Radix) , Xue Jie (Draconis Sanguis) , Chi Shao 

(Paeonia rubra Radix) , Hu Zhang (Radix et Rhizoma Polygoni Cuspidati) , San Leng 

(Sparganii Rhizoma) , E Zhu (Curcumae Rhizoma) , Tao Ren (Persicae Semen)

Fonte: Flower et.al, 2012

Tabela 2 - Composição das formulas 



para avaliar com precisão papel potencial da fitoterapia no tratamento da 

endometriose.10           

 A obstrução das trompas de Falópio ou obstrução tubária é uma causa 

comum de infertilidade, é difícil de tratar, pela adesão e rigidez do oviduto que 

surge após a cronicidade inflamação pélvica ou causada pela obstrução dos 

tecidos cicatriciais, fazendo os ovidutos perderem a capacidade de transportar 

espermatozoides, oocistos e embriões.  A avaliação da permeabilidade tubária 

se dá instilando meio de contraste líquido (histerossalpingografia) e seu 

tratamento envolve cirurgia.11         

 A infertilidade causada por obstrução tubária pode pertencer à síndrome 

da "estase do sangue".  A presença de três ou mais dos seguintes sintomas pode 

indicar o diagnóstico em MTC: na fase final da menstruação, sangue roxo com 

coágulos, cólicas em especialmente antes da menstruação, a língua pode 

apresentar petéquias, pulso tenso ou desigual.11    

 Dois artigos encontrado na busca relataram o tratamento da obstrução 

tubária com uso de fitoterapia Chinesa, Pang B, et.al.11 conduziram um estudo 

de coorte com 115 pacientes com infertilidade por obstrução tubária, divididos 

aleatoriamente em dois grupos: 58 pacientes no grupo tratamento tomaram 

comprimidos Jiutengzhuyu por via oral por 25 dias  e 57 em um grupo controle 

tratadas com uma infusão intrauterina de 5mg de fosfato sódico de 

dexametasona, 4000 unidades de quimotripsina, 80000 unidades de sulfato de  

gentamicina dissolvido em 20 ml de solução salina a 1 ml/min.  

Após 3 meses de tratamento, o efeito da permeabilidade tubária foi 

avaliado e uma visita de seguimento de 1 ano foi usada para documentar a 

ocorrência de gestações. 

 Foi estabelecido com início da terapêutica o primeiro dia da menstruação, 

os pacientes do grupo de tratamento começou a tomar comprimidos 

Jiutengzhuyu (Tabela 3), uma dose total de 400ml por dia foi tomada por via oral 

com água morna pela manhã e à noite, a cada ciclo menstrual com duração de 

3 meses. 11   



 

O grupo controle recebeu infusão intra-uterina tambem no primeiro dia da 

menstruação com  5 mg de dexametasona, 4000 unidades de quimotripsina e 

80.000 unidades de sulfato de gentamicina dissolvidos em 20 mL de solução 

salina injetando 1ml/min. Se não houvesse reações adversas, a infusão era 

realizado três vezes seguidas. Se houvesse descarga de sangue vaginal após a 

administração a infusão era suspensa até a próxima menstruação. Depois do 

tratamento, relações sexuais foram proibidos por duas semanas. O curso de 

tratamento durou três ciclos menstruais e as pacientes foram instruídos a não 

tomar nenhum outro medicamentos para a doença durante o tratamento e até o 

visita de acompanhamento.11  

Após 1 ano do tratamento, 30 das 58 pacientes no grupo de tratamento 

engravidaram (52%) e 10 de 57 pacientes no grupo controle (18%). Destas 10 

mulheres grávidas houve dois casos de gravidez tubária (20%). A taxa de 

gravidez no grupo de  tratamento foi significativamente maior do que no grupo 

controle. Não foram observadas eventos adversos graves nos dois grupos. No 

controle grupo, um paciente apresentou náusea e vômito após medicação e 

outra paciente apresentou sangramento vaginal após a infusão medicamentosa 

resolvido  rapidamente depois da interrupção da infusão.11     

Pang et. al.11 sugere que promover circulação sanguínea para aliviar a 

estagnação do sangue é a principal método para o tratamento da infertilidade 

causada por salpingite porque a estagnação do sangue desempenha um papel 

decisivo em causar a  doença, os autores acreditam que oviducto obstruído é 

basicamente causado pelo bloqueio vasos sanguíneos por estase de sangue e 

Jixueteng (Caulis Spatholobi) 15 g

Qingfengteng (Caulis Sinomenii) 10 g

Daxueteng (Caulis Sargentodoxae) 15 g

Luoshiteng (Caulis Trachelospermi) 10 g

Rendongteng (Caulis Lonicerae) 10 g 

Shouwuteng (Caulis Polygoni Multiflori) 10 g

Tongguanteng 10 g

Tianjixueteng 30 g 

Huangteng (Caulis Fibraureae) 10g 

geHuangqi (Radix Astragali seu Hedysari) 15 g

Fonte: Flower et.al, 2012 

Jiutengzhuyu

Tabela 3 - Composição comprimido Jiutengzhuyu



a erva chinesa à base de videira têm efeitos melhores do que medicamentos 

gerais para promover circulação sanguínea.11 

O Jixueteng e Tianjixuetang pode promover a circulação sanguínea, nutrir 

o sangue, limpar os meridianos e regular o sistema imunológico. Seu extrato 

bloqueia infecção pelo vírus herpes simples e agregação plaquetária.O 

Daxueteng, também chamado Hongteng, pode promover a circulação 

sanguínea, afasta o calor e remove toxinas. Sua decocção inibe a proliferação 

de Staphylococcus aureus e Streptococcus B, Escherichia coli, Staphylococcus 

albus, Neisseria catarrhalis, Streptococcus A e Pseudomonas aeruginosa. 

Também tem o efeito de prevenir aderências após a cirurgia. O Qingfengteng, 

Luoshiteng e Rendongteng podem limpar os meridianos. Já o Rendongteng 

também pode eliminar o calor e eliminar toxinas, Luoshiteng têm efeitos 

semelhantes aos fitoestrógeno, Tongguanteng pode remover a fleuma, limpar e 

afastar o calor e eliminar toxinas. Huangteng pode limpar calor, remover as 

toxinas, eliminar o fogo patogênico e relaxar as víceras. Shouwuteng pode nutrir 

o sangue e acalmar a mente, Huangqi pode complementar o Qi, elevar Yang, 

induzir a micção, reduzir inchaço, gerar fluido, nutrir o sangue, eliminar 

estagnação, aliviar a dormência e remover toxinas. 11 

 Jiang D, Li L5 em sua revisão relatam estudo da equipe de Y Jiang que 

comparou o efeito do tratamento da infertilidade obstrutiva das trompas de 

Falópio, 120 pacientes foram divididos aleatoriamente em três grupos: o grupo 

MTC, tratado com fitoterapia chinesa integrativa com BushenHuoxue ( com ação 

de revigorar o Shen e promover a circulação sanguínea)  e medicina ocidental 

(salpingectomia); o grupo MTC, tratado com ervas medicinais chinesas 

sozinho; e o grupo medicina ocidental tratado  pela salpingectomia Para todos 

os pacientes, a salpingostomia foi realizada três a sete dias após a menstruação, 

e a hidrotubação com Xiangdan Injection foi aplicada uma vez no próximo ciclo 

menstrual. A Decocção BushenHuoxue foi administrada adicionalmente aos 

pacientes do grupo de tratamento, uma dose diária a partir do quinto dia do ciclo 

menstrual durante 14 dias. Três meses de tratamento foram tomados como um 

curso terapêutico, e a observação durou quatro cursos.  

Após o tratamento, a taxa de permeabilidade das trompas de Falópio foi 

de 86,7% e a taxa de gravidez de 85,0% no grupo MTC e salpingectomia, 



enquanto no grupo MTC foi de 66,7 e 63,3 respectivamente, e no grupo medicina 

ocidental de 53,3 e 50,0 respectivamente. A comparação entre os três grupos 

mostrou que o efeito no grupo que conbinou MTC e salpingectomia foi 

significativamente superior ao dos outros dois grupos.5    

 A fórmula Bushenhuoxue é utilizada para tonificar o rim e mover o sangue 

as ervas utilizadas estão descritas na tabela 4.

  

Síndrome ovários policísticos (SOP): as características clínicas e 

etiológicas ainda permanecem controversas, mas acredita-se que estejam 

relacionadas aos distúrbios dos rins, fígado e baço, e da perspectiva da MTC a 

função reprodutiva é considerada como sendo governada pelos rins. Acredita-se 

que a deficiência de rim possa ser o principal problema da SOP.12  O tratamento 

da SOP no modelo ocidental envolve prescrição da pílula anticoncepcional, 

drogas antidiabéticas, gonadotrofina (hormônio glicoproteico), clomifeno 

(estrogênio modulador do receptor), às vezes cirurgia para destruir folículos 

antrais em excesso.9   

Diferentes fórmulas são prescritas periodicamente para pacientes com 

SOP de acordo com o ciclo menstrual esta estratégia visa retomar a função 

endocrinológica reprodutiva normal, os medicamentos fitoterápicos chineses são 

usados para combinar com os medicamentos ocidentais no tratamento da SOP. 

Muitos utilizados visam tonificar os rins para induzir a ovulação. 13 

Síndrome de Deficiência do yin do rim são encontrados 2 dos sintomas 

primários de infertilidade como: dor lombar e joelhos, vagina seca, disforia com 

sensação febril no tórax, palmas das mãos e solas dos pés; e 1 dos sintomas 

secundários de ciclo menstrual precoce ou tardio, oligomenorreia ou amenorreia, 

Sheng Di Huang (Rehmannia Rehmanniae)

Dan Shen (Salviaemiltiorrhizae  Bge.)

Dang Gui (Radix Angelica sinensis  (Oliv.))

ChuanDuan (DipsacusAsperoides Diels.)

Du Zhong (Eucommiaulmoides Oliv.) 

Shan Yao (CRhizomaDioscorea)

Mei Gui-hua (FlosRosa rugosa)

ChuanXiong (Ligusticum Rhizomachuanxiong)

Yi Yi-ren (Semen Coicis)

Tabela 4 - Composição fórmula Bushenhuoxue 

Bushenhuoxue 

Fonte: Jiang D, Li L 



tontura e zumbido, febre das marés com bochecha vermelha, boca e garganta 

secas, emagrecimento, insônia e amnésia; e com referência às manifestações 

na língua, coloração vermelha com pouco revestimento e pulso fino e rápido.14 

Os componentes de diferentes fórmulas atuam sinergicamente de várias 

maneiras, por exemplo, Baishao (Radix Paeoniae Alba), Danggui (Radix 

Angelicae Sinensis) e Zaojiao (fructus gleditsiae sinensis) podem reduzir a 

liberação de insulina e andrógeno. Além disso, o Luole possui um efeito 

estrogênico que leva o folículo a se desenvolver e amadurecer, Dilong 

(Lumbricus), Sanqi (Radix Notoginseng), Zelan (Herba Lycopi) e Zexie (Rhizoma 

Alismatis) podem induzir a ovulação, Gancao (Radix Glycytthizae) que possui 

efeito glicocorticóide pode melhorar a anormalidade ovulatória, o Zishiyin 

(Fluoritum) pode melhorar a recepção do endométrio para implantação do 

embrião e regular o muco cervical para a passagem do esperma.13 

Zang J, et. al.13 em sua revisão de ensaios clínicos randomizados relata 

que não há evidências suficientes para apoiar o uso de ervas medicinais Chinesa 

no tratamento de mulheres com SOP e subfertilidade e que as evidências são 

limitadas de que a inclusão da fitoterapia Chinesa ao clomifeno melhorou os 

desfechos clínicos da gravide. 13 

 Segundo Jiang D, Li L5 o uso de Granulado ErzhiTiangui  ((Nvzhenzi 

Hanliancao) ( Ligustrum Lucidum Ait.  Eclipta Prostrata L) utilizado no tratamento 

de Deficiência de rim Yin, poderia aumentar o hormônio anti-Mülleriano (AMH), 

ajustando os níveis de andrógeno, melhorando as alterações fisiopatológicas 

dos pacientes com SOP e ativando o microambiente ovariano. Outro estudo 

revisado pelos autores sugere que a Fórmula BushenHuatan) (Huangqi Canzhu 

Fuling Yinyanghuo Danshen) (Astragalus Membranaceus (Fisch) Xanthium 

Sibiricum Part. Poria Cocos (Schw.) Wolf Epimedium Brevicornum Maxim. Salvia 

MiltiorrhizaBge) estabelecida para tonificar o rim e ativar o sangue utilizada nos 

tratamento de Deficiência de rim e acumulo de fleuma mostrou eficaz no 

tratamento da SOP, reduzindo a reação inflamatória e o estresse oxidativo.  

 Hung YC, et. al.12 em sua pesquisa procurou conhecer quais eram as 

formulas mais prescritas para infertilidade feminina em Taiwan, sem 

correlaciona-las com patologias ocidentais. Como resultado de sua revisão 98% 



de todas as prescrições de infertilidade feminina continham pelo menos duas 

fórmulas por prescrição.  

Dang-Gui-Sha-Yao-San foi a fórmula fitoterápica mais comumente 

prescrita (17,25% das 18.860 receitas), seguida por Wen-Jing-Tang (16,35%), 

Jia-Wei-Xiao-Yao-San (14,85%), Zou-Gui-Wan (14,57%) e You-Gui-Wan 

(9,97%).12  

Ervas isoladas mais comumente prescritas foram:  sêmen Cuscutae 

(27,40%), seguido por Leonurus japonicus (13,55%), Fructus ligustri lucidi 

(13,43), Cyperus rotundus L. (12,13%) e Dipsacus asper. Muro (11,71%).12  

Formulações mistas são geralmente prescritas em combinação para 

aumentar a eficácia, minimizar a toxicidade ou adequar o tratamento de acordo 

com as necessidades individuais. 12  

Dang-Gui-Sha-Yao-San é uma mistura de ervas usada para dor 

abdominal durante a gravidez; Dang-Gui-Sha-Yao-San corrige a insuficiência da 

fase lútea por meio de um mecanismo antioxidante ou uma ação antagônica 

tanto na contração uterina induzida pela prostaglandina F2-α quanto na 

acetilcolina. Semen Cuscutae melhora a disfunção endócrina ovariana e 

aumenta a expressão do receptor de estrogênio no hipocampo, hipotálamo e 

hipófise, bem como a expressão do receptor de hormônio luteinizante nos 

ovários, regula a proliferação e apoptose da decídua e dos citotrofoblastos, 

evitando abortos espontâneos. 

 O Wen-Jing-Tang, melhora a condição endócrina no tratamento de 

distúrbios da ovulação e suprime a contração do músculo liso do útero. O Leonor 

japonicus tem um efeito antioxidante no útero. 12 

 

 

Conclusão 

 A fitoterapia Chinesa mostra efeitos benéficos na condução do tratamento 

da infertilidade feminina, utilizada como adjuvante ao tratamento ocidental pode 

aumentar as chances de gravidez viável.  

 Em decorrência da complexidade do tema o estudo continuo e abrangente 

do mecanismo de ação das ervas utilizadas deve ser prioritária na indicação da 



terapêutica que deve ser individualizada feita após avaliação minuciosa para 

determinar qual padrão diagnostico o paciente se encontra. 

Os estudos retratados nessa pesquisa mostram a necessidade de novas 

pesquisas nesse campo afim de comprovar a eficácia das ervas já utilizadas a 

milênios pelos Chineses.  
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