
Plantas Utilizadass em Oncologia 
 
 

Tópicos de Oncologia: 
• Hiperplasia benigna da próstata 
Fisiopatologia: A HBP ocorre geralmente após os 40 anos sendo condicionada pe-
los seguintes fatores: nível de androgênios, hereditariedade e idade (quanto maior, 
maiores as chances). Ela se dá por um aumento do número de células (hiperplasia) 
da camada fibro-muscular que compõe, juntamente com as glândulas, a próstata. As 
fibras musculares dessa camada são estimuladas pela epinefrina e norepinefrina, e 
sua contração dificulta a passagem da urina pela uretra ajudando na sua contensão. 
Na HBP, a contenção da urina fica exacerbada resultando nas seguintes manifesta-
ções clínicas: jato urinário fraco e/ou interrompido; aumento da freqüência de mic-
ções noturnas; aumento da freqüência de micções com eliminação de pequenos vo-
lumes; urgência para urinar com perda de urina na roupa; pode haver retenção total 
de urina resultando em internação do indivíduo. 
Diagnostico: É feito a partir dos sinais e sintomas. 
Tratamento: Uso de Saw palmetto, cana-de-macaco e de semente de abóbora. 
 
• Câncer  
Fisiopatologia: É uma doença decorrente de uma alteração genética de uma célula a 
qual passa a expressar um novo repertório de proteínas. Entre os fatores que desen-
cadeiam as alterações genéticas estão: radiações ionizantes; substâncias químicas; 
infecção por certos tipos de vírus e outros. Essas células podem perder a capacidade 
de sofrer inibição por contato da divisão celular e começar a se dividir descontrola-
damente. Quando tais células saem ilesas do ataque do sistema imunológico, o que 
está intimamente relacionado à sua capacidade imunogênica, elas podem dar ori-
gem a grandes massas. Consequentemente, variados órgãos podem ser comprimi-
dos tendo suas funções prejudicadas. Além disso, pode ocorrer disseminação do 
tumor (metástases) para outras regiões do organismo prejudicando a função de ou-
tros órgãos.  
Diagnostico: É feito a partir dos sinais e sintomas de cada tipo de tumor. 
Tratamento: Uso dos alcalóides da vinca que inibem a divisão celular. 
 
 

Plantas: 
 

• Saw palmetto 
Nome cientifico: Serenoa repens 
Parte usada:  Frutos  
Princípios ativos: Ácidos graxos  
Formas de uso: Extrato  
Indicação: Hiperplasia benigna da próstata. 
 
• Cana-de-macaco 
Nome cientifico: Costus spicatus 
Parte usada:  Rizoma, folhas, hastes 
Princípios ativos: Ácidos orgânicos, saponinas e taninos 
Formas de uso: Infuso, decocção 
Indicação: Hiperplasia benigna da próstata. 
 



• Abóbora  
Nome cientifico: Cucurbita pepo 
Parte usada: Semente 
Princípios ativos: Curcubitacina 
Formas de uso: ingestão da semente “in natura” ou torrada como se fosse um “tira 
gosto”  
Indicação: Hiperplasia benigna da próstata 
 
• Vinca 
Nome cientifico: Vinca rosea L. 
Parte usada: Raízes  
Princípios ativos: Alcalóides (vinblastina, vincristina e vindesina).  
Formas de uso: uso dos alcalóides extraídos e purificados o que geralmente é feito 
em laboratório com grandes quantidades de planta para extração de pequenas quan-
tidades de principio ativo. 
Propriedades: os alcalóides da vinca são capazes de se ligar às moléculas de tubuli-
na inibindo a polimerização dos microtúbulos e, consequentemente, a formação do 
fuso mitótico fazendo com que a divisão celular seja interrompida na metáfase. Os 
cromossomos ficam dispersos no citoplasma e isso serve de estímulo para que a cé-
lula entre em apoptose. Com isso, a evolução do tumor fica prejudicada, melhorando 
o prognóstico.   
Indicação: Indicado na terapia do câncer.  

 
 


