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RESUMO 

 

 

Introdução: O exercício de respiração guiada, realizado em uma frequência respiratória 

inferior a 10 incursões respiratórias por minuto (irpm), reduz os níveis pressóricos e é indicado 

como tratamento não farmacológico de hipertensos. No entanto, esta prática ainda não foi 

estudada em hipertensos tabagistas. Objetivo: Avaliar a influência do exercício de respiração 

guiada sobre a pressão arterial e dependência nicotínica de indivíduos hipertensos tabagistas. 

Método: Trata-se de um ensaio clínico controlado, aberto, randomizado, com abordagem 

quantitativa dos dados, realizado em São Paulo/SP com 35 participantes hipertensos tabagistas, 

com baixa dependência nicotínica, de ambos os sexos, com idade entre 30 e 60 anos, que foram 

randomizados e divididos em dois grupos (controle - n=18 e intervenção - n=17). O grupo 

intervenção realizou exercícios de respiração guiada com auxílio do equipamento Resperate®, 

por 15 minutos diariamente, por oito semanas consecutivas, sem fumar por três horas antes de 

iniciar o exercício. O grupo controle ouviu música lounge durante o mesmo período e também 

sem fumar por três horas antes de iniciar a música. A pressão arterial foi avaliada por um 

aparelho automático oscilométrico validado e por meio da Monitorização Ambulatorial da 

Pressão Arterial (MAPA) e a dependência nicotínica foi avaliada por meio do questionário 

Teste de Fagerstrom, ambos no início e ao final do estudo. Foi considerado significativo 

p<0,05. Resultados: Os resultados mostraram homogeneidade entre os grupos, média de idade 

50 (dp8,3) anos, os participantes de ambos os grupos eram, na maioria, do sexo feminino, 

casados e brancos. O grupo intervenção apresentou diminuição significativa das pressões 

sistólica e diastólica quando medidas pelo aparelho automático (11,2 mmHg de  e 12,6 mmHg, 

respectivamente); quando avaliada pela MAPA, as pressões sistólica do período de sono e de 

vigília não sofreram alteração, mas a pressão diastólica do sono reduziu em 7,7 mmHg e a de 

vigília 4,7 mmHg. Em relação à dependência nicotínica, não houve diferença estatisticamente 

significativa entre o início e o fim do estudo, tanto no escore geral do questionário de 

Fagerstrom como na análise questão a questão. Conclusão: O exercício de respiração guiada 

reduziu significativamente a pressão arterial em hipertensos tabagistas, porém não apresentou 

eficácia para melhora no quadro de dependência nicotínica e auxílio na cessação do tabagismo. 

Outros estudos, com casuísticas maiores, devem ser realizados com o intuito de reavaliar a 

eficácia do exercício de respiração guiada como tratamento não farmacológico para 



dependência nicotínica e contribuição para a cessação do tabagismo, assim como sua eficácia 

na hipertensão arterial.  

 

 

Palavras-chave: Hipertensão. Tabagismo. Frequência respiratória.   

  



ABSTRACT 

 

 

Introduction: Guided breathing exercise, performed at a respiratory rate of less than 10 breaths per 

minute (irpm), reduces blood pressure levels and is indicated as a non-pharmacological treatment 

of hypertensive patients. However, this practice has not been studied in hypertensive smokers. 

Objective: To evaluate an influence of guided breathing exercise on a blood pressure and nicotine 

dependence of hypertensive smokers. Method: This is an open-label, randomized, quantitative data 

study, conducted in São Paulo, SP, Brazil, with 35 hypertensive smokers with low nicotinic 

dependence of both sexes, aged between 30 and 60 years, They were randomized and divided into 

two groups (control and intervention), with 18 participants in the control group and 17 without 

intervention groups. The intervention group performs breathing exercises with Resperate® 

equipment, for 15 minutes daily, for eight consecutive weeks, without smoking for three hours 

before starting the exercise. The control group listened to lounge music during the same period and 

also without smoking for three hours before starting a song. Blood pressure was evaluated by an 

automatic device, optimized and through Ambulatory Blood Pressure Monitoring (ABPM) and a 

nicotine dependence, evaluated by means of the Fagerstrom Test questionnaire, both uninitiated 

and at the end of the study. It was considered significant p <0.05. Results: The results showed 

homogeneity between the groups, mean age 50 ± 8.3 years, participants of all groups are mostly 

female, married and white. The group of specialists in automatic menstruations (11.2 mmHg of 

systolic and 12.6 mmHg of diastolic, when evaluated by ABPM, a systolic pressure during the sleep 

and wakefulness period did not change diastolic pressure reduced by 7.7 mmHg during The period 

of sleep and 4.7 mmHg during the waking period There was no statistically significant difference 

showing on the internet in the nicotine dependence at the end of the study, without changing any 

note of the Fagerstrom questionnaire and also When questioned by question between groups. 

Conclusion: Guided breathing exercise reduced blood pressure significantly in hypertensive 

smokers, but did not show efficacy for improvement in nicotine dependence and aid in smoking 

cessation. Other studies, with larger cases, should be performed to reassess the efficacy of guided 

breathing exercise as a non-pharmacological treatment for nicotinic dependence and contribution 

to cessation of smoking, as well as its efficacy in hypertension. 

 

 

Key words: Hypertension. Smoking. Respiratory Rate. 

 

 



RESUMEN 

 

 

Introducción: El ejercicio de respiración guiada, realizado en una frecuencia respiratoria inferior 

a 10 incursiones respiratorias por minuto (irpm), reduce los niveles de presión y se indica como 

tratamiento no farmacológico de hipertensos. Sin embargo, esta práctica aún no ha sido estudiada 

en hipertensos tabaquicos. Objetivo: Evaluar la influencia del ejercicio de respiración guiada sobre 

la presión arterial y dependencia nicotínica de individuos hipertensos tabaquistas. Método: Se trata 

de un estudio experimental, abierto, randomizado, con abordaje cuantitativo de los datos, realizado 

en São Paulo / SP con 35 participantes hipertensos tabaqueros, con baja dependencia nicotínica, de 

ambos sexos, con edad entre 30 y 60 años, Que fueron aleatorizados y divididos en dos grupos 

(control e intervención), con 18 participantes en el grupo control y 17 en el grupo intervención. El 

grupo de intervención realizó ejercicios de respiración guiada con ayuda del equipo Resperate® 

durante 15 minutos diarios, durante ocho semanas consecutivas, sin fumar durante tres horas antes 

de iniciar el ejercicio. El grupo control escuchó música de salón durante el mismo período y también 

sin fumar durante tres horas antes de iniciar la música. La presión arterial fue evaluada por un 

aparato automático oscilométrico validado y por medio de la Monitorización Ambulatoria de la 

Presión Arterial (MAPA) y la dependencia nicotínica fue evaluada a través del cuestionario Test de 

Fagerstrom, ambos al principio y al final del estudio. Se consideró significativo p <0,05. 

Resultados: Los resultados mostraron homogeneidad entre los grupos, media de edad 50 ± 8,3 

años, los participantes de ambos grupos eran en la mayoría, del sexo femenino, casados y blancos. 

El grupo de intervención presentó una disminución de las presiones sistólicas y diastólicas cuando 

se midió por el aparato automático (11,2 mmHg de sistólica y 12,6 mmHg de diastólica, cuando fue 

evaluado por la MAPA, la presión sistólica durante el período de sueño y vigilia, no sufrió alteración 

y La presión diastólica disminuyó en 7,7 mmHg durante el período de sueño y 4,7 mmHg durante 

el período de vigilia. No hubo diferencia estadísticamente significativa mostrando alteración en la 

dependencia nicotínica al final del estudio, sin ocurrir cambio en el score del cuestionario de 

Fagerstrom y También cuando se analizó una cuestión por cuestión entre los grupos. Conclusión: 

El ejercicio de respiración guiada redujo la presión arterial significativamente en hipertensos 

tabaqueros, pero no presentó eficacia para mejora en el cuadro de dependencia nicotínica y auxilio 

en la cesación del tabaquismo. Otros estudios, con casuísticas mayores, deben ser realizados con el 

propósito de reevaluar la eficacia del ejercicio de respiración guiada como tratamiento no 

farmacológico para dependencia nicotínica y contribución a la cesación del tabaquismo, así como 

su eficacia en la hipertensión arterial. 

Palabras clave: Hipertensión. Tabaquismo. Frecuencia Respiratoria.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são consideradas um dos maiores 

problemas de saúde pública da atualidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estas 

doenças são responsáveis por 63% de um total de 36 milhões de mortes ocorridas no mundo, 

com tendência a crescimento nos próximos anos1. 

No Brasil, as DCNT são igualmente relevantes e segundo dados do Vigitel 2014, estas 

doenças foram responsáveis por 72,7% do total de mortes, com destaque para doenças 

cardiovasculares (30,4% dos óbitos)2. 

Um conjunto de fatores de risco é responsável pelas mortes por DCNT, dentre os quais 

destaca-se o tabagismo, o consumo excessivo de bebidas alcóolicas, as dietas inadequadas e a 

inatividade física3. 

A redução dos fatores de risco para doença cardiovascular pode diminuir a 

morbimortalidade, tornando necessário o tratamento de todos estes fatores que forem 

identificados no indivíduo, assim como a abordagem de outras condições clínicas associadas4. 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é a doença crônica com maior prevalência em 

países desenvolvidos e em desenvolvimento5, além de ser considerado problema de saúde 

pública mundial6. Alguns inquéritos populacionais realizados em cidades brasileiras nos 

últimos 20 anos, apontaram uma prevalência de HAS acima de 30%, com tendência de elevação 

devido ao envelhecimento7,8,9.  

É definida como uma condição clínica multifatorial, caracterizada por níveis elevados e 

sustentados da pressão arterial. Pode estar associada a alterações metabólicas e a alterações 

funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos). Tem 

alta prevalência e baixas taxas de controle e é considerada um dos maiores fatores de risco para 

doenças cardiovasculares fatais e não fatais10, sendo a causa modificável mais importante na 

morbimortalidade cardiovascular11. No Brasil, as DCV causadas pela HAS, tem sido a principal 

causa de morte7. Estima-se que 47% dos casos de infarto agudo do miocárdio e 54% de acidente 

vascular cerebral estão relacionados a elevados níveis pressóricos12. 

O desenvolvimento da HAS depende diretamente da interação entre pré-disposição 

genética e fatores ambientais. Podem ser considerados como fatores de risco para HAS: idade, 

gênero e etnia, excesso de peso e obesidade, ingestão de sal e álcool, sedentarismo, fatores 

socioeconômicos e genética. Sabe-se, no entanto, que a hipertensão é acompanhada por 

alterações funcionais dos rins, do sistema renina angiotensina, do sistema nervoso autônomo 
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simpático, disfunção endotelial e mecanismos humorais, que podem resultar em alterações 

estruturais do sistema cardiovascular, que amplificam o estímulo hipertensivo13,14. 

O tratamento farmacológico da HAS reduz os níveis pressóricos e a morbimortalidade 

desta doença, porém podem apresentar efeitos colaterais e custos significativos, o que pode 

justificar a baixa adesão ao tratamento prescrito. Prevenir primariamente a hipertensão arterial 

é a maneira mais eficiente de combate-la; esta prevenção pode ser obtida por meio de tratamento 

não medicamentoso15. 

O diagnóstico correto e a avaliação do tratamento da hipertensão, dependem diretamente 

da medida correta da pressão arterial, que deve ser realizada em toda avaliação de saúde, por 

qualquer profissional que esteja devidamente treinado. Para realizar a medida correta da pressão 

arterial casual, as VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão apontam os procedimentos 

adequados para obtenção desta medida de forma fidedigna10. 

A Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA), considerada padrão ouro 

no diagnóstico da hipertensão, é o método que permite o registro intermitente da pressão arterial 

por 24 horas, no período de sono e vigília e durante as atividades habituais do paciente, o que 

permite identificar as alterações do ciclo circadiano da pressão arterial, evidenciando 

principalmente as alterações durante o sono, que mostram implicações prognósticas 

importantes em pacientes hipertensos10,16,17. 

Além da hipertensão arterial, outro importante fator de risco para o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares é o tabagismo. 

O tabagismo é um fator modificável e mesmo assim, o tabaco é o líder global entre as 

causas de morte evitáveis18. A nicotina resulta diretamente em aumento da pressão arterial, 

frequência cardíaca, resistência vascular, descarga simpática e diminuição da atividade 

barorreflexa19,20. 

Na Classificação Internacional de Doenças (10ª revisão – CID 10), o tabagismo 

encontra-se no grupo dos transtornos mentais e de comportamentos relacionados ao uso de 

substâncias psicoativas, o que explica a grande dependência a nicotina. É vista como uma 

doença epidêmica multifatorial que causa grande impacto em doenças pulmonares e 

cardiovasculares e estima-se que ocorrerão entre 2020 e 2030 aproximadamente 7 milhões de 

óbitos atribuíveis ao consumo de cigarro, pois expõe o usuário a cerca de 4700 substâncias 

tóxicas, sendo 60 destas cancerígenas, mas que poderiam ser prevenidas no seu início com a 

cessação do tabagismo21,22,23. 
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Estima-se que até 2030, o tabaco pode ser responsável por cerca de 10 milhões de mortes 

por ano no mundo, considerando que 70% destes óbitos ocorrerão em países em 

desenvolvimento24,25. 

Os agentes inalados na fumaça do cigarro inicialmente atuam na mucosa, saliva e 

pulmões e, posteriormente, são absorvidos na corrente sanguínea, dirigindo-se para órgãos-

alvos distantes que recebem essas substâncias e podem gerar diversos tipos de doenças26,27,28. 

Ele é responsável por 71% dos casos de câncer de pulmão, 42% dos casos de doença respiratória 

crônica e quase 10% dos casos de doenças cardiovasculares, sendo que essas doenças poderiam 

ser prevenidas no seu início, com a cessação do tabagismo21,24,29,30,31. 

A nicotina é a única substância do tabaco que age diretamente no Sistema Nervoso 

Central causando dependência química e/ou física do cigarro. A diminuição desta substância 

no organismo gera manifestação como à síndrome da abstinência, ocorrendo irritação, 

agressividade, ansiedade e dificuldade de se concentrar28. 

A associação da Hipertensão Arterial Sistêmica e o tabagismo podem aumentar o risco 

de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, incrementando, assim, os índices de 

morbimortalidade32,33. 

Um estudo de coorte publicado em 2014 na Dinamarca avaliou durante 14 anos 68.643 

homens e mulheres de 30 a 70 anos para verificar a associação entre tabagismo e hipertensão 

na incidência de Acidente Vascular Encefálico (AVE) - Isquêmico e Hemorrágico. Durante este 

acompanhamento, foram observados 3.613 indivíduos com AVE isquêmicos e 776 com AVE 

hemorrágicos. O tabagismo e a hipertensão estavam relacionados na maior parte do estudo em 

indivíduos que desenvolveram o AVE isquêmico e hemorrágico. Os pesquisadores concluíram 

que a cessação do tabagismo em pacientes hipertensos pode, potencialmente, reduzir a 

incidência de Acidente Vascular Encefálico, seja ele isquêmico ou hemorrágico34. 

As mudanças no estilo de vida consideradas como tratamento não medicamentoso para 

a hipertensão arterial colaboram consequentemente com a cessação do tabagismo10, e 

associadas ao tratamento farmacológico, podem controlar a pressão arterial. Dentre as terapias 

não farmacológicas, pode-se citar: reeducação alimentar, redução do consumo de bebidas 

alcoólicas e sal, controle do peso corporal, exercício físico, controle do estresse psicossocial, 

cessação do tabagismo e, mais recentemente, exercício de respiração lenta15. 

Evidências científicas demonstram que uma frequência respiratória lenta e profunda 

leva a um aumento da sensibilidade barorreflexa e reduz a atividade nervosa simpática 

periférica, com consequente redução da pressão arterial em indivíduos hipertensos, que a longo 

prazo, é visto como um prognóstico favorável em pacientes hipertensos35,36,37,38. 



17 

 

A redução da frequência respiratória parece ter um efeito modulador no sistema 

cardiovascular, sendo eficiente na redução da pressão arterial e, consequentemente, no controle 

dos níveis pressóricos elevados (figura 1)39,40,41. 

 

 

Figura 1: Mapa Conceitual da fisiologia do exercício de respiração guiada no sistema 

cardiovascular. 

 

Estudo realizado em 2005 em Fortaleza-CE/Brasil, avaliou o uso do padrão respiratório 

lento e o aumento da expansibilidade torácica para verificar alterações na pressão arterial e 

frequência cardíaca em pacientes que apresentaram hipertensão arterial no pós-operatório de 

revascularização do miocárdio. Após a intervenção com os exercícios respiratórios, os pacientes 

obtiveram redução dos níveis de pressão arterial e frequência cardíaca42. 

Estudo realizado em 2006 em Fortaleza-CE/Brasil, avaliou o efeito do treinamento de 

técnicas de respiração lenta na modulação dos sistemas cardiovascular e respiratório em dez 

indivíduos hipertensos (homens e mulheres) com 45 a 60 anos de idade. Os resultados 

mostraram diminuição dos níveis pressóricos, aumento da variabilidade da frequência cardíaca, 

aumento do volume corrente pulmonar e diminuição da frequência respiratória de repouso, 

permitindo concluir que a técnica de respiração lenta pode ser considerada como recurso 

complementar no tratamento de indivíduos hipertensos13. 

Além dos benefícios dos exercícios de respiração guiada para o sistema cardiovascular, 

foram encontrados na literatura alguns estudos que mostraram o uso deste padrão respiratório 

para a diminuição dos sintomas de abstinência e cessação do tabagismo43,44. 

Como instrumento para este tipo de respiração e com o principal objetivo de auxiliar na 

redução dos níveis pressóricos em pacientes hipertensos, foi desenvolvido em Israel um 
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dispositivo eletrônico (Resperate®-InterCureLtda) que por meio de uma melodia composta por 

dois diferentes tons, interage com o indivíduo para que ele consiga sincronizar sua respiração 

de acordo com a melodia da inspiração e da expiração, guiando e induzindo a pessoa a respirar 

mais lentamente. Este equipamento foi aprovado pelo U.S.A. Food and Drug Administration 

(FDA) e vem sendo utilizado como uma nova conduta no tratamento não farmacológico da 

hipertensão arterial45, uma vez que este aparelho assim como o uso da respiração lenta e 

profunda, induz o indivíduo a realizar uma frequência respiratória inferior a dez incursões 

respiratórias por minuto, melhorando seu balanço autonômico por meio do controle 

respiratório. A mudança na ventilação pulmonar tem efeitos mecânicos por meio de mudanças 

na pressão intratorácica, modulando assim o sistema cardiovascular46. 

O uso do Resperate® está sendo estudado como tratamento não farmacológico na 

prevenção primária da hipertensão ou associado ao tratamento farmacológico de indivíduos 

hipertensos. O impacto do exercício de respiração guiada por meio deste aparelho eletrônico, 

estão bem descritos na literatura quanto a sua eficácia na redução da pressão 

arterial39,45,47,48,49,50,51
. 

O uso da técnica de redução da frequência respiratória como coadjuvante do tratamento 

da hipertensão arterial em tabagistas nunca foi estudado no meio científico. 

Desta forma, o presente estudo propõe avaliar o impacto do exercício de respiração 

guiada sobre a pressão arterial de indivíduos hipertensos tabagistas, além de verificar se existe 

influência na diminuição dos sintomas de abstinência relacionados a nicotina, colaborando 

assim para a cessação do tabagismo. 
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2. OBJETIVO 

 

 

Avaliar a influência do exercício de respiração guiada sobre a pressão arterial e 

dependência nicotínica de indivíduos hipertensos tabagistas. 
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3. MÉTODO 

 

 

3.1. Tipo de estudo 

Ensaio clínico controlado, aberto, randomizado, com abordagem quantitativa dos dados. 

 

3.2. Local do estudo 

A pesquisa foi realizada após aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Guarulhos, na cidade de São Paulo, com os dados coletados pela pesquisadora 

em um Centro Integrado de Saúde, de uma Universidade da cidade de São Paulo, no período de 

julho a dezembro de 2016.  

 

3.3. Amostra 

 

3.3.1. Caracterização da amostra 

 

Foram incluídos neste estudo 35 participantes captados após a divulgação desta 

pesquisa, e que atenderam aos seguintes critérios de inclusão: 

a) Idade entre trinta e sessenta anos; 

b) Ambos os sexos; 

c) Ter diagnóstico de hipertensão arterial (morbidade referida), com tratamento 

medicamentoso ou não; 

d) Apresentar valores de pressão arterial maiores ou iguais a 135x85 mmHg pela Monitorização 

Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA); 

e) Tabagistas há mais de cinco anos e que tenham grau muito baixo, baixo ou médio de 

dependência nicotínica, de acordo com o Questionário de Dependência Nicotínica de 

Fagerstrom; 

f) Indivíduos com IMC < 30 Kg/m²; 

g) Não Diabéticos,  

h) Indivíduos que não tenham bronquite crônica, enfisema pulmonar e/ou asma; 

i) Sem diagnóstico de Hipertensão Arterial Secundária; 

j) Sem história prévia de Acidente Vascular Encefálico; e 
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k) Que concordem em participar do estudo após assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

Como critérios de exclusão, seriam excluídos participantes que desistissem ou 

interrompessem a intervenção desta pesquisa, ou que alterassem o esquema terapêutico da 

hipertensão arterial (mudança de medicação) e/ou que não conseguissem realizar o exercício de 

respiração guiada em uma frequência respiratória inferior a dez incursões respiratórias por 

minuto.  

 

3.3.2. Tamanho da amostra 

A amostra foi calculada considerando-se um nível de significância de 5%, um poder do 

teste de 80% e teste de hipótese bicaudal. Considerou-se o desvio padrão das medidas de 

pressão arterial de cerca de 6 mmHg. Desta forma, chegou-se ao número de 35 participantes, 

que foram randomizados para os grupos controle (18 participantes) e intervenção (17 

participantes).  

 

3.4. Procedimentos de coleta de dados 

 

3.4.1. Recrutamento de participantes 

A seleção dos participantes foi realizada por meio de divulgação da pesquisa por 

cartazes na Universidade Guarulhos e por anúncio em redes sociais, que informavam aos 

interessados para entrar em contato por telefone com a pesquisadora. Nesse contato, a 

pesquisadora seguiu um check-list para uma pré-triagem (APÊNDICE A) para verificar se o 

indivíduo se enquadrava no perfil da pesquisa.  

Os indivíduos que se enquadraram de acordo com os critérios de inclusão da pesquisa, 

receberam orientações quanto ao objetivo e procedimentos do estudo e então, foi agendado a 

primeira consulta no Centro Integrado de Saúde da Universidade Anhembi Morumbi (local de 

trabalho da pesquisadora). 

Na primeira consulta, após breve apresentação da pesquisadora, o participante foi 

encaminhado a um consultório, e posicionado em uma cadeira, em repouso por cinco minutos. 

Após este tempo, a pesquisadora mensurou as seguintes medidas: pressão arterial (mmHg), 

peso (K), altura (cm), Índice de Massa Corporal – (cm/K²), circunferência abdominal (cm) e 

frequência respiratória (irm), além da aplicação do Questionário de Dependência Nicotínica de 

Fagerstrom (ANEXO A). Para os participantes que apresentaram grau de dependência muito 
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baixo, baixo ou médio e tivesse IMC < 30 kg/m2, foi instalada a MAPA de 24 horas. No dia 

seguinte o participante retornou ao consultório para a retirada do equipamento. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (ANEXO B) foi apresentado 

no dia da primeira consulta, antes da realização das medidas, aplicação do questionário e da 

instalação da MAPA e, após leitura, explicação e anuência, foi solicitado a assinatura em duas 

vias. O fluxograma de recrutamento dos participantes é apresentado na Figura 2. 

Após esses procedimentos, os participantes que atenderam a todos os critérios de 

inclusão e concordaram em participar do estudo foram randomizados em dois grupos: Grupo 

Intervenção e Grupo Controle, por meio de listagem de randomização gerada com auxílio do 

site http://www.randomization.com.  

 
Figura 2: Fluxograma do recrutamento dos participantes.  

 

3.4.2. Procedimentos de coleta de dados 

A intervenção proposta para os grupos foi: 

a) Grupo Intervenção: no momento da retirada da MAPA, o participante foi treinado para o uso 

do Resperate® e caso não conseguisse realizar o exercício proposto, seria excluído do estudo; 

receberam o equipamento e as orientações para realizar o exercício de respiração guiada uma 

vez ao dia, por quinze minutos, durante oito semanas. O participante foi orientado a não fumar 

por um período de 3 horas antes de realizar o exercício. Além do equipamento, foi entregue um 

diário controle (APÊNDICE B) que foi preenchido pelo participante durante o período da 

pesquisa, com informações referentes à realização do exercício e que o auxiliou no 

acompanhamento do procedimento durante as oito semanas;  

http://www.randomization.com/
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b) Grupo Controle: neste grupo, os participantes não realizaram o exercício de respiração 

guiada. No momento da retirada da MAPA, foi entregue um aparelho MP4 com músicas lounge, 

em que o participante deveria escutar uma vez ao dia, por quinze minutos, durante oito semanas. 

Esse grupo não recebeu orientação quanto ao controle da respiração. O participante foi 

orientado a não fumar por um período de três horas antes do exercício. Foi entregue junto ao 

MP4, um diário controle (APÊNDICE B) que foi preenchido pelo participante durante o período 

da pesquisa, com informações referentes à realização do exercício e que o auxiliou no 

acompanhamento do procedimento durante as oito semanas;  Todos os participantes 

foram orientados a retornar ao Centro Integrado de Saúde da Universidade Anhembi Morumbi, 

com agendamento prévio, em dois momentos: 

a) em quatro semanas, para que a pesquisadora verificasse se o participante estava realizando o 

exercício de forma correta, e para retirada de dúvidas; 

b) em oito semanas, para a devolução dos equipamentos (RespeRate® e MP4). 

No dia da devolução dos equipamentos, foi realizada nova medida de pressão arterial 

com aparelho automático oscilométrico e reaplicado o questionário o Questionário de 

Dependência Nicotínica de Fagerstrom. Após a aplicação, foi instalada novamente a MAPA. 

Todos os participantes retornaram no dia seguinte, com hora marcada, para a retirada da 

monitorização. 

Após o término das oito semanas, os dados foram coletados e analisados pela 

pesquisadora. 

 

3.4.3. Instrumentos de coleta 

Todos os equipamentos utilizados neste projeto (MAPA, Resperate®-InterCure Ltda. 

e, MP4) pertencem a pesquisadora responsável, sendo assim, não houve nenhum custo ou ônus 

para o participante ou para a Instituição. 

 

3.4.3.1. Medidas da pressão arterial 

 

3.4.3.1.1. Medida casual da pressão arterial 

Foi realizada em um consultório no Centro Integrado de Saúde, com o participante 

sentado, conforme preconiza as VII Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial10Erro! 

ndicador não definido.. Foram realizadas com aparelho automático oscilométrico validado 
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OMRON 705CP e utilizado manguito com bolsa de borracha de tamanho adequado à 

circunferência do braço do participante. 

A escolha por um aparelho automático para realização das medidas da pressão arterial 

se deve às inúmeras vantagens que esse método oferece em relação ao tradicional método 

auscultatório, como a minimização dos erros e preferências relacionadas ao observador. O 

aparelho OMRON 705CP foi validado de acordo com as normas da British Hypertension 

Society e Association for the Advancement of Medical Instrumentation52. 

 

3.4.3.1.2. Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial - MAPA 

Esta técnica permite obter medidas múltiplas e indiretas da pressão arterial durante 24 

horas ou mais, com um mínimo desconforto ao paciente. A pressão arterial foi mensurada a 

cada vinte minutos durante o período de vigília e a cada trinta minutos durante o período de 

sono. 

Por meio deste método, foi possível identificar as alterações do ciclo circadiano da 

pressão arterial, sobretudo, as alterações durante o sono, que tem importantes implicações 

prognósticas. 

O equipamento é composto por um monitor leve e pequeno, que é colocado na cintura 

do paciente e conectado a uma braçadeira, que será colocada no membro não dominante do 

participante, exceto em casos de contraindicação. Foi entregue ao paciente um diário de 

atividades para que ele complete durante o período das 24 horas eventos importantes da sua 

vida diária, incluindo horário de dormir e acordar e refeições. 

Foram consideradas alteradas as médias de pressão arterial de 24 horas ≥ que 

130x80mmHg; em vigília ≥ que 135x85 mmHg e sono ≥ que 120x70 mmHg. 

 

3.4.3.2. Medidas Antropométricas 

O índice de massa corporal (IMC) foi calculado pela fórmula “peso dividido por estatura 

ao quadrado”, observando as medidas do peso em quilogramas e a da estatura em metros, de 

acordo com a recomendação das Diretrizes Brasileiras de Obesidade (Figura 3), para que sejam 

excluídos participantes com obesidade graus: I, II e III53. 
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Figura 3: Classificação do Índice de Massa Corporal. 

 

3.4.3.3. Questionário de dependência nicotínica de Fagerstrom 

Este instrumento foi criado em 1978 e validado para a língua portuguesa em 2010, com 

o objetivo de avaliar a medida da magnitude da dependência nicotínica do paciente54. 

O questionário consiste em seis itens que estão relacionados a dependência da nicotina 

e que seriam o reflexo do comportamento do paciente frente ao fumo, independentemente das 

interpretações pessoais55. Para cada item existe uma pontuação em que após a aplicação do 

questionário foi somada pela pesquisadora, permitindo assim a avaliação do grau de 

dependência da nicotina do participante: 0 a 1 muito baixa; 2 a 4 - baixa; 5 - média; 6 a 8 - 

elevada e 9 a 10 - muito elevada54. 

A síndrome de abstinência é causada por sinais como irritabilidade e ansiedade, e variam 

de acordo com o grau de dependência nicotínica. Este grau influenciará na maior ou menor 

facilidade do indivíduo em abandonar o vício, visto que os fumantes com elevada e muito 

elevada dependência apresentam sinais de abstinência e por consequência, tem maiores 

dificuldades com a cessação do tabagismo43,54,55
. 

Este instrumento foi utilizado como critério de inclusão dos participantes, que deveriam 

apresentar grau: muito baixo, baixo ou médio de dependência nicotínica, para que não 

ocorressem sinais de abstinência durante a realização deste estudo, estando o indivíduo em 

qualquer um dos grupos. Além disso, foi utilizado ao final da pesquisa para verificar a 

influência do exercício de respiração guiada no nível de dependência nicotínica.  

 

3.4.3.4. Exercício de respiração guiada - Resperate®-InterCure Ltda 

O exercício de respiração guiada no grupo intervenção foi realizado com auxílio do 

equipamento RespeRate®-InterCure Ltda., que agiu como um facilitador a este grupo para 

reduzir a frequência respiratória dos participantes. 

O equipamento possui um fone de ouvido que transmite uma melodia com duas fases: 

uma para a inspiração e outra para a expiração. Desta forma o participante consegue sincronizar 
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sua respiração a estas melodias, e também obter orientação pelo monitor do equipamento que 

mostra uma figura com a fase da inspiração e a fase da expiração. 

Por meio de uma cinta respiratória, que deve ser colocada no tórax do participante, foi 

possível captar os movimentos de expansão do tórax e assim definir a frequência respiratória 

que ele está realizando no momento do exercício. 

Durante o exercício, o equipamento produz uma melodia profunda e lenta, maior na fase 

expiratória, para que o paciente a acompanhe e assim diminua a sua frequência respiratória. 

Algumas importantes informações são registradas no equipamento durante o seu uso: 

número de sessões realizadas em um mês; tempo na zona de respiração terapêutica (em 

minutos); média da frequência respiratória atingida; e tempo em que o sensor respiratório 

(localizado na cinta) esteve apto a identificar a respiração do participante (em %). Estas 

informações permitem que o pesquisador verifique se o participante realizou ou não a 

intervenção proposta neste estudo. 

 

3.4.3.5. Música Lounge – MP4 

Um MP4 com músicas calmas e neutras, foi utilizado pelos participantes do grupo 

controle, com um fone de ouvido. Desta forma, possibilitou deixá-lo em situação semelhante 

ao grupo intervenção, mas sem receber orientação quanto ao controle da respiração e sem que 

haja um facilitador para a redução da sua frequência respiratória. 

 

3.5. Análise dos dados 

Foi realizada a análise descritiva dos dados por meio de frequências absolutas e 

relativas, medidas de tendência central (média e mediana) e dispersão (desvio-padrão, mínimo 

e máximo). 

Para avaliar a associação entre as variáveis qualitativas ao desfecho grupo foi utilizado 

o teste do Qui-quadrado e o teste Exato de Fisher – este último foi aplicado quando uma variável 

apresentou valor esperado menor ou igual a 5 em alguma casela. 

As variáveis quantitativas foram submetidas a verificação da normalidade pelo teste de 

Kolmogorov-Smirnov. Na comparação entre os grupos, para aquelas que não aderiram a curva 

normal foi aplicado o teste não paramétrico de Mann-Whitney, nas demais, utilizou-se o teste 

paramétrico t-Student. Para verificar a diferença entre os grupos segundo as variáveis 

quantitativas ao longo do tempo, aplicou-se o teste ANOVA a 2 fatores. Na comparação antes 

e após o uso do Resperate® para o grupo intervenção foi utilizado o teste de Wilcoxon. 
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Para a significância estatística, assumiu-se um nível descritivo de 5% (p<0,05). Os 

dados foram digitados em Excel e analisados pelo programa SPSS versão 22.0 para Windows. 
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4. RESULTADOS 

 

 

Os resultados deste estudo possibilitaram a elaboração de dois artigos científicos. O artigo 

I intitulado “Impacto do exercício de respiração guiada na pressão arterial em hipertensos 

tabagistas” será submetido na Revista American Journal of Hypertension e o artigo II intitulado 

“Impacto do exercício de respiração guiada na dependência nicotínica em hipertensos tabagistas” 

será submetido na Revista Brasileira de Fisioterapia. 
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4.1. Artigo I 

Impacto do exercício de respiração guiada na pressão arterial em hipertensos tabagistas 

 

Impact of guided breathing exercise on blood pressure in hypertensive smokers 

 

Santos ACV1 e Gusmão JL2. 

 

1 Mestranda em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade 

Guarulhos. 

2  Doutora em Enfermagem pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. 

Docente do Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade Guarulhos. 

 

 

 

Resumo 

 

Introdução: O exercício de respiração guiada é indicado como tratamento não farmacológico 

de hipertensos, que por meio da realização de uma frequência respiratória inferior a 10 

incursões respiratórias por minuto (irpm), reduz os níveis pressóricos significativamente. No 

entanto, esta prática ainda não foi estudada em hipertensos tabagistas. Objetivo: Avaliar a 

influência do exercício de respiração guiada sobre a pressão arterial de indivíduos hipertensos 

tabagistas. Método: Trata-se de um ensaio clínico aberto, randomizado, com abordagem 

quantitativa dos dados, realizado em São Paulo/SP com 35 hipertensos tabagistas, com baixa 

dependência nicotínica, de ambos os sexos, com idade entre 30 e 60 anos, que foram 

randomizados e divididos em dois grupos: 18 participantes no grupo controle e 17 no grupo 

intervenção.  O grupo controle ouviu música lounge por 15 minutos diariamente, por oito 

semanas consecutivas, sem fumar por três horas antes de iniciar o exercício. O grupo 

intervenção realizou exercícios de respiração guiada com auxílio do equipamento Resperate®, 

durante o mesmo período e também sem fumar por três horas antes de iniciar ao exercício. A 

dependência nicotínica foi avaliada por meio do questionário de dependência nicotínica de 

Fagerstrom, ambos no início e ao final do estudo.  A pressão arterial foi avaliada por um 

aparelho automático oscilométrico validado e por meio da Monitorização Ambulatorial da 

Pressão Arterial (MAPA) e foi considerado significativo p<0,05. Resultados: Os resultados 

mostraram homogeneidade entre os grupos, média de idade 50±8,3 anos. O grupo intervenção 

apresentou diminuição das pressões sistólicas e diastólicas quando mensuradas pelo aparelho 

automático (11,2 mmHg de sistólica e 12,6 mmHg de diastólica); quando avaliado pela MAPA, 

a pressão sistólica durante o período de sono e vigília, não sofreu alteração e a pressão diastólica 

reduziu em 7,7 mmHg durante o período de sono e 4,7 mmHg durante o período de vigília. 
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Conclusão: O exercício de respiração guiada reduziu significativamente a pressão arterial em 

hipertensos tabagistas. Trata-se de um método simples, sem contraindicações e o seu custo-

benefício é positivo para ser considerado como um tratamento não farmacológico da 

hipertensão, visto que associada ao tabagismo, aumentam os riscos de doenças 

cardiovasculares, contribuindo para uma assistência a população visando o processo de 

promoção, prevenção e recuperação da saúde, para o controle da doença. 

 

 

Palavras-chave: Hipertensão. Tabagismo. Frequência respiratória.   

___________________________________________________________________________ 

 

 

Abstract 

Introduction: Guided breathing exercise is indicated as a non-pharmacological treatment of 

hypertensive patients, which, through a respiratory rate of less than 10 breaths per minute 

(irpm), significantly reduces blood pressure levels. However, this practice has not been studied 

in hypertensive smokers. Objective: To evaluate the influence of guided breathing exercise on 

the blood pressure of hypertensive smokers. Method: This is an open-label, randomized clinical 

trial with a quantitative data approach, conducted in São Paulo / SP with 35 hypertensive 

smokers, with low nicotinic dependence, of both sexes, aged between 30 and 60 years, who 

were Randomized and divided into two groups: 18 participants in the control group and 17 in 

the intervention group. The control group listened to lounge music for 15 minutes daily for 

eight consecutive weeks without smoking for three hours before starting exercise. The 

intervention group performed guided breathing exercises with the aid of the Resperate® 

equipment during the same period and also without smoking for three hours before starting the 

exercise. Nicotinic dependence was assessed using the Fagerstrom's Nicotinic Dependence 

Questionnaire, both at the beginning and at the end of the study. Blood pressure was evaluated 

by an automatic oscillometric device validated by means of Ambulatory Blood Pressure 

Monitoring (ABPM) and was considered significant p <0.05. Results: The results showed 

homogeneity between the groups, mean age 50 ± 8.3 years. The intervention group had a 

decrease in systolic and diastolic pressures when measured by the automatic device (11.2 

mmHg of systolic and 12.6 mmHg of diastolic); When assessed by ABPM, systolic blood 

pressure during sleep and wakefulness did not change, and diastolic pressure decreased by 7.7 

mmHg during sleep and 4.7 mmHg during wakefulness. Conclusion: Guided breathing 
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exercise significantly reduced blood pressure in hypertensive smokers. It is a simple method, 

without contraindications and its cost-benefit is positive to be considered as a non-

pharmacological treatment of hypertension, since it is associated with smoking, increase the 

risks of cardiovascular diseases, contributing to a population assistance targeting the Process of 

promotion, prevention and recovery of health, to control the disease. 

 

 

Key words: Hypertension. Smoking. Respiratory frequency. 

 

 

Introdução 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é definida como uma condição clínica 

caracterizada por níveis elevados e sustentados da pressão arterial1. É a doença crônica com 

maior prevalência em países desenvolvidos e em desenvolvimento2, além de ser considerado 

problema de saúde pública mundial3. Alguns inquéritos populacionais realizados em cidades 

brasileiras nos últimos 20 anos, apontaram uma prevalência de HAS acima de 30%, com 

tendência de elevação devido ao envelhecimento4,5,6. No Brasil, as doenças cardiovasculares 

(DCV) causadas pela HAS, tem sido a principal causa de morte. Estima-se que 47% dos casos 

de infarto agudo do miocárdio e 54% de acidente vascular cerebral estão relacionados a 

elevados níveis pressóricos7. 

É uma condição clínica multifatorial, que pode associar-se a alterações funcionais e 

estruturais dos órgãos-alvo e a alterações metabólicas, aumentando assim os riscos para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares fatais e não fatais8
. 

Podem ser considerados como fatores de risco: idade, gênero e etnia, obesidade, 

ingestão de sal e álcool, sedentarismo, fatores sócio econômicos e genética9. Sabe-se, no 

entanto, que a hipertensão é acompanhada por alterações funcionais dos rins, do sistema renina 

angiotensina, do sistema nervoso autônomo simpático, disfunção endotelial e mecanismos 

humorais, que podem resultar em alterações estruturais do sistema cardiovascular, que 

amplificam o estímulo hipertensivo10
.  

Além da hipertensão arterial, outro importante fator de risco para o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares é o tabagismo, que é um fator modificável, mas mesmo assim, o 

tabaco é o líder global entre as causas de morte evitáveis11,12. A nicotina resulta diretamente em 

aumento da pressão arterial, frequência cardíaca, resistência vascular, descarga simpática e 
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diminuição da atividade barorreflexa13,14. É vista como uma doença epidêmica multifatorial que 

causa grande impacto em doenças pulmonares e cardiovasculares, mas que poderiam ser 

prevenidas no seu início com a cessação do tabagismo15.  

A associação do tabagismo com a HAS pode aumentar o risco de desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares16, aumentando assim, os índices de morbimortalidade, como foi visto 

em um estudo de coorte publicado em Dinamarca, que avaliou durante 14 anos 68.643 homens 

e mulheres de 30 a 70 anos para verificar a associação entre tabagismo e hipertensão na 

incidência de Acidente Vascular Encefálico (AVE) - Isquêmico e Hemorrágico. Durante este 

acompanhamento, foram observados 3.613 indivíduos com AVE isquêmicos e 776 com AVE 

hemorrágicos17. 

Além do tratamento medicamentoso, as mudanças no estilo de vida são consideradas 

como tratamento para a hipertensão arterial e colaboram consequentemente com a cessação do 

tabagismo, que associadas ao tratamento farmacológico, podem controlar a pressão arterial1. 

A redução da frequência respiratória parece ter um efeito modulador no sistema 

cardiovascular, sendo eficiente na redução da pressão arterial e, consequentemente, no controle 

dos níveis pressóricos elevados18,19,20,21,22,23,24,25. 

Além dos benefícios dos exercícios de respiração guiada para o sistema cardiovascular, 

foram encontrados na literatura alguns estudos que mostraram o uso deste padrão respiratório 

para a diminuição dos sintomas de abstinência e contribuição para a cessação do tabagismo26,27. 

Foi desenvolvido em Israel um dispositivo eletrônico (Resperate®-InterCureLtda), que 

tem como principal objetivo auxiliar na redução dos níveis pressóricos em pacientes 

hipertensos. O equipamento possui uma melodia composta por dois diferentes tons, capaz de 

interagir com o indivíduo para que ele consiga sincronizar sua respiração de acordo com a 

melodia da inspiração e da expiração, induzindo a pessoa a respirar mais lentamente. Este 

equipamento foi aprovado pelo U.S.A. Food and Drug Administration (FDA) e está sendo 

utilizado como uma nova conduta no tratamento não farmacológico da hipertensão arterial. O 

impacto do exercício de respiração guiada por meio deste aparelho eletrônico, estão bem 

descritos na literatura quanto a sua eficácia na redução da pressão arterial. 

Desta forma, o presente estudo propõe avaliar o impacto do exercício de respiração 

guiada sobre a pressão arterial de indivíduos hipertensos tabagistas. 

 

Método 
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Trata-se de um ensaio clínico, aberto, randomizado, com abordagem quantitativa dos 

dados, foi realizado após aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Guarulhos, na cidade de São Paulo, (número de aprovação: 1.605.871), com os dados coletados 

pela pesquisadora em um Centro Integrado de Saúde, localizado em uma Universidade de São 

Paulo, no período de julho a dezembro de 2016.  

A amostra foi composta por 35 participantes de ambos os sexos com idade entre 30 e 60 

anos, todos hipertensos e tabagistas há pelo menos cinco anos e sem nenhuma doença associada. 

Foram excluídos participantes que não conseguiram realizar o exercício de respiração guiada 

em uma frequência respiratória inferior a dez incursões respiratórias por minuto. 

O participante era encaminhado a uma primeira consulta, após breve apresentação da 

pesquisadora, e foi entregue e assinado o termo de consentimento. Nesta consulta, foram 

registradas medidas de pressão arterial (mmHg), peso (K), altura (cm), Índice de Massa 

Corporal – (cm/K²), circunferência abdominal (cm) e frequência respiratória (irm), além da 

aplicação do Questionário de Dependência Nicotínica de Fagerstrom. Caso o participante 

apresentasse grau de dependência muito baixo, baixo ou médio e tivesse IMC < 30 kg/m2, era 

instalada a Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) de 24 horas. No dia 

seguinte o participante retornava para a retirada do equipamento. 

Os participantes foram randomizados em dois grupos: Grupo Intervenção (17 

participantes) e Grupo Controle (18 participantes), com auxílio do site 

http://www.randomization.com. 

No grupo intervenção, o participante foi treinado para o uso do Resperate® e orientado 

a realizar o exercício de respiração guiada, após ficar um período de três horas sem fumar, uma 

vez ao dia, por quinze minutos, durante oito semanas. Já no grupo controle, os participantes 

receberam um aparelho MP4 com músicas lounge, em que deveriam escutar uma vez ao dia, 

por quinze minutos, durante oito semanas, também após o período de três horas sem fumar, e 

sem receber qualquer orientação quanto a respiração. 

Após quatro semanas, os participantes retornaram ao Centro Integrado de Saúde, para 

que a pesquisadora verificasse se o participante estava realizando o exercício de forma correta, 

e se ele tinha alguma dúvida relacionada aos equipamentos.  

Em oito semanas, eles deveriam retornar para a devolução dos equipamentos. Nesta 

devolução, foi realizada nova medida de pressão arterial com aparelho oscilométrico e 

reaplicado o Questionário de Dependência Nicotínica de Fagerstrom, além de ser instalada 

novamente a MAPA e retirada no dia seguinte. 
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Foi realizada a análise descritiva dos dados por meio de frequências absolutas e 

relativas, medidas de tendência central (média e mediana) e dispersão (desvio-padrão, mínimo 

e máximo). Para avaliar a associação entre as variáveis qualitativas ao desfecho grupo foi 

utilizado o teste do Qui-quadrado e o teste Exato de Fisher – este último foi aplicado quando 

uma variável apresentou valor esperado menor ou igual a 5 em alguma casela. 

As variáveis quantitativas foram submetidas a verificação da normalidade pelo teste de 

Kolmogorov-Smirnov. Na comparação entre os grupos, para aquelas que não aderiram a curva 

normal foi aplicado o teste não paramétrico de Mann-Whitney, nas demais, utilizou-se o teste 

paramétrico t-Student. Na comparação antes e após o uso do Resperate® para o grupo 

intervenção foi utilizado o teste de Wilcoxon. Para a significância estatística, assumiu-se um 

nível descritivo de 5% (p<0,05). Os dados foram digitados em Excel e analisados pelo programa 

SPSS versão 22.0 para Windows. 

 

Resultados 

A caracterização dos participantes e os dados sócio demográficos, evidenciaram 

homogeneidade entre os grupos conforme mostra a tabela 1. 

 

Tabela 1 – Número e percentual de participantes, segundo características demográficas. São 

Paulo/SP – 2016. 

  Grupos  Total 
Variáveis  Categorias  Controle  Intervenção p*  

  n (%)  n (%)  n (%) 

      

Sexo Masculino  8 (44,4) 8 (47,1) 0,877 16 (45,7) 

 Feminino  10 (55,6) 9 (52,9)  19 (54,3) 

      

Estado  Solteiro  3 (16,7) 4 (23,5) 0,876 7 (20,0) 

Civil Casado  9 (50,0) 8 (47,1)  17 (48,6) 

 Divorciado/viúvo 6 (33,3) 5 (29,4)  11 (31,4) 

      

Cor da  Branca 11 (61,1) 12 (70,6) 0,555 23 (65,7) 

pele Não branca 7 (38,9) 5 (29,4)  12 (34,3) 

      

IMC (kg/m2) Eutrófico  6 (33,3) 5 (29,4) 0,803 11 (31,4) 

 Sobrepeso 12 (66,7) 12 (70,6)  24 (68,6) 

      

Escolaridade Fund. Completo 4 (22,2) 6 (35,3) 0,657 10 (28,6) 

 Médio Completo 8 (44,4) 7 (41,2)  15 (42,9) 

 Superior Completo 6 (33,3) 4 (23,5)  10 (28,6) 
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Tabela 1 – Número e percentual de participantes, segundo características demográficas. São 

Paulo/SP – 2016. (*continuação) 

 

Os achados do presente estudo verificaram para os grupos controle e intervenção, 

respectivamente, média de idade entre 50 e 51 anos, com idade mínima de 32 anos no grupo 

controle e 34 anos no grupo intervenção, e máxima de 60 anos em ambos os grupos. Do total 

da amostra, 54,3 % eram do sexo feminino, 48,6 % eram casados, 65,7% eram brancos, e 45,7% 

com renda pessoal de 1 a 5 salários mínimos. O tempo de diagnóstico de hipertensão foi de 10,2 

anos e o tempo de tabagismo foi de 16,9 anos. 

Com relação a distribuição das classes de anti-hipertensivos mais utilizados, os grupos 

também não apresentaram diferença significativa, as classes mais utilizadas foram os inibidores 

da ECA, betabloqueadores e diuréticos (16,7 % no grupo controle e 17,6% no grupo 

intervenção). 

A tabelas 2 apresenta a comparação entre os grupos controle e intervenção. Em itálico, 

encontram-se os valores de p estatisticamente significativos. Destacam-se a pressão arterial 

sistólica (PAS) e a pressão arterial diastólica (PAD) avaliadas em consultório (Tabela 3) que 

para a última mensuração apresentou diferença estatisticamente significativa (p<0,001) entre 

os grupos respectivamente, 145,5 mmHg (dp=8,6) por 136,0 mmHg (dp=5,2) e 85,8 mmHg 

(dp=5,3) por 75,2 mmHg (dp=4,8). 

Ressalta-se que a MAPA de sono apresentou diferença estatisticamente significativa, 

somente para a PAD, na última semana de avaliação. A média da PAD do grupo controle foi 

de 79,9 mmHg (dp=7,6) por 69,9 mmHg (dp=6,0), para o grupo intervenção (p<0,001). 

  

  Grupos  Total 
Variáveis  Categorias  Controle  Intervenção p*  

  n (%)  n (%)  n (%) 

Renda Sem renda/< 1 SM 4 (22,2) 8 (47,1) 0,294 12 (34,3) 

(salário  1 a 5 SM 10 (55,6) 6 (35,3)  16 (45,7) 

mínimo) > 5 SM 4 (22,2) 3 (17,6)  7 (20,0) 

      

 Total 18 (100,0) 17 (100,0)  35 (100,0) 
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Tabela 2 – Comparação entre os grupos, segundo comportamento da pressão arterial, na 1ª, 4ª 

e 8ª semana, respectivamente. São Paulo/SP, 2016. 

  Controle Intervenção 
 

Variáveis n Média (dp) n Média (dp)                   p* 

MCPAS 1 18 147,4 (8,1) 17 147,2 (6,8) 0,935 

MCPAS 4 18 148,8 (6,8) 17 142,3 (6,5) 0,007 

MCPAS 8 18 145,5 (8,6) 17 136,0 (5,2) <0,001 

MCPAD 1 18 85,9 (6,4) 17 87,8 (4,9) 0,323 

MCPAD 4 18 86,7 (6,2) 17 82,9 (5,8) 0,071 

MCPAD 8 18 85,8 (5,3) 17 75,2 (4,8) <0,001 

MPVS 1 18 140,8 (6,2) 17 144,9 (5,7) 0,051 

MPVS 8 18 142,3 (5,7) 17 141,2 (4,9) 548 

MPVD 1 18 86,4 (6,5) 17 82,0 (5,7) 0,04 

MPVD 8 18 85,2 (5,9) 17 77,3 (6,8) 0,001 

MPSS 1 18 135,2 (6,6) 17 139,9 (7,6) 0,056 

MPSS 8 18 134,6 (7,5) 17 127,9 (11,7) 0,054 

MPSD 1 18 80,3 (7,2) 17 77,6 (8,4) 0,317 

MPSD 8 18 79,9 (7,6) 17 69,9 (6,0) <0,001 

            
Legenda:  

MCPAS – Medida de Consultório da Pressão Arterial Sistólica 

MCPAD – Medida de Consultório da Pressão Arterial Diastólica 

MPVS – Medida da Pressão durante o período de Vigília - Sistólica 

MPVD - Medida da Pressão durante o período de Vigília - Diastólica 

MPSS - Medida da Pressão durante o período de Sono - Sistólica 

MPSD - Medida da Pressão durante o período de Sono - Diastólica 

 

 Para verificar se o uso do Resperate® foi efetivo, foram avaliadas as variáveis 

apresentadas na Tabela 3.  Houve um aumento nos valores médios para as variáveis tempo na 

zona de respiração terapêutica (p=0,026) e tempo em que sensor respiratório esteve apto a 

identificar a respiração (p=0,003), demonstrando uma redução da frequência respiratória 

durante o período de intervenção e aumentando assim o tempo na zona terapêutica. 
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Tabela 3 – Comparação antes e após o uso do Resperate®. São Paulo/SP – 2016. 

 

 

Discussão 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que as doenças crônicas não 

transmissíveis serão as principais causas de morte e incapacidade no mundo em 2020, elevando 

exponencialmente os custos de saúde28
. 

 Dentre as doenças crônicas, a hipertensão arterial sistêmica assume destaque por ser o 

maior fator de risco para o desenvolvimento de doenças coronarianas, acidente vascular 

encefálico, insuficiência cardíaca congestiva e insuficiência renal29,30. 

Também foi encontrado um número maior de participantes com sobrepeso em ambos 

os grupos, e que associado a hipertensão arterial e ao tabagismo, aumenta o risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares10, 11, 14, 15, 16
. 

O exercício de respiração guiada como coadjuvante no tratamento não farmacológico 

da hipertensão arterial estão bem descritos na literatura, inclusive dentro das VII Diretrizes 

Grupo Intervenção 

 4 semanas de intervenção 8 semanas de intervenção   

Variáveis n 
Média 

(dp) 
Mín-Máx n 

Média 
(dp)  

Mín-Máx p* 

        

Número de sessões realizadas     

 17 
29,0 
(1,1) 

27,0 – 30,0 17 
29,3 
(0,9) 

28,0 – 30,0 0,428 

        

Tempo na zona de respiração terapêutica (minutos)  

 17 
12,0 
(1,5) 

10,0 – 14,0 17 
12,8 
(1,1) 

11,0 – 14,0 0,026 

        

Frequência respiratória 4 semanas   

 17 9,5 (1,0) 8,0 – 11,0 17 9,0 (0,8) 8,0 – 10,0 0,011 

        

Frequência respiratória 8 semanas   

 17 8,7 (0,8) 8,0 – 10,0 17 8,3 (0,6) 8,0 – 10,0 0,008 

        

Tempo em que sensor respiratório esteve apto a identificar a respiração (%) 

 17 
90,0 
(3,8) 

80,0 – 96,0 17 
91,9 
(3,2) 

84,0 – 97,0 0,003 
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Brasileiras de Hipertensão10. Esta prática com uso do Resperate® ainda não havia sido estudada 

em hipertensos tabagistas. 

O resultado mais significativo encontrado neste estudo, refere-se à diminuição da 

pressão arterial no grupo intervenção, que utilizou o Resperate® como auxílio para exercício 

de respiração guiada por quinze minutos diários, sem fumar por três horas antes de realizar o 

exercício, em um período de oito semanas. Este grupo apresentou uma diminuição das pressões 

sistólicas e diastólicas quando mensuradas em consultório, com a pressão sistólica reduzindo 

em 11,2 mmHg e a diastólica em 12,6 mmHg. Quando avaliada na MAPA, a pressão sistólica 

não sofreu alteração significativa durante o período de vigília e sono, e a pressão diastólica 

reduziu em 4,7 mmHg durante o período de vigília e 7,7 mmHg durante o período de sono. 

Estes resultados mostram também uma importância clínica, que pode ser observada na 

significativa mudança de comportamento da pressão arterial após o período de intervenção. 

Um aspecto importante que pode ser observado ao final deste estudo, foi a diferença 

entre a pressão arterial inicial e ao final das oito semanas, mensuradas no consultório por um 

aparelho automático oscilométrico. O grupo controle obteve uma média de 145x85 mmHg após 

as oito semanas que ouviram música lounge diariamente, por quinze minutos, sem obter 

orientação quanto a respiração. Já o grupo intervenção, obteve uma média de 136x75 mmHg 

após as oito semanas, realizando diariamente por quinze minutos o exercício de respiração 

guiada pelo Resperate®, colocando este grupo na zona de normalidade de pressão arterial10, 

comprovando mais uma vez, a eficiência do exercício de respiração guiada na hipertensão 

arterial.  

Esta redução significativa no comportamento da pressão arterial pós intervenção, é 

explicada em diversos estudos que mostram que a respiração guiada exige um controle 

respiratório voluntário, que depende da sincronia entre paciente versus Resperate®, diminuindo 

a frequência respiratória. Este mecanismo leva a um aumento da sensibilidade barorreflexa, que 

reduz a atividade nervosa simpática, resultando na dilatação veno arteriolar, diminuição da 

frequência cardíaca e da contratilidade do miocárdio, reduzindo então a pressão 

arterial20,22,25,28,29,30
. 

Um estudo realizado na Itália, demonstrou este mecanismo, associando a respiração 

guiada com a melhora da sensibilidade barorreflexa, que resulta em uma alteração no equilíbrio 

autonômico, reduzindo a atividade simpática, além de modular também o controle respiratório, 

e com isso, trazer benefícios para o mesmo a longo prazo. Os participantes foram divididos em 

grupo intervenção e controle e submetidos ao uso do Resperate® por oito semanas. O grupo 

controle não obteve diminuição significativa dos níveis pressóricos com relação ao grupo 
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intervenção, que utilizou o instrumento34. Na HAS, ocorre uma adaptação dos barorreceptores 

quando os níveis pressóricos estão mais elevados, reduzindo a sensibilidade barorreflexa35; 

desta forma, pode-se entender a eficácia deste tratamento não farmacológico. 

 Os resultados deste estudo corroboram com a literatura, com estudos que descrevem a 

utilização do Resperate® como facilitador para a diminuição da frequência respiratória20,21,22,23
,
 

como forma de tratamento não medicamentoso para redução das medidas da pressão 

arterial24,25,27,28,29,30
. 

Em um estudo realizado no Hospital Universitário de Hadassah, em Israel, foi avaliado 

a eficácia do Resperate® como um tratamento não farmacológico da HAS, comprovando a 

contribuição da modulação da respiração na redução da pressão arterial, mesmo após o período 

de intervenção de oito semanas – os participantes foram reavaliados após 6 meses de 

intervenção, e a pressão arterial diastólica permaneceu melhor no grupo intervenção quando 

comparado ao grupo controle34.  

Outro estudo que comprovou a eficácia do exercício de respiração guiada, teve uma 

amostra com 17 hipertensos com idade entre 40 e 80 anos, que realizaram a intervenção por 

oito semanas, 15 minutos diários de exercício com o Resperate®, e que também se beneficiaram 

com este tratamento não farmacológico, com redução de 12,9 e 6,9 mmHg na pressão sistólica 

e diastólica, respectivamente, além de evidenciar boa adesão ao tratamento não farmacológico, 

pois é uma modalidade que exige tempo e atenção do indivíduo. Um outro estudo com 79 

hipertensos, sendo 47 do grupo intervenção, também apresentou queda significativa da pressão 

arterial, que foi mensurada diariamente, e mostrou respostas significativas a partir da 3ª semana 

de intervenção, quando comparado ao grupo controle35. 

Na Finlândia foi desenvolvida uma pesquisa para investigar o efeito da respiração 

profunda sobre a pressão arterial em treze participantes hipertensos com idade entre 25 e 56 

anos. Os participantes foram orientados a realizar somente seis incursões respiratórias por 

minuto (cinco segundos para inspiração e cinco segundos para a expiração). A pressão arterial 

foi verificada batimento a batimento e todos os participantes tiveram níveis pressóricos 

reduzidos36.  

A eficácia do uso do Resperate® também foi vista em uma revisão sistemática com 

meta-análise, com inclusão de oito ensaios clínicos que utilizaram o equipamento como 

tratamento não farmacológico para hipertensão arterial. Os resultados primários incluíram 

diminuição da pressão arterial sistólica e diastólica e os resultados secundários incluíram a 

alteração na frequência cardíaca e qualidade de vida, com duração máxima da intervenção de 

nove semanas37. 
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Os resultados deste estudo evidenciaram que o exercício de respiração guiada reduziu 

significativamente a pressão arterial de hipertensos tabagistas quando comparados aos 

indivíduos que não utilizaram o Resperate®. Trata-se de um método simples, sem 

contraindicações, e cuja sua contribuição como tratamento não farmacológico para hipertensão, 

está bem descrito na literatura.  

Considerando que a hipertensão arterial associada ao tabagismo eleva os riscos de 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, faz-se necessário a aplicabilidade de novos 

estudos com esta população para melhor associar a fisiologia da hipertensão com os danos 

causados pelo cigarro no sistema cardiovascular, e assim obter melhores resultados com a 

utilização do exercício de respiração guiada. 

__________________________________________________________________________ 
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Resumo 

Introdução: O exercício de respiração guiada, realizado em uma frequência respiratória 

inferior a 10 incursões respiratórias por minuto (irpm), reduz os níveis pressóricos e é indicado 

como tratamento não farmacológico de hipertensos. No entanto, esta prática ainda não foi 

estudada em hipertensos tabagistas e sua influência na dependência nicotínica. Objetivo: 

Avaliar a influência do exercício de respiração guiada sobre a dependência nicotínica de 

indivíduos hipertensos tabagistas. Método: Trata-se de um ensaio clínico controlado, aberto, 

randomizado, com abordagem quantitativa dos dados, realizado em São Paulo/SP com 35 

participantes hipertensos tabagistas, com baixa dependência nicotínica, de ambos os sexos, com 

idade entre 30 e 60 anos, que foram randomizados e divididos em dois grupos (controle e 

intervenção), com 18 participantes no grupo controle e 17 no grupo intervenção. O grupo 

intervenção realizou exercícios de respiração guiada com auxílio do equipamento Resperate®, 

por 15 minutos diariamente, por oito semanas consecutivas, sem fumar por três horas antes de 

iniciar o exercício. O grupo controle ouviu música lounge durante o mesmo período e também 

sem fumar por três horas antes de iniciar a música. A pressão arterial foi avaliada por um 

aparelho automático oscilométrico validado e por meio da Monitorização Ambulatorial da 

Pressão Arterial (MAPA) e a dependência nicotínica foi avaliada por meio do questionário de 

dependência nicotínica de Fagerstrom, ambos no início e ao final do estudo. Foi considerado 

significativo p<0,05. Resultados: Os resultados mostraram homogeneidade entre os grupos, 

média de idade 50±8,3 anos, os participantes de ambos os grupos eram na maioria, do sexo 

feminino, casados e brancos. O grupo intervenção apresentou diminuição das pressões sistólicas 

e diastólicas quando mensuradas pelo aparelho automático (11,2 mmHg de sistólica e 12,6 
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mmHg de diastólica; quando avaliado pela MAPA, a pressão sistólica durante o período de 

sono e vigília, não sofreu alteração e a pressão diastólica reduziu em 7,7 mmHg durante o 

período de sono e 4,7 mmHg durante o período de vigília. Não houve diferença estatisticamente 

significativa mostrando alteração na dependência nicotínica ao final do estudo, sem ocorrer 

mudança no score do questionário de Fagerstrom e também quando analisadas questão por 

questão entre os grupos. Conclusão: O exercício de respiração guiada reduziu a pressão arterial 

significativamente em hipertensos tabagistas, porém não apresentou eficácia para melhora no 

quadro de dependência nicotínica e auxílio na cessação do tabagismo. Outros estudos, com 

casuísticas maiores, devem ser realizados com o intuito de reavaliar a eficácia do exercício de 

respiração guiada como tratamento não farmacológico para dependência nicotínica e 

contribuição para a cessação do tabagismo, assim como sua eficácia na hipertensão arterial.  

 

 

Palavras-chave: Hipertensão. Tabagismo. Taxa Respiratória. 

 

 

 

Abstract 

Introduction: Guided breathing exercise, performed at a respiratory rate of less than 10 breaths 

per minute (irpm), reduces blood pressure levels and is indicated as a non-pharmacological 

treatment of hypertensive patients. However, this practice has not yet been studied in 

hypertensive smokers and their influence on nicotinic dependence. Objective: To evaluate the 

influence of guided breathing exercise on the nicotinic dependence of hypertensive smokers. 

Method: This is an open-label, randomized, quantitative data study, conducted in São Paulo, 

SP, Brazil, with 35 hypertensive smokers with low nicotinic dependence of both sexes, aged 

between 30 and 60 years, Which were randomized and divided into two groups (control and 

intervention), with 18 participants in the control group and 17 in the intervention group. The 

intervention group performed guided breathing exercises with Resperate® equipment, for 15 

minutes daily, for eight consecutive weeks, without smoking for three hours before starting the 

exercise. The control group listened to lounge music during the same period and also without 

smoking for three hours before starting the song. Blood pressure was assessed by a validated 

oscillometric automatic device and by Ambulatory Blood Pressure Monitoring (ABPM) and 

nicotinic dependence was assessed using the Fagerstrom's Nicotinic Dependence 

Questionnaire, both at the beginning and at the end of the study. It was considered significant 
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p <0.05. Results: The results showed homogeneity between the groups, mean age 50 ± 8.3 

years, participants of both groups were mostly female, married and white. The intervention 

group had a decrease in systolic and diastolic pressures when measured by the automatic device 

(11.2 mmHg systolic and 12.6 mmHg diastolic; when evaluated by ABPM, systolic pressure 

during the sleep and wake period did not change and Diastolic pressure decreased by 7.7 mmHg 

during the sleep period and 4.7 mmHg during the waking period.There was no statistically 

significant difference showing alteration in nicotine dependence at the end of the study, with 

no change in the Fagerstrom questionnaire score. Conclusion: Guided breathing exercise 

reduced blood pressure significantly in hypertensive smokers, but did not show efficacy for 

improvement in nicotine dependence and aid in smoking cessation. Other studies, with larger 

cases, should be performed to reassess the efficacy of guided breathing exercise as a non-

pharmacological treatment for nicotinic dependence and contribution to cessation of smoking, 

as well as its efficacy in hypertension. 

 

 

Key words: Hypertension. Smoking. Respiratory rate. 

 

 

 

Introdução 

 

A hipertensão arterial sistêmica é a doença crônica com maior prevalência em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento1, além de ser considerada problema de saúde pública 

mundial2. É um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento das doenças 

cardiovasculares, principal causa de morte no Brasil, e atinge aproximadamente 30% dos 

indivíduos adultos brasileiros3. Estima-se que 47% dos casos de infarto agudo do miocárdio e 

54% dos acidentes vasculares encefálicos estão relacionados a elevados níveis pressóricos4.

 Além da hipertensão arterial, outro importante fator de risco para o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares é o tabagismo. 

O tabagismo é um fator modificável e mesmo assim, o tabaco é o líder global entre as 

causas de morte evitáveis5. A nicotina resulta diretamente em aumento da pressão arterial, 

frequência cardíaca, resistência vascular, descarga simpática e diminuição da atividade 

barorreflexa6,7. É vista como uma doença epidêmica multifatorial que causa grande impacto em 
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doenças pulmonares e cardiovasculares, mas que poderiam ser prevenidas no seu início com a 

cessação do tabagismo8,9,10. 

A associação de hipertensão e tabagismo pode aumentar o risco de desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares, incrementando, assim, os índices de morbimortalidade11,12. 

Estudo de coorte publicado em 2014 na Dinamarca avaliou durante 14 anos 68.643 

homens e mulheres de 30 a 70 anos para verificar a associação entre tabagismo e hipertensão 

na incidência de acidente vascular encefálico (isquêmico e hemorrágico). Além disso, foi 

associado também o fator socioeconômico: homens hipertensos, com renda familiar inferior 

são mais vulneráveis ao tabagismo, desencadeando consequências como o acidente vascular 

encefálico. Durante este acompanhamento, foram observados 3.613 indivíduos com AVE 

isquêmicos e 776 com AVE hemorrágicos. Desta forma, estratégias preventivas seriam 

benéficas para a saúde pública13
. 

Nesse sentido, instituir atividades não medicamentosas associadas ao tratamento 

farmacológico assume relevância no controle da hipertensão arterial e na cessação do 

tabagismo10. 

Nessa perspectiva, o exercício de respiração lenta realizado por meio de um 

equipamento eletrônico chamado Resperate® -Inter Cure Ltda, que interage com o indivíduo 

por meio de uma melodia composta por dois diferentes tons, um para inspiração e outro para 

expiração, tem sido recomendado pela VII Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial4 como 

mais uma modalidade de tratamento não medicamentoso que auxilia no controle da pressão 

arterial. Esse exercício consiste em o indivíduo sincronizar sua respiração com a melodia 

emitida pelo aparelho que, gradualmente, com auxílio de uma cinta respiratória, prolonga o tom 

de expiração, induzindo o usuário a respirar mais lentamente, numa frequência inferior a 10 

movimentos respiratórios por minuto14. 

A redução da frequência respiratória parece ter um efeito modulador no sistema 

cardiovascular, sendo eficiente na redução da pressão arterial e, consequentemente, no controle 

dos níveis pressóricos elevados15,16,17.  

Além dos benefícios dos exercícios de respiração guiada para o sistema cardiovascular, 

foram encontrados na literatura alguns estudos que mostraram o uso deste padrão respiratório 

para a diminuição dos sintomas de abstinência e cessação do tabagismo18,19. 

Desta forma, o presente estudo propõe avaliar o impacto do exercício de respiração 

guiada sobre a dependência nicotínica de indivíduos hipertensos tabagistas.  
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Método 

 

Trata-se de um ensaio clínico controlado, aberto, randomizado, com abordagem 

quantitativa dos dados realizado em um Centro Integrado de Saúde de uma Universidade de 

São Paulo, no período de julho a dezembro de 2016, após aprovação no Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Guarulhos (número de aprovação: 1.605.871).  

A amostra foi composta por 35 hipertensos de ambos os sexos, com idade entre 30 e 60 

anos, tabagistas há pelo menos cinco anos com grau de dependência muito baixo, baixo ou 

médio avaliado pelo Questionário de Dependência Nicotínica de Fagerstrom, índice de massa 

corporal < 30 kg/m2 e sem nenhuma outra doença associada. Foram excluídos participantes que 

não conseguiram realizar o exercício de respiração guiada em uma frequência respiratória 

inferior a dez incursões respiratórias por minuto.  

Os hipertensos que atendiam os critérios de inclusão foram convidados a participar do 

estudo e, após confirmarem sua anuência por meio da assinatura do termo de consentimento 

livre e esclarecido, foram encaminhados para um consultório onde foram realizadas medidas 

de pressão arterial com aparelho oscilométrico automático validado 56, peso, altura, índice de 

massa corporal, circunferência abdominal, frequência respiratória, além da aplicação do 

Questionário de Dependência Nicotínica de Fagerstrom. Nesse mesmo dia foi instalada a 

Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) de 24 horas. No dia seguinte o 

participante retornou para a retirada do equipamento. Após esses procedimentos, os 

participantes foram randomizados em dois grupos: Grupo Intervenção e Grupo Controle, por 

meio de listagem de randomização gerada com auxílio do site http://www.randomization.com. 

No grupo intervenção o participante foi treinado para o uso do Resperate® e orientado 

a realizar o exercício de respiração guiada, após ficar um período de três horas sem fumar, uma 

vez ao dia, por quinze minutos, durante oito semanas. Já no grupo controle, os participantes não 

realizaram o exercício de respiração guiada, mas receberam um aparelho MP4 com músicas 

lounge, que deveria ser usado uma vez ao dia, por quinze minutos, durante oito semanas, 

também após o período de três horas sem fumar.  

Os participantes de ambos os grupos retornaram em dois momentos: em quatro semanas, 

para que a pesquisadora verificasse se o participante estava realizando o exercício e em oito 

semanas, para a devolução dos equipamentos. 

Na devolução, foi realizada nova medida de pressão arterial e reaplicado o Questionário 

de Dependência Nicotínica de Fagerstrom, além de ser instalada novamente a MAPA. 

http://www.randomization.com/
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Foi realizada a análise descritiva dos dados por meio de frequências absolutas e 

relativas, medidas de tendência central (média e mediana) e dispersão (desvio-padrão, mínimo 

e máximo). Para avaliar a associação entre as variáveis qualitativas ao desfecho grupo foi 

utilizado o teste do Qui-quadrado e o teste Exato de Fisher – este último foi aplicado quando 

uma variável apresentou valor esperado menor ou igual a 5 em alguma casela. 

As variáveis quantitativas foram submetidas a verificação da normalidade pelo teste de 

Kolmogorov-Smirnov. Na comparação entre os grupos, para aquelas que não aderiram a curva 

normal foi aplicado o teste não paramétrico de Mann-Whitney, nas demais, utilizou-se o teste 

paramétrico t-Student. Na comparação antes e após o uso do Resperate® para o grupo 

intervenção foi utilizado o teste de Wilcoxon. Para a significância estatística, assumiu-se um 

nível descritivo de 5% (p<0,05). Os dados foram digitados em Excel e analisados pelo programa 

SPSS versão 22.0 para Windows. 

 

Resultados 

 

A caracterização dos participantes e os dados sócio demográficos, evidenciaram 

homogeneidade entre os grupos. A média de idade entre os grupos foi de 50,5 anos (dp±8,3). 

O tempo de diagnóstico de hipertensão foi de 10,2 anos e o tempo de tabagismo foi de 16,9 

anos. Na tabela 1, observamos os participantes divididos em grupo controle e intervenção, e 

suas características sócio demográficas. 
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Tabela 1 – Número e percentual de participantes, segundo características sócio demográficas. 

São Paulo/SP, 2016. 

  Grupos  Total 
Variáveis  Categorias  Controle  Intervenção p*  

  n (%)  n (%)  n (%) 

      

Sexo Masculino  8 (44,4) 8 (47,1) 0,877 16 (45,7) 

 Feminino  10 (55,6) 9 (52,9)  19 (54,3) 

      

Estado  Solteiro  3 (16,7) 4 (23,5) 0,876 7 (20,0) 

Civil Casado  9 (50,0) 8 (47,1)  17 (48,6) 

 Divorciado/viúvo 6 (33,3) 5 (29,4)  11 (31,4) 

      

Cor da  Branca 11 (61,1) 12 (70,6) 0,555 23 (65,7) 

pele Não branca 7 (38,9) 5 (29,4)  12 (34,3) 

      

IMC (kg/m2) Eutrófico  6 (33,3) 5 (29,4) 0,803 11 (31,4) 

 Sobrepeso 12 (66,7) 12 (70,6)  24 (68,6) 

      

      

Escolaridade Fund. Completo 4 (22,2) 6 (35,3) 0,657 10 (28,6) 

 Médio Completo 8 (44,4) 7 (41,2)  15 (42,9) 

 Superior Completo 6 (33,3) 4 (23,5)  10 (28,6) 

      

Renda Sem renda/< 1 SM 4 (22,2) 8 (47,1) 0,294 12 (34,3) 

(salário  1 a 5 SM 10 (55,6) 6 (35,3)  16 (45,7) 

mínimo) > 5 SM 4 (22,2) 3 (17,6)  7 (20,0) 

       

 Total 18 (100,0) 17 (100,0)  35 (100,0) 

* Qui-quadrado 

 

Os grupos também não apresentaram diferença significativa quando analisados em 

relação a distribuição das classes de anti-hipertensivos mais utilizados. As mais utilizadas foram 

os inibidores da ECA, betabloqueadores e diuréticos (16,7 % no grupo controle e 17,6% no 

grupo intervenção). 

Conforme indicado na tabela 2, a pressão arterial sistólica (PAS) e a pressão arterial 

diastólica (PAD) avaliadas em consultório, por um aparelho automático oscilométrico após o 

período de oito semanas, apresentaram diferença estatisticamente significativa (p<0,001) entre 

os grupos intervenção e controle, respectivamente, PAS 145,5 mmHg (dp±8,6) por 136,0 

mmHg (dp±5,2) e PAD 85,8 mmHg (dp±5,3) por 75,2 mmHg (dp±4,8). 
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Ressalta-se que a MAPA de sono apresentou diferença estatisticamente significativa 

após as oito semanas somente para a PAD. A média da PAD do grupo controle foi de 79,9 

mmHg (dp±7,6) e 69,9 mmHg (dp±6,0) no grupo intervenção (p<0,001). 

 

Tabela 2 – Comparação entre os grupos, segundo comportamento da pressão arterial, na 1ª, 4ª 

e 8ª semana, respectivamente. São Paulo/SP, 2016.  

Legenda:  

MCPAS – Medida de Consultório da Pressão Arterial Sistólica 

MCPAD – Medida de Consultório da Pressão Arterial Diastólica 

MPVS – Medida da Pressão durante o período de Vigília - Sistólica 

MPVD - Medida da Pressão durante o período de Vigília - Diastólica 

MPSS - Medida da Pressão durante o período de Sono - Sistólica 

MPSD - Medida da Pressão durante o período de Sono - Diastólica 

 

Para verificar se o uso do Resperate® foi efetivo, foram avaliadas as variáveis 

apresentadas na Tabela 3.  Houve um aumento nos valores médios para as variáveis Tempo na 

zona de respiração terapêutica (p=0,026) e tempo em que sensor respiratório esteve apto a 

identificar a respiração (p=0,003).  

  

  Controle  Intervenção  

Variáveis n Média (dp) n Média (dp)                                  p* 

MCPAS 1 18 147,4 (8,1) 17 147,2 (6,8) 0,935 

MCPAS 4 18 148,8 (6,8) 17 142,3 (6,5) 0,007 

MCPAS 8 18 145,5 (8,6) 17 136,0 (5,2) <0,001 

MCPAD 1 18 85,9 (6,4) 17 87,8 (4,9) 0,323 

MCPAD 4 18 86,7 (6,2) 17 82,9 (5,8) 0,071 

MCPAD 8 18 85,8 (5,3) 17 75,2 (4,8) <0,001 

MPVS 1 18 140,8 (6,2) 17 144,9 (5,7)    0,051 

MPVS 8 18 142,3 (5,7) 17 141,2 (4,9) 0548 

MPVD 1 18 86,4 (6,5) 17 82,0 (5,7) 0,040 

MPVD 8 18 85,2 (5,9) 17 77,3 (6,8) 0,001 

MPSS 1 18 135,2 (6,6) 17 139,9 (7,6) 0,056 

MPSS 8 18 134,6 (7,5) 17 127,9 (11,7) 0,054 

MPSD 1 18 80,3 (7,2) 17 77,6 (8,4) 0,317 

MPSD 8 18 79,9 (7,6) 17 69,9 (6,0) <0,001 
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Tabela 3 – Comparação antes e após o uso do Resperate® em 4 semanas e 8 semanas de 

intervenção. São Paulo/SP, 2016. 

* Wilcoxon 

 

Na Tabela 4, verifica-se que não houve associação estatisticamente significativa em 

nenhum período de avaliação quando aplicado o Questionário de Dependência Nicotínica de 

Fagerstrom.    

  

Grupo Intervenção 

 4 semanas de intervenção 8 semanas de intervenção   

Variáveis n 
Média 

(dp) 
Mín-Máx n 

Média 
(dp)  

Mín-Máx p* 

        

Número de sessões realizadas     

 17 
29,0 
(1,1) 

27,0 – 30,0 17 
29,3 
(0,9) 

28,0 – 30,0 0,428 

        

Tempo na zona de respiração terapêutica (minutos)  

 17 
12,0 
(1,5) 

10,0 – 14,0 17 
12,8 
(1,1) 

11,0 – 14,0 0,026 

        

Frequência respiratória 4 semanas   

 17 9,5 (1,0) 8,0 – 11,0 17 9,0 (0,8) 8,0 – 10,0 0,011 

        

Frequência respiratória 8 semanas   

 17 8,7 (0,8) 8,0 – 10,0 17 8,3 (0,6) 8,0 – 10,0 0,008 

        

Tempo em que sensor respiratório esteve apto a identificar a respiração (%) 

 17 
90,0 
(3,8) 

80,0 – 96,0 17 
91,9 
(3,2) 

84,0 – 97,0 0,003 
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Tabela 4 – Número e percentual de participantes, segundo o Questionário de Dependência 

Nicotínica de Fagerstrom. São Paulo/SP, 2016. 

    
Grupos - primeira 

consulta 
  

Grupos - última 
consulta 

  

Questão Categoria Controle  Intervenção p* Controle  Intervenção p* 

    n (%)  n (%)   n (%) n (%)   

        

Você está motivado 
a deixar o fumo nos  

Sim  
18 

(100,0) 
17 (100,0)  

18 
(100,0) 

17 (100,0)  

próximos meses? Não  -- -- -- -- -- -- 

        

Quanto tempo 
após acordar você 
fuma seu 

Dentro de 
5’ 

1 (5,6) 1 (5,9) 0,998 1 (5,6) 0 (0,0) 0,808 

primeiro cigarro? 
(minutos) 

6 a 30’ 6 (33,3) 6 (35,3)  6 (33,3) 6 (35,3)  

 31 a 60’ 3 (16,7) 3 (17,6)  3 (16,7) 3 (17,6)  

 Após 60’ 8 (44,4) 7 (41,2)  8 (44,4) 8 (47,1)  

        

Você acha difícil 
não fumar em 
locais onde 

Sim  1 (5,6) 1 (5,9) 1,000¥ 1 (5,6) 1 (5,9) 1 

o fumo é proibido 
(igrejas, 
bibliotecas, etc)? 

Não  17 (94,4) 16 (94,1)  17 (94,4) 16 (94,1)  

        

Qual o cigarro do 
dia de traz mais 
satisfação 

O 1º do dia 12 (66,7) 12 (70,6) 0,803 12 (66,7) 10 (58,8) 0,631 

(ou que detestaria 
deixar de fumar)? 

Os outros 6 (33,3) 5 (29,4)  6 (33,3) 7 (41,2)  

        

Quantos cigarros 
você fuma por dia? 

10 ou < 13 (72,2) 12 (70,6) 1 13 (72,2) 15 (88,2) 0,402¥ 

 11 a 20 5 (27,8) 5 (29,4)  5 (27,8) 2 (11,8)  

        

Você fuma mais 
frequentemente 
pela manhã 

Sim  12 (66,7) 11 (64,7) 1 12 (66,7) 10 (58,8) 0,631 

(ou nas 1ª horas do 
dia) que no resto 
do dia? 

Não  6 (33,3) 6 (35,3)  6 (33,3) 7 (41,2)  

        

Você fuma mesmo 
quando está tão 
doente que 

Sim  5 (27,8) 5 (29,4) 1 5 (27,8) 5 (29,4) 1 

Precisa ficar na 
cama a maior parte 
do tempo? 

Não  13 (72,2) 12 (70,6)  13 (72,2) 12 (70,6)  
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Tabela 4 – Número e percentual de participantes, segundo o Questionário de Dependência 

Nicotínica de Fagerstrom. São Paulo/SP, 2016. (*continuação) 

    
Grupos - primeira 

consulta 
  

Grupos - última 

consulta 
  

Questão Categoria Controle  Intervenção p* Controle  Intervenção p* 

    n (%)  n (%)   n (%) n (%)   

        

Escore final de 

dependência 

Muito baixo 8 (44,4) 7 (41,2) 0,981 8 (44,4) 8 (47,1) 0,96 

Baixo  5 (27,8) 5 (29,4)  5 (27,8) 5 (29,4)  

Médio  5 (27,8) 5 (29,4)  5 (27,8) 4 (23,5)  

                

 

Discussão 

 

O resultado mais significativo encontrado neste estudo, refere-se à diminuição da 

pressão arterial no grupo intervenção, que utilizou o Resperate® como auxílio para exercício 

de respiração guiada por quinze minutos diários, sem fumar por três horas antes de realizar o 

exercício, em um período de oito semanas. Este grupo apresentou uma diminuição das pressões 

sistólicas e diastólicas quando mensuradas em consultório, com a pressão sistólica reduzindo 

em 11,2 mmHg e a diastólica em 12,6 mmHg. Quando avaliada na MAPA, a pressão sistólica 

não sofreu alteração significativa durante o período de vigília e sono, e a pressão diastólica 

reduziu em 4,7 mmHg durante o período de vigília e 7,7 mmHg durante o período de sono. 

Estes resultados mostram também uma importância clínica, que pode ser observada na 

significativa mudança de comportamento da pressão arterial após o período de intervenção. 

Esta redução significativa no comportamento da pressão arterial pós intervenção, é 

explicada em diversos estudos que mostram que a respiração guiada exige um controle 

respiratório voluntário, que depende da sincronia entre paciente versus Resperate®, diminuindo 

a frequência respiratória. Este mecanismo leva a um aumento da sensibilidade barorreflexa, que 

reduz a atividade nervosa simpática, resultando na dilatação veno arteriolar, diminuição da 

frequência cardíaca e da contratilidade do miocárdio, reduzindo então a pressão 

arterial20,22,25,28,29,30. 

Também foi encontrado um número maior de participantes com sobrepeso em ambos 

os grupos, e que associado a hipertensão arterial e ao tabagismo, aumenta o risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares10, 11, 14, 15, 16. 
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Todos os participantes relataram o desejo quanto a parar de fumar, independentemente 

do tempo de uso do cigarro e/ou quantidade de cigarros fumados por dia. Conforme mostra na 

literatura, o desejo de parar de fumar é maior nos indivíduos que reconhecem que este hábito é 

prejudicial à saúde, e por isso, buscam tratamentos alternativos para a cessação do 

tabagismo21,22,23. 

O tempo de uso do cigarro em ambos os grupos foi semelhante, com média de 15,3 anos 

no grupo controle (13,8 anos/maço - dp±4,3) e 18,5 anos no grupo intervenção (9,4 anos/maço 

- dp±2,3), sendo que o grupo controle apresentou uma média de 9,4 cigarros/dia e o grupo 

intervenção de 8,3 cigarros/dia.  

A análise de dependência nicotínica neste estudo foi realizada pela aplicação do 

questionário de dependência nicotínica de Fagerstrom, na fase de recrutamento de participantes 

e ao final das oito semanas de pesquisa, tanto com o grupo controle, quanto com o grupo 

intervenção, para que fosse avaliado a eficácia do exercício de respiração guiada na 

dependência nicotínica, para assim verificar se este tipo de exercício poderia ser considerado 

como mais uma ferramenta terapêutica para diminuição da dependência nicotínica e como 

consequência, a cessação do tabagismo. Para inclusão neste estudo, os participantes deveriam 

apresentar dependência nicotínica muito baixa, baixa ou média.  

Com relação ao perfil sócio demográfico de tabagistas que procuram tratamentos 

alternativos, a amostra estudada corrobora com dados da literatura com predomínio de mulheres 

e da cor branca24,25,26
. Em ambos os grupos, a maioria dos participantes fumam o primeiro 

cigarro do dia 60 minutos após despertar e fumam mais frequentemente pela manhã, além da 

maioria dos participantes também relatar que o primeiro cigarro do dia traz mais satisfação que 

os outros.  

A maioria dos participantes deste estudo fumam menos de 10 cigarros/dia e devido a 

essa baixa dependência nicotínica na amostra, a maioria relata que preferem não fumar quando 

estão muito doentes e necessitam ficar de repouso a maior parte do seu tempo. Quando são 

questionados sobre não poder fumar em locais onde o fumo é proibido, a maioria dos 

participantes não acha difícil e/ou não apresenta sinais de abstinência por não conseguir fumar 

nestes lugares. Estas informações corroboram com estudos que mostram a diminuição relativa 

da prevalência de fumantes no Brasil, por diversos fatores, entre eles: aumento do preço dos 

cigarros, diminuição de propagandas, leis de ambientes livre do tabaco, programas de cessação, 

imagens divulgadas nos maços de cigarros, campanhas e restrições ao acesso de jovens27,28,29. 

Os exercícios respiratórios foram avaliados em alguns estudos, que comprovaram a sua 

eficácia para o controle dos sintomas de abstinência, incluindo ansiedade, tensão, irritação e 
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manutenção dos níveis de concentração, fornecendo alívio rápido destes sintomas, devido aos 

efeitos ansiolíticos da respiração lenta e profunda, que reproduz, parcialmente, as características 

sensoriais e motoras do ato de fumar, causando relaxamento e sensação de bem-estar, além de 

contribuir para a cessação do tabagismo35,36. Neste estudo, observou-se que não houve 

associação estatisticamente significativa com alteração da dependência nicotínica ao final do 

questionário, e também quando analisadas questão por questão para ambos os grupos. 

Apesar do exercício de respiração guiada neste estudo não ter tido sucesso terapêutico 

quanto a diminuição da dependência nicotínica e como uma nova ferramenta para a cessação 

do tabagismo, observou-se que todos os participantes relataram que estavam motivados a deixar 

o fumo nos próximos meses. Em um estudo de coorte realizado no Brasil com 216 fumantes 

atendidos em unidades de saúde, foi analisado a associação entre as características sócio 

demográficas, status do tabagismo, grau de motivação, nível de ansiedade, depressão e de 

estresse com o fracasso terapêutico em um programa de cessação de tabagismo. Os participantes 

apresentaram baixo nível motivacional, alto nível de ansiedade (moderado/grave) e menor 

tempo de tabagismo, porém com alta carga tabágica30.  

Esta motivação pode ser considerada o principal eixo entre o sucesso e o fracasso dos 

fumantes em processo de cessação. Ela pode ser considerada como um estado interno 

consciente ou inconsciente que incentiva o indivíduo a parar de fumar31. Este processo que se 

inicia com a decisão do próprio usuário em parar de fumar, influencia diretamente na mudança 

do seu próprio comportamento. Desta forma, os programas de auxílio a cessação ao tabagismo 

são de grande importância para avaliar o grau de dependência química e assim, criar uma 

estratégia de acompanhamento multiprofissional para todo o processo32,33. 

Além da motivação em parar de fumar, é importante que o indivíduo esteja inserido 

dentro de um programa de cessação de tabagismo, com acompanhamento multiprofissional, e 

que incluam métodos de tratamentos diversos, que possam diminuir os sintomas da abstinência 

e assim auxiliar no sucesso terapêutico34. 

Algumas limitações deste estudo merecem destaques. Os estudos com 

tabagistas24,25,27,30,31,32,33,34 possuem uma média de amostra superior ao que foi selecionado para 

este estudo, o que traz limitações na análise e na significância estatística dos achados. Além 

disso, os participantes só tiveram acompanhamento pela pesquisadora responsável, e não 

estavam inseridos em um programa de cessação de tabagismo, com acompanhamento 

multiprofissional e tratamentos específicos que já tem sua eficácia comprovada na literatura 

como o tratamento farmacológico25,27,30, para que assim pudessem ser avaliados e 

acompanhados de forma mais criteriosa. 
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Conclui-se que o exercício de respiração guiada reduziu a pressão arterial 

significativamente em hipertensos tabagistas, porém não apresentou eficácia para melhora no 

quadro de dependência nicotínica e auxílio na cessação do tabagismo. Outros estudos, com 

casuísticas maiores, devem ser realizados com o intuito de reavaliar a eficácia do exercício de 

respiração guiada como tratamento não farmacológico para dependência nicotínica e 

contribuição para a cessação do tabagismo, assim como sua eficácia na redução dos níveis 

pressóricos em pacientes com hipertensão arterial. 

___________________________________________________________________________ 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

Conclui-se que o exercício de respiração guiada reduziu a pressão arterial 

significativamente em hipertensos tabagistas, porém não apresentou eficácia para melhora 

no quadro de dependência nicotínica e auxílio na cessação do tabagismo. Outros estudos, 

com casuísticas maiores, devem ser realizados com o intuito de reavaliar a eficácia do 

exercício de respiração guiada como tratamento não farmacológico para dependência 

nicotínica e contribuição para a cessação do tabagismo, assim como sua eficácia na 

hipertensão arterial.  

O exercício de respiração guiada é um método simples, sem contraindicações, e com 

um excelente custo benefício, visto que sua eficácia como tratamento não farmacológico já 

está comprovada na literatura. 

É importante levar em consideração que a hipertensão arterial associada ao 

tabagismo, eleva os riscos de doenças cardiovasculares. A mudança no estilo de vida e a 

busca ao tratamento não farmacológico associado ao tratamento conservador, traz benefícios 

ao processo de prevenção e promoção da saúde.  
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APÊNDICE A 

 

 
 

FICHA DE PRÉ TRIAGEM 
 

Nome: ________________________________________Idade: _______ 

 

Telefone: ___________ Celular: ___________ Email: _______________ 

 

 

HAS? (  ) sim     (   ) não 

 

Uso de medicação para HAS? (   ) sim     (   ) não 

 

Tabagista há mais de 5 anos? (   ) sim     (   ) não 

 

Doenças pré existente: 

 

IAM (   ) sim     (   ) não 

 

DM (   ) sim     (   ) não 

 

AVE (   ) sim     (   ) não 

 

Doença Pulmonar Grave (   ) sim     (   ) não 
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APÊNDICE B 

 

 
 

DIÁRIO CONTROLE 
 
 

 
Nome: ________________________________________________ 
Início da Intervenção: _________ 
Retorno após 4 semanas em: _________ 
Retorno após 8 semanas em: _________ 
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APÊNDICE C 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada: Impacto do 

exercício de respiração guiada na pressão arterial e dependência nicotínica em 

hipertensos tabagistas, que foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

da Universidade Guarulhos – UNG, de acordo com a Resolução CNS 446/12. Este estudo 

tem como objetivo avaliar a influência do exercício de respiração guiada na redução da 

pressão arterial e dependência nicotínica, além da melhora da qualidade do sono.  

A pesquisadora neste primeiro contato, explicará detalhes desta pesquisa e em 

seguida serão verificados os seus sinais vitais e aplicado um questionário que mostrará a 

intensidade da sua dependência nicotínica (dependência do cigarro). Durante a aplicação 

deste questionário, caso você fique constrangido com alguma questão, a pesquisadora irá 
interromper o preenchimento até você se sentir tranquilo e a vontade para dar 
continuidade às respostas. Caso neste questionário, você se enquadre em um grau de 

dependência muito baixo, baixo ou médio, será instalado um aparelho (MAPA – 

Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial), para verificar sua pressão arterial 

durante vinte e quatro horas. Você será orientado a retornar na Clínica de Enfermagem 

da Universidade Guarulhos no dia seguinte, para a retirada deste aparelho e será 

confirmado o diagnóstico informado por você de pressão alta. 

Nesta mesma consulta, você responderá um questionário rápido e simples sobre a 

qualidade do seu sono, e caso você também sinta algum constrangimento neste 

questionário, a pesquisadora irá interromper o preenchimento até você se sentir 
tranquilo e a vontade para dar continuidade às respostas.  Além disso, nesta consulta 

você será sorteado para participar do Grupo Controle ou do Grupo Intervenção.  

Caso você seja sorteado para o grupo controle, será entregue um aparelho 

chamado MP4, que te possibilitará escutar uma música calma. Você será orientado pela 

pesquisadora a ouvir esta música calma, 15 minutos do seu dia, durante um período de 

oito semanas. É importante que você fique sem fumar por 3 horas antes de escutar esta 

música calma, pois este estudo irá avaliar justamente se ao final das oito semanas, houve 

alguma melhora na sua dependência nicotínica, qualidade do sono e diminuição da sua 

pressão arterial.  

Caso você seja sorteado para o grupo intervenção, a pesquisadora treinará você 

por alguns instantes a usar um equipamento chamado Resperate; se você conseguir 

realizar o exercício proposto com este equipamento, e compreenda a sua utilização, você 

o levará para casa e será orientado a realizar este exercício de respiração guiada pelo 

equipamento, 15 minutos do seu dia, durante um período de oito semanas. É importante 

que você fique sem fumar por 3 horas antes de escutar esta música calma, pois este estudo 

irá avaliar justamente se ao final das oito semanas, houve alguma melhora na sua 

dependência nicotínica, qualidade do sono e diminuição da sua pressão arterial.  

É importante ressaltar que independente do grupo que você participará, você 

poderá sentir sonolência durante os quinze minutos diários. Oriento que caso esta 

sonolência ocorra, você poderá dormir após os quinze minutos respectivos do seu grupo. 

Após quatro semanas da pesquisa, independente do grupo que você for sorteado, 

você deverá retornar a Clínica de Enfermagem para retirar dúvidas e para que a 

pesquisadora realize uma breve avaliação (verificação dos sinais vitais). Após as oito 

semanas, você irá retornar novamente a Clínica de Enfermagem com agendamento 
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prévio, para serem reaplicados os questionários sobre dependência nicotínica e qualidade 

do sono (serão aplicados pela pesquisadora) e nova instalação da Monitorização 

Ambulatorial da Pressão Arterial (para verificar sua pressão nas últimas 24 horas após o 

fim da pesquisa).  

Durante todo o período da pesquisa, caso você tenha alguma dificuldade na 

utilização destes aparelhos (Resperate ou MP4), ou caso ele quebre e/ou acabe a bateria, 

você poderá entrar em contato com a pesquisadora, para que a mesma solucione o seu 

problema. 

 Sua participação é voluntária; suas respostas e dos demais participantes serão 

tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento serão divulgados 

nomes em qualquer fase deste estudo. Os dados coletados serão utilizados somente nesta 

pesquisa e os resultados serão divulgados em eventos e/ou revistas científicas. 

 Em qualquer momento do estudo, você poderá desistir de participar e retirar seu 

consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador. 

Não haverá nenhum custo ou qualquer compensação financeira referente a sua 

participação nesta pesquisa. Os riscos relacionados à sua participação são mínimos, 

podendo gerar apenas mínimo incomodo durante a realização da Monitorização 

Ambulatorial da Pressão Arterial e sonolência durante os quinze minutos diários, 

independente do grupo que você for sorteado. 

 Conforme foi informado anteriormente, ao participar desta pesquisa, você poderá 

apresentar diminuição da pressão arterial e da dependência nicotínica, pois como mostra 

em outras pesquisas científicas, a utilização de músicas calmas e lentas e de exercícios 

respiratórios, podem reduzir níveis pressóricos e consequentemente podem ajudar na 

cessação do tabagismo, melhorando qualidade do sono e qualidade de vida. 

 Você receberá uma via deste termo e poderá ter acesso aos dados do estudo em 

qualquer etapa do mesmo. Caso houver dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em 

contato com a aluna mestranda Ana Carolina Vaz dos Santos pelo e-mail 

anac_santos@hotmail.com, telefone (11) 9.66395853, ou com a professora responsável 

pelo estudo, Profa. Dra. Josiane Lima de Gusmão (11) 2464.1758. Em caso de dúvida 

ética, você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UNG, situado 

à Praça Tereza Cristina, 229, Centro, Guarulhos – SP, e-mail: comitê.eitca@ung.br. 

Desde já, agradeço! 

 

Guarulhos, ____ de ___________ de _____. 

 

_____________________________                 

 _________________________ 

Esp. Ft. Ana Carolina Vaz dos Santos    Participante: 

Pesquisadora Principal                                                                         RG:  

CREFITO 175.178-F   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:anac_santos@hotmail.com
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Eu____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Acredito ter sido suficientemente informada a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Impacto do exercício de respiração 

guiada na pressão arterial e dependência nicotínica de hipertensos tabagistas”. 

Argumentei com a pesquisadora responsável Ana Carolina Vaz dos Santos sobre a minha 

decisão em participar nesse estudo, tendo os esclarecimentos necessários sobre o projeto. 

Ficaram claros para mim quais são os objetivos deste estudo, as fases que serão realizadas, 

seus mínimos desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes, além de não existir nenhuma compensação financeira. 

Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia 

do acesso ou orientação quando necessário. Concordo voluntariamente em participar 

deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante 

o mesmo, sem penalidades e/ou prejuízo. 

 

Guarulhos, ____ de ___________ de _____. 

 

_________________________________  ____________________________ 

Nome:                     Esp. Ft. Ana Carolina Vaz dos Santos 

RG       Pesquisadora Responsável 
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APÊNDICE D 

 

TABELA 

 

Para verificar se houve alteração nas medidas da pressão arterial ao longo de tempo 

segundo os grupos controle e intervenção, aplicou-se o teste ANOVA a 2 fatores. Observa-se 

na tabela a seguir que, a MAPA de vigília não apresentou interação, assim como frequência 

respiratória e frequência cardíaca. 

Tabela  – ANOVA a 2 fatores: grupo e tempo. 

Variável Efeito Soma dos 
quadrados 

df Quadrado 
da média 

F p* 

MCPAS Grupo 769,1 1 769,01 6,0 0,020 
 Tempo 807,8 2 403,9 36,1 <0,001 
 Interação 396,7 2 198,4 17,7 <0,001 
MCPAD Grupo 455,8 1 455,8 7,2 0,011 
 Tempo 733,2 2 366,6 23,6 <0,001 
 Interação 695,0 2 347,5 22,4 <0,001 
FR Grupo 44,8 1 44,8 5,7 0,023 
 Tempo 44,3 2 22,1 6,0 0,004 
 Interação 10,9 2 5,4 1,5 0,237 
FC Grupo 129,0 1 129,0 1,6 0,217 
 Tempo 71,7 2 35,9 1,9 0,156 
 Interação 61,9 2 31,0 1,6 0,200 
MPTS Grupo 8,9 1 8,9 0,2 0,632 
 Tempo 249,5 1 249,5 23,4 <0,001 
 Interação 181,5 1 181,5 17,0 <0,001 
MPTD Grupo 239,7 1 239,7 4,2 0,049 
 Tempo 636,4 1 636,4 24,5 <0,001 
 Interação 172,8 1 172,8 6,7 0,014 
MPVS Grupo 39,6 1 39,6 0,7 0,389 
 Tempo 21,3 1 21,3 2,0 0,164 
 Interação 118,5 1 118,5 11,3 0,002 
MPVD Grupo 669,2 1 669,2 11,4 0,002 
 Tempo 153,6 1 153,6 7,9 0,008 
 Interação 53,0 1 53,0 2,7 0,109 
MPSS Grupo 15,7 1 15,7 0,1 0,708 
 Tempo 689,1 1 689,1 18,1 <0,001 
 Interação 572,5 1 572,5 15,0 <0,001 
MPSD Grupo 710,4 1 710,4 10,1 0,003 
 Tempo 290,6 1 290,6 7,5 0,010 
 Interação 237,8 1 237,8 6,2 0,018 
DPSS Grupo 44,5 1 44,5 1,0 0,324 
 Tempo 15,7 1 15,7 2,1 0,159 
 Interação 175,7 1 175,7 23,2 <0,001 
DPSD Grupo 82,9 1 82,9 3,9 0,056 
 Tempo 62,3 1 62,3 6,3 0,017 
 Interação 73,8 1 73,8 7,4 0,010 
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ANEXO A 

 

 
Questionário de Dependência Nicotínica de Fagerstrom  

 
Nome:_________________________________________________Data:_____
____  
 
Idade:____ Sexo: □ M □ F  
 
Motivado a deixar o fumo nos próximos seis meses? Sim □ Não □ 
 
1. Quanto tempo após acordar você fuma a seu primeiro cigarro? •  
(   ) dentro de 5 minutos (3)     (    ) entre 6 e 30 minutos (2)     (    ) entre 31 e 60 
minutos (1)     (    )  após 60 minutos (0) 
 
2. Você acha difícil não fumar em locais onde o fumo é proibido (como igrejas, 
biblioteca, etc.)?  
(    ) sim (1)    (    ) não (0) 
 
3. Qual o cigarro do dia que traz mais satisfação (ou que mais detestaria deixar 
de fumar)?  
(    ) o primeiro da manhã (1)     (    ) outros (0) 
 
4. Quantos cigarros você fuma por dia?  
(    ) 10 ou menos (0)    (    ) 11 a 20 (1)     (    ) 21 a 30 (2)     (    ) 31 ou mais (3) 
 
5. Você fuma mais frequentemente pela manhã (ou nas primeiras horas do dia) 
que no resto do dia? 
(    ) Sim (1)     (    ) Não (0) 
 
6. Você fuma mesmo quando está tão doente que precisa ficar de cama a maior 
parte do tempo?  
(    ) Sim (1)     (    ) Não (0)  
 
Total:  
0 a 2 pontos – muito baixo  
3 a 4 pontos – baixo  
5 pontos – médio  
6 a 7 pontos – elevado  
8 a 10 pontos – muito elevado  
Uma soma acima de seis pontos indica que provavelmente o paciente terá 
desconforto (síndrome de abstinência) ao deixar de fumar. 
Grau de Dependência: _______________________________ 

 

 

 

 


