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O câncer é uma doença em que há um crescimento desordenado de células que 
invadem os tecidos dos órgãos, podendo espalhar-se para outras regiões do corpo. 
Na contemporaneidade, o câncer é considerado o grande problema de saúde pública 
em países desenvolvidos e em desenvolvimento, uma vez que tem aumentado sua 
incidência, prevalência, mortalidade, gastos hospitalares, consequências na 
qualidade de vida das pessoas, ocasionando, assim, ônus institucional e social para 
os países.(1,2,3)  A partir disso, entre os países em desenvolvimento, há uma estimativa 
de que nas próximas décadas, o impacto do câncer na população corresponda a 80% 
dos mais de 20 milhões de casos novos estimados para 2025.(4) Dessarte, uma 
pesquisa realizada em 13 países da Europa apresentou que 35,9% dos indivíduos 
acometidos pelo câncer utilizam algum tipo de terapia complementar. (1,5) A Medicina 
Tradicional Chinesa possui aproximadamente 5000 anos, no decorrer da história 
passou por momentos em que era considerada irracional e supersticiosa; 
posteriormente a sua prática fornecia à maioria da população chinesa o acesso básico 
à saúde, sendo a partir do século XX aceita progressivamente no Ocidente, sendo 
atualmente utilizada como auxilio no tratamento de doenças crônicas, como o câncer. 
O objetivo do estudo foi analisar a produção bibliográfica a respeito das terapias não 
farmacológicas utilizadas no alívio dos sintomas dessa enfermidade. Pesquisa 
bibliográfica, por meio de cinco (5) fontes de dados, nos últimos 5 anos (2015 a 2020), 
utilizando os descritores câncer, neoplasias, medicina chinesa, tratamento, adultos. 
Foram selecionados 11 artigos que abordaram o uso de acupuntura, fitoterapia 
chinesa, equilíbrio do organismo, auriculoterapia, acupressão, tratamento holístico. As 
terapias complementares estão sendo utilizadas com o propósito de aliviar os efeitos 
deletérios da quimioterapia e radioterapia, promovendo qualidade de vida para os 
pacientes, entretanto ainda não há um consenso sobre a eficiência dessas terapias 
não convencionais. A produção sobre essa temática demonstra lacunas, sendo 
necessária a realização de mais estudos para que haja técnicas promissoras e 
atualizadas, para o tratamento do câncer. 
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