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RESUMO 

 

A crise hipertensiva (CH) é uma complicação da hipertensão arterial, caracterizada por rápido aumento da 

pressão arterial (PA). O objetivo deste estudo é avaliar o efeito hipotensor imediato da aplicação da sangria 

no ponto reflexo cerebral da auriculoacupuntura em pacientes com crise hipertensiva em uma unidade de 

pronto atendimento (UPA). Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, quase experimental de 

abordagem quantitativa, que será realizada em na UPA de Sarandi/PR.Haverá 140 pacientes, por amostra 

de conveniência, que apresentarem crise hipertensiva (PA> 140/80mmHg) no acolhimento por classificação 

de risco da unidade.Os pacientes serão divididos em grupos: Grupo I (experimental/caso), após aferição da 

PA serão submetidos a sangria no ponto reflexo cerebral, localizado no ápice da orelha, aguardarão em 

repouso no período de 10 minutos para nova aferição da PA.  O Grupo II (controle), após a aferição da PA 

serão submetidos a pequena perfuração sem sangria no lóbulo da orelha (placebo) e aguardará em repouso 

no período de 10 minutos para nova aferição da PA. O procedimento será unilateral na orelha do lado 

dominante.Os dados serão coletados no acolhimento, prontuário, entrevista e durante o procedimento. 

Todas as informações serão transcritas para planilha eletrônica e submetidas à análise estatística em 

softwares específicos.Espera-se com os resultados do projeto caracterizar pacientes com crise hipertensiva 

da UPA, validar técnica de sangria auricular no ponto reflexo cerebral como hipotensor nas crises 

hipertensivas e apresentar protocolo de uso da equipe de saúde nas unidades de pronto atendimento com 

menor custo e benefício ao paciente. 

 
 PALAVRAS-CHAVE: Atendimento de Urgência; Acupuntura Auricular; Hipertensão Arterial. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é considerada uma patologia crônica e uma 

Doença Crônica Não Transmissível (DCNT) que atinge grande parte da população que é 

atendida nos diferentes níveis de saúde, incluindo Unidades de Pronto Atendimento 

(UPA) e programas específicos para tratamento e prevenção, a exemplo o HIPERDIA, 

caracterizado pelo cadastramento e acompanhamento de portadores de hipertensão 

arterial atendidos na rede ambulatorial (atenção primária) do Sistema Único de Saúde 

(SUS), além de ser considerado um problema grave de saúde pública em todos os 

aspectos socioeconômicos (WHO, 2011).  

A crise hipertensiva (CH) é uma complicação da hipertensão arterial, caracterizada 

por um aumento rápido, inapropriado, intenso da pressão arterial. Alguns sinais e 
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sintomas também podem acompanhar a pressão arterial elevada, como cefaléia, 

alterações visuais e entre outros. A crise ainda pode ter ou não risco de danificação dos 

órgãos-alvo (coração, cérebro, rins e artérias), que pode levar a pessoa a óbito. A pressão 

arterial (PA) será maior que 140mmHg e/ou 90mmHg. A crise hipertensiva pode se 

manifestar de duas maneiras, como emergência ou urgência. A emergência é 

caracterizada por uma rápida danificação de órgãos-alvo e alto risco de vida, nesse caso 

deve ser feita uma rápida redução da pressão arterial, medindo o tempo em minutos. A 

urgência não ocorre risco de vida, por esse motivo a pressão pode ser reduzida mais 

lentamente, medindo o tempo em horas. Na maioria das vezes a lesão em órgão nobre 

pode ser mais importante que o nível da pressão arterial (BRASIL, 2006).  

Nesse contexto, vários são os fatores que podem estar associados à elevação da 

pressão arterial como o sedentarismo, o estresse, o tabagismo, o envelhecimento, a 

história familiar, a raça, o gênero, o peso e os fatores dietéticos (MOLINA et al., 2003). 

Além disso, a HAS é considerada um fator de risco importante para o desenvolvimento de 

outras patologias, destacando as doenças cardiovasculares, acidentes vasculares 

encefálicos, óbitos por doença arterial coronariana, desfechos desfavoráveis na gestação, 

entre outras (SANTOS; MOREIRA, 2012; ANTUNES et al., 2017). 

Além dos tratamentos medicamentosos e mudanças no estilo de vida, o a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) estimula o uso da Medicina Complementar nos 

Sistemas de Saúde. No Brasil, o Ministério da Saúde aprovou o Programa Nacional de 

Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no SUS, com o intuito de incentivar a 

assistência as DCNT (WHO, 2002; BRASIL, 2006). 

Nesse sentido, a acupuntura e auriculoacupuntura com ou sem sangria faz parte 

dos recursos terapêuticos utilizados pela Medicina Tradicional Chinesa (MTC) e das 

Práticas Integrativas e Complementares (PIC), sendo um dos métodos de tratamento e 

prevenção de inúmeras doenças, entre elas a HAS (LANDGREN, 2008). 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho seráavaliar o efeito hipotensor imediato da 

aplicação da sangria no ponto reflexo cerebral da auriculoacupuntura em pacientes com 

crise hipertensiva em uma unidade de pronto atendimento (UPA) do sul do Brasil. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, quase experimental de abordagem 

quantitativa, que será realizada em na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade 

de Sarandi/PR. 

 A população será constituída por 140 pacientes, por amostra de conveniência, que 

apresentarem crise hipertensiva (PA> 140/80mmHg) no acolhimento por classificação de 

risco da unidade. 

 Os critérios de inclusão, além da crise hipertensiva serão: pacientes com idade 

entre 18 anos e 60 anos, em uso de anti-hipertensivo contínuo e com aceite em participar 

do estudo por meio da assinatura em duas vias do termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) e não apresentar cardiopatias. Os critérios de exclusão serão: 

pacientes que não atenderem aos critérios supracitados. 
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 Os pacientes serão divididos em dois grupos: Grupo I (experimental/caso), após a 

aferição da PA serão submetidos a sangria (pequena perfuração nos capilares do 

pavilhão auricular, realizado com lanceta com penetração de 1,6 a 1,8 mm de 

usoindividual e descartável) no ponto reflexo cerebral, localizado no ápice da orelha, 

aguardaráem repouso no período de 10 minutos para nova aferição da PA.O Grupo II 

(controle), após a aferição da PA serão submetidos a pequena perfuração sem 

sangria,com lanceta neonatal com penetração de 1,2 mm no lóbulo da orelha (figura 1)e 

aguardará em repouso no período de 10 minutos para nova aferição da PA.O 

procedimento será unilateral na orelha do ladodominante dos voluntários em ambos os 

grupos. 

 Os integrantes dos grupos amostrais da pesquisa (controle e experimental) serão 

sorteados para pertencerem a um dos grupos, e sem propiciar nenhuma possibilidade de 

previsão da alocação. O objetivo da aleatorização consiste em evitar vieses, propiciando a 

comparabilidade entre os grupos amostrais para poderem ser submetidos à análise 

estatística. 

 Os dados serão coletados no acolhimento, prontuário, entrevista e durante o 

procedimento com o paciente. Todas as informações serão transcritas para planilha 

eletrônica do programa Microsoft Office Excel 2010® e posteriormente submetidos à 

análise estatística em softwares específicos. 

Primeiramente será solicitada a autorização da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de 

Sarandi/PR para a realização do estudo.  

O presente projeto será submetido à aprovação do Comitê Permanente de Ética em 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos – COPEP, do Centro Universitário de Maringá 

(Unicesumar), em conformidade às prerrogativas fixadas pela Resolução n° 466 de 12 de 

dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

A pesquisa será devidamente registrada emTCLE próprio. Os sujeitos da pesquisa serão 

instruídos, para garantir a participação voluntária dos mesmos, e o seu consentimento 

será registrado em duas vias de igual teor, sendo uma entregue ao participante. 

 
3 RESULTADOS ESPERADOS 
 

Espera-se com os resultados do projeto caracterizar os pacientes com crise 

hipertensiva da UPA, validar a técnica de sangria auricular no ponto reflexo cerebral como 

hipotensor nas crises hipertensivas e apresentar um protocolo de uso da equipe de saúde 

nas unidades de pronto atendimento com menor custo e maior benefício ao paciente. 
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