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1. Resumo 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença crônica determinada por 

elevados níveis de pressão sanguínea nas artérias, acima ou igual a 140 mmHg x 90 

mmHg que, se não tratada pode evoluir para sérias complicações como acidente 

vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio. A auriculoterapia (AT) tem se 

apresentado como uma opção de terapia adjuvante no tratamento da HAS. O 

presente estudo de campo tem por objetivo comparar a resposta da pressão arterial 

(PA) em hipertensos, com e sem a aplicação da AT.  

Palavras Chaves: hipertensão arterial sistêmica; auriculoterapia; acupuntura 

2. Introdução 

No Brasil, são cerca de 17 milhões de portadores de HAS, 35% da população 

com idade superior a 40 anos e estima-se que cerca de 4% das crianças e 

adolescentes também sejam portadoras. As doenças decorrentes da HAS geram 

alto grau de morbimortalidade e por isso a mesma torna-se um problema grave de 

saúde pública no Brasil e no mundo. (BRANDÃO et al., 2010).  

O tratamento da HAS envolve além dos fármacos utilizados, mudanças de 

hábitos alimentares e atividades físicas regulares (ARAÚJO e GUIMARÃES, 2007).  

Em 2006, a portaria nº 971, aprovou a prática da acupuntura, dentre elas a 

auriculoterapia, como uma especialidade de todas as categorias profissionais da 

área de saúde com nível superior (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

A auriculoterapia é utilizada para a melhora imediata de inúmero desconfortos 

e atua como tratamento adjuvante da HAS. Ela torna-se eficaz porque une um grupo 

de células pluripotentes que contém informações de todo o corpo e que serão 

ativadas quando um ponto reflexo no pavilhão auricular for estimulado. Esses pontos 

ativados levarão informações até o Sistema Nervoso Central que fará com que ele 

libere endorfina. O sistema circulatório fará com que a endorfina chegue até o órgão 

estimulado, tendo assim o benefício esperado (KUREBAYASHI et. al., 2012). 

3. Objetivos 

Comparar a resposta da PA em hipertensos, com e sem a aplicação da AT, 

antes e após o tratamento, após cada sessão semanal, e verificar a relação entre a 

utilização deste tratamento e a qualidade de vida. 

4. Método 

Trata-se de um estudo de campo prospectivo, exploratório, com base de 

análise quantitativa, contando com a participação voluntária de dezesseis 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a_cr%C3%B3nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Press%C3%A3o_arterial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Art%C3%A9ria


hipertensos que frequentam uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do município de 

Jaguariúna. 

A pesquisa está sendo desenvolvida nas dependências da UBS. O referido 

projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Jaguariúna, 

sob registro CAAE 46665215.1.0000.5409. 

5. DESENVOLVIMENTO  

Após a concordância na participação voluntária. Os hipertensos receberam 

um envelope lacrado para garantir a aleatorização da alocação nos grupos (grupo de 

auriculoterapia – GA e grupo controle – GC). 

O GA recebe aplicações uma vez por semana e o GC apenas a verificação da 

pressão arterial com a mesma frequência.  

Foi solicitado aos participantes que durante o estudo não realizem outro tipo 

de tratamento específico para HAS para que este não venha a interferir no estudo, 

exceto o tratamento medicamentoso já utilizado pelo mesmo. 

Cada voluntário, de ambos os grupos, em horário individual, foi submetido a 

aplicação de questionário de qualidade de vida WHOQOL-bref (FLECK, 2000), 

anamnese para coleta de dados pessoais e índice de massa corpórea (IMC). Na 

sequência realizou teste da caminhada de 6 minutos (ENRIGHT, 2003), com 

verificação dos sinais vitais (PA, FC, FR e saturação de oxigênio) no início, a cada 2 

minutos e no final do teste. Ao final da 10ª semana de participação os voluntários 

serão submetidos às mesmas avaliações. 

As sessões de auriculoterapia ocorrem uma vez por semana, iniciando com a 

aferição da PA, seguida da aplicação das agulhas sistêmicas nos pontos 

previamente determinados, com duração de 20 minutos. Após a retirada das 

agulhas, são colocadas sementes de mostarda no pavilhão auricular oposto fixadas 

com o micropore, sendo instruídos a não retirarem as sementes que ficam durante 

uma semana, até a próxima aplicação e também são instruídos a apalparem cada 

ponto uma vez, três vezes ao dia (manhã, tarde e noite).  

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

 

Variáveis da Avaliação Inicial 
 

Grupo Controle 
(GC) 

Grupo Auriculo  
(GA) 

Qualidade de Vida - Whoqol Físico 71 ± 9,4 57 ± 3,6 

 

Psicológico 67 ±  4,2 65 ± 10,5 

 

Relações 
Sociais 

78 ±  25,5 67 ± 14,4 



 

Meio Ambiente 65 ± 17,2 68 ± 6,5 

Pressão Arterial Inicial Sistólica 132,62 ± 18,99 146,75 ± 27,21 

  Diastólica 84,75 ± 8,87 82,5 ± 18,26 

Teste Caminhada 6' PAS inicial 132,75 ± 18,91 146,75 ± 27,21 

  PAD inicial 73,5 ± 26,44 82,5 ± 18,26 

  PAS 3' 159,75 ± 22,05 184 ± 33,55 

  PAD 3' 94,5 ± 9,95 90,5 ± 14,45 

  PAS 6' 159,25 ± 26,25 186 ± 26,22 

  PAD 6' 88,75 ± 72,78 90,75 ±  14,84 

  PAS recuper. 136,25 ±  21,33 152,75 ± 24,90 

  PAD recuper. 83,75 ± 9,16 85,5 ± 14,64 

 

 

Comportamento da Pressão Arterial ao longo das semanas 

 GC GA 

PAS PAD PAS Início PAD Início PAS Final PAD Final 

1ª sem 125,25 ± 
15,96 

83,75 ± 
11,87 

139,5 ± 26,78 80,5 ± 20,47 
147,5 ± 
27,12 

85,5 ± 
19,14 

2ª sem 127,75 ± 
14,24 

88,5 ±  9,05 134 ± 30,51 82,5 ± 16,20 
131,5 ± 
34,17 

78,5 ± 
14,41 

3ª sem 
131,5 ± 19,47 84 ± 11,00 126 ± 13,60 

69,75 ± 
13,49 

128,75 ± 
17,53 

72,25 ± 
8,10 

4ª sem 123,75 ± 
16,71 

83,25 ± 
16,66 

128 ± 24,88 74 ± 9,19 
124,5 ± 
19,61 

78 ± 9,73 
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