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Caro colega, muito respeitosamente me permito apresentar-lhe o esquema básico de 

Medicinas Complementares e Alternativas (CAM) para o tratamento do câncer e 

patologia crônica e de consumo em geral. Recentemente a American Cancer Society dos 

Estados Unidos anunciou o lançamento de seu primeiro texto sobre terapias alternativas 

na luta contra o câncer. Por sua vez, o Instituto Nacional de Saúde de Bethesda 

(Maryland) estabeleceu para os importantes centros e universidades do país, o início de 

pesquisas e protocolos terapêuticos, ensaios clínicos e publicação de resultados, 

realizados com medicina alternativa. Tal iniciativa decorre de dois fatos comprovados: 

primeiro, os resultados terapêuticos não insignificantes obtidos à luz dos protocolos 

convencionais de alguns tratamentos alternativos e, segundo, atenção especial aos 

gastos com medicamentos alternativos nos Estados Unidos da América e outros países a 

partir de 1998. afirmado no relatório publicado pela Organização Mundial da Saúde 

“Estratégia da OMS sobre a medicina tradicional 2002-2005.  

Por ejemplo: 

 Green Sap 

Ainda há muitos que olham para a Fitomedicina com desconfiança, principalmente em 

doenças como o câncer. No entanto, um produto fitoterápico desenvolvido no Uruguai 



pelo Laboratório Ecológico Uruguaio mostra grandes possibilidades no tratamento do 

câncer e, sobretudo, na melhoria da qualidade de vida dos pacientes que decidem 

combinar o tratamento convencional com o homeopático. É composto por uma mistura 

de três plantas: banana, carqueja e alecrim. E à sua eficácia soma-se o fato de não causar 

efeitos colaterais e ser inofensivo mesmo em grandes doses. A equipe que está por trás 

de seu desenvolvimento é coordenada por um oncologista, Bernardo Udaquiola -Chefe 

de Enfermaria do Instituto Nacional de Oncologia do Uruguai e provavelmente o 

médico com maior casuística nos últimos 5 anos do Programa Nacional de Combate ao 

Câncer de Mama. "Sem dúvida, os colírios são uma alternativa aos tratamentos 

convencionais, pois complementam a terapia convencional, reduzindo todos os efeitos 

adversos causados por ela, seja quimioterápico ou radioterápico, além de possuir 

comprovada propriedade antitumoral. "Sua aplicação não é permitida no Instituto pelas 

normas do Ministério da Saúde Pública, mas não sou questionado quanto à sua 

utilização como recurso terapêutico em nível privado e da mesma forma encaminhei 

meus pacientes para colegas sérios na prática da medicina complementar” Os 

componentes que compõem o medicamento autorizado pelo MSP do Uruguai e outros 

países do mundo que são amplamente utilizados em clínicas. Não é tão tóxico quanto as 

substâncias iniciais, oferecendo um efeito antitumoral mais forte. No produto final não 

há tiotepa em estado livre que possa ser detectada por cromatografia gasosa. • • • • É 

tóxico em doses terapêuticas contra as células cancerígenas, mas não ataca as células 

saudáveis. Depois de injetado, acumula-se (concentra-se) rapidamente na região do 

tumor. Dá origem ao encapsulamento de grandes tumores graças ao seu efeito 

antiangiogênico. efeito (impede a formação de vasos tumorais), facilitando assim a 

operabilidade dos tumores, regenera o sistema imunológico.  

A sua forte ação como fármaco anticancerígeno foi demonstrada a nível hospitalar e 

também em numerosos tratamentos realizados em ambulatório, dando o caso de 

remissões causadas pelo Green Sap que continuaram a ser mantidas após decorridos 9 

anos após a terapia. Estudos clínicos randomizados mostraram que esses sucessos 

terapêuticos não são mero acaso, mas foram alcançados graças às propriedades 

antitumorais do Green Sap. 

 Green Sap interrompe o ciclo celular das células cancerosas pancreáticas em prófase, 

inibindo a polimerização da tubulina (um passo importante na divisão celular) e 

reduzindo a multiplicação das células cancerosas pancreáticas, causando sua apoptose 

(morte celular programada). Estudos in vitro conduzidos no National Cancer Institute 

(Bethesda, Maryland, EUA) mostraram que o Green Sap (NSC 631570) é tóxico apenas 

para células cancerígenas contra todas as linhagens de células cancerosas sólidas que 

foram examinadas. Isso é algo que foi confirmado em casos de melanomas, tumores 

cerebrais, câncer de ovário e rim, carcinomas de pulmão. 

A Medicina Sistêmica tem realizado protocolos para o tratamento de câncer, AIDS e 

diversas patologias crônicas, cuja validade é atestada por um grande número de estudos 

científicos cujo principal suporte é a ação terapêutica de diferentes combinações de 

adaptógenos. Entre as mais importantes estão as plantas, já consideradas “superiores” 

pelos antigos saberes orientais e que durante milhares de anos se destacaram por suas 

indiscutíveis qualidades curativas. 
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Sim mas. 

Eu te saúdo. 

Fernando Gutiérrez 

 


