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Costa MPAT. Influência do exercício de respiração guiada na qualidade do sono de 
hipertensos tabagistas [dissertação de mestrado]. Guarulhos: Escola de 
Enfermagem, Universidade Univeritas UNG Guarulhos; 2019. 

 

RESUMO 

 

Introdução: O sono é uma condição fisiológica de atividade cerebral, natural e 
periódica, caracterizada por modificação do estado de consciência e redução da 
sensibilidade aos estímulos ambientais, acompanhadas por características motoras 
e posturais próprias, além de alterações autônomas. No Brasil, 108 milhões de 
pessoas apresentam alguma disfunção no padrão de sono diagnosticada ou não, e a 
má qualidade do sono está associada a uma série de malefícios à saúde, dentre 
eles o agravamento das doenças cardiovasculares, destacando-se a hipertensão 
arterial sistêmica. Objetivos: Avaliar o impacto do exercício de respiração guiada na 
qualidade do sono de hipertensos tabagistas e associar as características 
sociodemográficas à qualidade do sono de hipertensos tabagistas. Método: Estudo 
secundário, descritivo, comparativo, com abordagem quantitativa. Resultados: Este 
estudo foi desenvolvido a partir de um banco de dados extraído de um estudo 
primário composto por 35 hipertensos tabagistas, sendo a maioria mulheres (54,3%), 
tendo como média de idade 50,5 anos, variando entre 32 e 60 anos. Discussão: Por 
meio do questionário de PITTSBURGH, os participantes do estudo referem ter 
dificuldade para iniciar o sono, manter-se dormindo, com ligeira indisposição no 
período de vigília e ainda a necessidade de cochilo durante o dia. Estes fatores 
caracterizam a amostra como sujeitos que podem ter uma das muitas variedades de 
distúrbios do sono e, para melhoria deste quadro, o uso de técnicas não 
farmacológicas como a de respiração lenta e guiada associadas à meditação, para 
controlar o centro respiratório e reduzir o stress pela redução dos níveis de cortisol, 
o que produz serotonina, além de aumentar a concentração e diminuir a frequência 
cardíaca, promovendo a diminuição de pressão arterial e amenizando os efeitos 
nocivos da dependência em nicotina. Conclusão: Este estudo não pontuou 
evidências significativas no que se refere à associação das questões 
sociodemográficas e à qualidade do sono, bem como não houve evidências da 
melhora da qualidade do sono de hipertensos tabagistas posterior ao uso do 
aparelho Resperate® Ltda. 

 

Palavras-chave: Sono. Qualidade do sono. Tabagismo. Respiração lenta e guiada. 
Hipertensão arterial. 
 

 

  



Costa MPAT. Influence of guided breathing exercise on sleep quality of hypertensive 
smokers [master's dissertation]. Guarulhos: Escola de Enfermagem, Universidade 
Univeritas UNG Guarulhos; 2019. 
  

ABSTRACT 

 

Introduction: Sleep is a physiological condition of brain activity, natural and periodic, 
characterized by changes in the state of consciousness, reduced sensitivity to 
environmental stimuli, accompanied by applied motor and postural characteristics, 
and autonomic changes. In Brazil, 108 million people have some dysfunction in the 
sleep pattern diagnosed or not, and poor sleep quality is associated with several 
health harms, including the worsening of cardiovascular diseases, especially 
systemic hypertension. Objectives: To evaluate the impact of guided breathing 
exercise on sleep quality of hypertensive smokers and to associate 
sociodemographic characteristics with sleep quality of hypertensive smokers. 
Method: Secondary, descriptive, comparative study with a quantitative approach. 
Results: This study was developed from a database extracted from a primary study 
consisting of 35 hypertensive smokers, most of them women (54.3%), with a mean 
age of 50.5 years, ranging from 32 to 60 years. years. Discussion: Through the 
PITTSBURGH questionnaire, the study participants reported difficulty in initiating 
sleep, staying asleep, with slight indisposition in the waking period and the need for a 
nap during the day. These factors characterize the sample as subjects who may 
have one of many varieties of sleep disorders and, to improve this situation, the use 
of non-pharmacological techniques such as slow and guided breathing associated 
with meditation to control the breathing center and reduce the number of sleep 
disorders. stress by reducing cortisol levels, which produces serotonin, in addition to 
increasing concentration and decreasing heart rate, promoting lowering blood 
pressure and mitigating the harmful effects of nicotine dependence. Conclusion: 
This study did not indicate significant evidence regarding the association of 
sociodemographic issues and sleep quality, nor was there evidence of improvement 
in sleep quality of hypertensive smokers after the use of the device Resperate® Ltda. 
 

Keywords: Sleep. Sleep quality. Smoking. Slow and guided breathing. Arterial 
hypertension. 
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PITTSBURGH 

 

SQF – Score Questionário de Fagerstrom 

QF0 – Você está motivado a deixar o fumo nos próximos seis meses?   

QF1 – Quanto tempo após acordar você fuma o seu primeiro cigarro?   

QF2 – Você acha difícil não fumar em locais onde o fumo é proibido (como igrejas, 

biblioteca, etc.)?  

QF3 – Qual o cigarro do dia que traz mais satisfação (ou que mais detestaria deixar 

de fumar)?  

QF4 – Quantos cigarros você fuma por dia?   

QF5 – Você fuma mais frequentemente pela manhã (ou nas primeiras horas do dia) 

que no resto do dia?   

QF6 – Você fuma mesmo quando está tão doente que precisa ficar de cama a maior 

parte do tempo?  

SQSP – SCORE QUALIDADE DO SONO DE PITTSBURGH  

QSP1 – Durante o mês passado, a que horas você foi deitar à noite na maioria das 

vezes? 

QSP2 – Durante o mês passado, quanto tempo (minutos) você demorou em pegar 

no sono, na maioria das vezes? 

QSP3 – Durante o mês passado, a que horas você acordou de manhã, na maioria 

das vezes? 

QSP4 – Durante o mês passado, quantas horas de sono por noite você dormiu? 

(pode ser diferente do número de horas que você ficou na cama) 

QSP5 – Durante o mês passado, quantas vezes você teve problemas para dormir 

por causa de: 

      QSP5A – Demorar mais de 30 minutos para dormir 

      QSP5B – Acordar no meio da noite ou de manhã muito cedo 

      QSP5C – Levantar-se para ir ao banheiro 

      QSP5D – Ter dificuldade para respirar 

      QSP5E – Tossir ou roncar muito alto 

      QSP5F – Sentir muito frio 

      QSP5G – Sentir muito calor 

      QSP5H – Ter sonhos ruins ou pesadelos 



      QSP5I – Sentir dores 

      QS5J – Outras razões 

QSP6 – Durante o mês passado, como você classificaria a qualidade do seu sono? 

QSP7 – Durante o mês passado, você tomou algum remédio para dormir, receitado 

pelo médico, ou indicado por outra pessoa, ou mesmo por sua conta? 

QSP8 – Durante o mês passado, se você teve problemas para ficar acordado 

enquanto estava dirigindo, fazendo suas refeições ou participando de qualquer outra 

atividade social, quantas vezes isso aconteceu? 

QSP9 – Durante o mês passado, você sentiu indisposição ou falta de entusiasmo 

para realizar suas atividades diárias? 

QSP10 – Você cochila? 

QSP10S1 – Caso sim, você cochila intencionalmente? Ou seja, por que quer? 

QSP10S2 – Para você, cochilar é um: _____________________. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

O sono é uma condição fisiológica de atividade cerebral, natural e 

periódica, caracterizada por modificação do estado de consciência, redução da 

sensibilidade aos estímulos ambientais, acompanhados por características motoras 

e posturais próprias, além de alterações autônomas. Em sua função biológica, o 

sono é fundamental na termorregulação, consolidação de memória, restauração 

energética, metabólica e cerebral e ocorrem de maneira cíclica1,2.  

A ocorrência do sono em ciclos previsíveis e a natural capacidade de 

reversão de um estado de relativa não reação a estímulos externos (sono-vigília) 

são condições que permitem distinguir o sono de estados de perda de consciência 

patológicos2.  

O ciclo sono e vigília são interconectados ao fotoperiodismo decorrente 

da alternância dia-noite e está sob o controle do núcleo supraquiasmático (NSQ) do 

hipotálamo. O NSQ é responsável pela organização cíclica e temporal do organismo 

e do ciclo sono-vigília, influenciado pela luz do ambiente durante o dia e pela 

melatonina durante a noite1. Essa natureza e capacidade de reversão entre estar 

dormindo e despertar é o que define o sono como uma condição natural e não 

patológica. 

Do ponto de vista clínico o sono é vinculado a uma atividade elétrica 

cerebral mais lenta e de padrão sincronizado, em comparação com a atividade mais 

dessincronizada e de baixa voltagem da vigília, o que chamamos de sono não REM 

e sono REM. O sono não REM é subdividido em 4 etapas que vão se aprofundando 

no decorrer do adormecer. O sono tem seu início na primeira etapa do sono não 

REM e vai progredindo até alcançar a etapa 4, onde o sono é mais profundo e de 

ondas mais lentas; cerca de 90 minutos depois do início do sono inicia-se o padrão 

REM de sono que costuma ter curta duração no início da noite (5 a 10 minutos), 

completando-se o primeiro ciclo NREM-REM do sono noturno, este processo ocorre 

novamente cerca de 5 a 6 ciclos de sono não REM-REM durante uma noite de 8 

horas de sono3,4.  

As horas de sono sofrem alterações de acordo com seu ciclo vital, em que 

a infância exige maior quantidade de sono, 16 horas nos primeiros dias de vida, 14 

ao final do primeiro mês e 12 no sexto mês de vida; crianças escolares de 10 a 12 

horas de sono noturno, para os adolescente a média necessária de sono varia entre 
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8 a 10 horas, tendo propensões a cochilos durante a tarde. Para os adultos, a 

necessidade de sono varia de 5 a 8 horas, embora o ritmo de vida acelerado e de 

grandes demandas de produção diárias façam com que o indivíduo adulto durma 

muito menos que suas necessidades endógenas5,6,2.  

Existem indivíduos que dormem até 3 horas por noite sem qualquer 

comprometimento fisiológico, porém esta condição é rara, o mais usual é que as 

pessoas com privação do sono em uma única  noite sofram rebote da arquitetura do 

sono por duas noites seguidas, em que haverá aumento do sono REM e diminuição 

do sono não REM, a estabilização do ciclo de sono só ocorrerá na terceira noite2. 

Se em uma única noite de sono ineficaz o indivíduo sofre 2 dias para 

reestabelecer sua fisiologia de sono, imagina o que ocorre quando há uma alteração 

frequente da qualidade do sono em longo prazo. 

As alterações no padrão de sono são denominadas transtornos do sono. 

Hoje os transtornos do sono são classificados como um problema de saúde em 

crescimento. Países como os Estados Unidos possuem cerca de 70 milhões de 

pessoas que sofrem de pelo menos 1 dos 81 distúrbios do sono reconhecidos pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS). No Brasil, um estudo de base populacional 

pontuou que 108 milhões de pessoas apresentam alguma disfunção no padrão de 

sono diagnosticada ou não7,8.  

A Classificação Internacional de Doenças (CID) estabelece 81 tipos de 

desordem de sono, subdivididas em 8 categorias, que são: insônia, distúrbios 

respiratórios relacionados ao sono, hipersonia de origem central, distúrbios do sono 

do ritmo circadiano, distúrbios do movimento relacionados ao sono, sintomas 

isolados variantes aparentemente normais e problemas não resolvidos, dentre 

outros distúrbios do sono9. 

A insônia é um dos transtornos do sono mais prevalentes na população 

adulta, aproximadamente 33% a 50% das populações adultas entre 20 a 60 anos 

estudadas sofrem ou já sofreram de quadros de insônia em algum período da vida10. 

O quadro de insônia pode ser definido como dificuldade de iniciar o sono 

ou manter o sono, apresenta variação de acordo com a idade ou motivo pelo qual o 

transtorno se desencadeia. Independentemente da etiologia do quadro, o resultado 

para quem sofre de insônia é diminuição da produtividade diária, sonolência diurna, 

fadiga, irritabilidade, déficit de concentração, sonolência, cansaço físico e mental, 

impactando na qualidade de vida e déficit na qualidade do sono11. 
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A sonolência excessiva ou hipersonias de origem central são definidas 

como a capacidade do indivíduo de adentrar ao sono de maneia abrupta em 

momentos de vigília e ter ampla dificuldade em manter-se acordado, menos comum 

que a insônia, mas tão debilitante quanto e gera prejuízos como diminuição da 

capacidade de memorização e cognição, interferindo na qualidade do sono do 

sujeito11. 

A Apneia Obstrutiva do Sono é uma das síndromes que afeta o padrão de 

sono, presentes em 9 a 24% da população adulta, caracterizando-se por obstrução 

de vias aéreas ou resistência das vias aéreas superiores, ambas levam à diminuição 

de oxigênio sanguíneo12,13. 

A diminuição de oxigênio sanguíneo, que é a característica da Apneia 

Obstrutiva do Sono, é uma síndrome progressiva que gera má qualidade do sono e 

sequelas cardiovasculares43. 

A má qualidade do sono é uma das razões para agravamento das 

doenças cardiovasculares, a ineficácia do padrão de sono é fator de risco para a 

doença arterial coronariana, dentre elas destacando-se a hipertensão arterial 

sistêmica (HAS)14,15. A HAS está presente em 30 a 56% dos sujeitos que têm Apneia 

Obstrutiva do Sono15,16.  

A caracterização de sono é realizada por avaliação de exames das ondas 

cerebrais durante o sono e vigília em uma compreensão fisiológica deste processo, 

porém há de se levar em conta a  percepção do próprio dormidor para  caracterizar o 

seu tipo de sono, com base em outras variáveis de vida, como, por exemplo, 

sociológicas, culturais e psicológicas, percebendo assim que há uma série de 

determinantes que pode alterar a classificação da qualidade de sono de cada 

indivíduo17. 

A avaliação da qualidade do sono ocorre de diversas formas, dentre elas 

utilizando um instrumento com questões relacionadas às características do padrão 

de sono de cada indivíduo. O questionário Índice de Qualidade do Sono de 

Pittsburgh (PSQI) foi desenvolvido em 1989 e avalia a qualidade e perturbações do 

sono durante o período de um mês, sendo um questionário padronizado, simples e 

bem aceito pelos sujeitos que o utilizam17. O instrumento é constituído por 19 

questões em autorrelato e cinco questões direcionadas ao cônjuge ou 

acompanhante de quarto, tendo as últimas cinco questões seu uso voltado apenas 

para o executor do estudo, não fazendo parte do escore para caracterizar o bom ou 
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mal dormidor. As 19 questões são categorizadas em sete componentes, graduados 

em escores de zero (nenhuma dificuldade) a três (dificuldade grave). Os 

componentes do PSQI são: qualidade subjetiva do sono, latência do sono, duração 

do sono, eficiência habitual do sono, alterações do sono, uso de medicamentos para 

dormir, disfunção diurna do sono17.  

No Brasil, o índice de qualidade do sono de Pittsburgh tem sido utilizado 

para fins de diagnóstico, portanto levar em consideração as variações culturais, 

sociais e econômicas de um país leva à maior confiabilidade do mesmo. O 

instrumento teve sua validação no ano de 2010 para o português do Brasil, não 

sofrendo grandes alterações estruturais durante o processo de adequação de 

nacionalidade. O questionário na versão português conta com 11 questões, de modo 

que até as primeiras sete definem o tipo de sono do sujeito e classifica o sono como 

de boa qualidade ou de má qualidade, as demais questões entram na categoria de 

uso clínico do avaliador18,19. 

A má qualidade do sono está associada a uma série de malefícios à 

saúde, dentre eles vem ganhando destaque no agravamento das doenças 

cardiovasculares, ou seja, um importante marcador da saúde cardiovascular20.  A 

ineficácia do padrão de sono é fator de risco para a doença arterial coronariana, 

dentre elas destacando-se a hipertensão arterial sistêmica14,15. 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial 

caracterizada por níveis elevados (140/90 mmHg) e sustentados de pressão arterial, 

estabelecendo-se de maneira progressiva21. 

A HAS é determinada por parâmetros que vão de pré-hipertensão a 

hipertensão estágio 3, de acordo com a VII Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. 

É na pré-hipertensão, que é uma condição caracterizada por pressão 

arterial sistólica (PAS) entre 121 e 139 e/ou pressão arterial diastólica (PAD) entre 

81 e 89 mmHg, que há maior fator de risco para o desenvolvimento de hipertensão 

arterial sistêmica e anormalidades cardíacas, pois um terço dos eventos 

cardiovasculares ocorrem em portadores de pré-hipertensão21,22. 

O diagnóstico de hipertensão arterial ocorre por um processo contínuo de 

avaliação clínica e sua verificação padrão ocorre de maneira casual ou em 

consultório, estes métodos de avaliação estão sujeitos às influências de quem afere 

a pressão arterial, o ambiente onde este se dá, bem como o comportamento do 

usuário durante a realização do procedimento21.  
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Os valores das medições de pressão arterial realizadas em consultório 

são diferentes daqueles obtidos em domicílio e por meio da MAPA (Monitorização 

Ambulatorial da Pressão Arterial). 

A MAPA é o instrumento mais eficaz para obtenção de valores de pressão 

arterial, pois sofre interferência mínima do observador, além de  possibilitar o registro 

mais próximo possível do valor de PA  durante as atividades de vida normal da 

pessoa examinada, mas o principal fator que torna a MAPA mais fidedigna é que ela 

acompanha a pressão arterial do sujeito durante o seu sono, bem como o 

comportamento da resposta terapêutica, já que fica conectada ao indivíduo no 

período das 24 horas do dia e a percepção da ausência do descenso do sono23. 

O descenso do sono é um processo fisiológico caracterizado pela 

diminuição dos níveis de pressão arterial no período em que o sujeito está dormindo, 

um descenso considerado normal é aquele onde há redução da PA durante o sono 

em relação à vigília entre 10 a 20%. Há ausência de descenso quando não há 

redução de pressão arterial durante o sono ou quando ocorre elevação da PA 

durante o sono. A monitorização da presença ou não de descenso do sono é 

considerada um marcador de risco. A ausência de descenso do sono está associada 

à ocorrência de eventos cardiovasculares na população como um todo, sendo 

indiferente o valor de pressão arterial obtido durante a noite, ou seja, sem descenso 

do sono, mesmo que o valor da pressão arterial esteja dentro dos níveis 

considerados normais, isso não isenta o sujeito de riscos cardiovasculares23. 

A HAS é o principal fator de risco relacionado à morbidade por doenças 

cardiovasculares (DCV) fatais e não fatais, e tem como diferencial uma evolução 

lenta, quase sempre assintomática, pode ser desencadeada de forma isolada ou 

emergir e agravar outras doenças. O desencadear da HAS é decorrente de fatores 

incapazes de serem modificados, como: idade, sexo, genética, raça/cor; porém 

existem alguns fatores de desencadeamento da hipertensão arterial que são 

passíveis de modificação por meio de mudança de comportamento, dentre eles: 

sedentarismo, consumo de álcool e drogas, obesidade, excesso de peso, consumo 

excessivo de sódio e tabagismo24. 

Dos fatores de risco comportamentais, o tabagismo ganha destaque, pois 

é definido como o maior agente causador de mortes evitáveis mundialmente, com 

uma projeção de responsabilidade de óbitos para o ano de 2030 de 10 milhões de 

mortes no mundo16. 
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O consumo de cigarro é considerado um dos mais importantes fatores de 

risco de doenças cardiovasculares, por provocar prejuízo endotelial provocado pela 

nicotina e monóxido de carbono, presentes no cigarro, o que pode causar placas de 

ateroma que geram progressivamente enrijecimento muscular e estreitamento da 

parede dos vasos e, consequentemente, uma isquemia do tecido25. O ato de fumar 

gera o aumento de epinefrina e noraepinefrina plasmática, levando a uma resposta 

adrenérgica, o que justifica o aumento da pressão arterial e frequência cardíaca26. 

As múltiplas toxinas do tabaco levam à diminuição do High Density 

Lipoproteins (HDL) e aumenta a quantidade de Low Density Lipoproteins (LDL) no 

organismo, que ao longo do tempo levam ao aparecimento de placas de ateroma e 

aumento das doenças coronarianas. As dislipidemias estão entre os mais 

importantes fatores de risco da doença cardiovascular aterosclerótica, associadas a 

doenças prolongadas e de característica silenciosa como a hipertensão arterial27.  

A correlação entre hipertensão arterial e o consomo de tabaco 

apresentada em um estudo brasileiro que investigou 1168 indivíduos, reflete um 

quadro preocupante da associação entre os maiores fatores de risco cardiovascular, 

em que a prevalência de HAS foi maior entre ex-tabagistas (48,8%) e tabagistas 

(32,9%) do que entre os não tabagistas (26,1%)28. 

O hábito de fumar também está amplamente relacionado como o principal 

motivo de estresse oxidativo, que são contribuintes para as doenças do sistema 

respiratório, já que no cigarro temos substâncias reativas ao oxigênio, que, quando 

presentes em quantidades que excedem o que as enzimas antioxidantes são 

capazes de eliminar, afetam negativamente o transporte mucociliar, gerando 

obstrução das vias aéreas, acarretando no aumento de força muscular respiratória e 

a consequência final, resistência das vias aéreas29,30. 

O consumo de cigarro gera estreitamento, irritação e enrijecimento das 

vias aéreas e essas alterações provocadas pelo cigarro também são encontradas 

por pessoas que sofrem de distúrbios do sono. O hábito de fumar e os distúrbios do 

sono se interligam quando a dependência nicotínica potencializa a estimulação 

cerebral que pode levar ao despertar noturno, diminuição do período REM (maior 

atividade cerebral durante o sono)31 e fragmentação do sono, o que termina 

acarretando insônia e sonolência durante o dia, além de levar o sujeito altamente 

dependente a acordar à noite para fumar, gerando um declínio da qualidade do 

sono32.  



17 
 

As alterações provocadas pelo quadro de hipertensão e também pelo 

hábito de fumar podem ser amenizadas por meio de estratégias que podem ser 

classificadas como farmacológica e não farmacológica. As estratégias 

farmacológicas no tratamento da HAS têm seu início indicado na hipertensão estágio 

1, com risco cardiovascular baixo ou moderado, por meio do uso de medicamentos 

denominados anti-hipertensivos que são classificados em 5 diferentes tipos e todos 

eles têm por objetivo reduzir a morbimortalidade cardiovascular21,33,34.  

O manejo farmacológico na dependência nicotínica é baseado na 

utilização de fármacos repositores de nicotina e bupropiona, que é um composto 

antidepressivo que reduz a vontade de fumar em pessoas com dependência à 

nicotina, tendo nas mulheres as que mais necessitam de fármacos para a cessação 

do uso de tabaco35,36.  

Não obstante sabe-se que outras estratégias para a condução do 

tratamento da HAS, da dependência nicotínica, bem como das alterações funcionais 

geradas por estas patologias podem ser conduzidas por meio de métodos não 

farmacológicos, que se caracterizam pela não utilização de drogas e sim técnicas 

que auxiliam nos tratamentos de maneira única ou associadas a fármacos. 

As estratégias não farmacológicas são extremamente eficazes tanto para 

a diminuição dos níveis de pressão arterial tem como base funcional a redução do 

consumo de sal e bebidas alcoólicas, gestão de estresse, reeducação alimentar, 

controle de peso, exercício físico, acompanhamento psicológico, educação em 

saúde e, mais recentemente, exercício de respiração lenta21,36. 

 Alguns dos métodos não medicamentosos para conter os efeitos nocivos 

da dependência nicotínica são gerenciados por acompanhamento psicológico, 

cognitivo comportamental, atividade física, além de fazer uso de manejos 

complementares como a prática de yoga, que tem em seu objetivo principal a 

redução da frequência cardíaca, promover relaxamento e redução de estresse37,38.  

 A hipertensão arterial sistêmica, uso de tabaco e a má qualidade do sono 

são amplamente conhecidos em relação aos prejuízos à saúde. Porém a correlação 

entre os três fatores para a qualidade do sono relacionada à técnica de respiração 

lenta e guiada por meio do uso de um dispositivo que auxilia na diminuição da 

frequência respiratória ainda é pouco publicada, mostrando a necessidade de 

intervenções terapêuticas e de mais estudos para estas morbidades associadas. 
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 A respiração lenta e guiada tem sua eficácia estudada e validada no 

tocante à redução de níveis de pressão arterial, um método não invasivo, eficaz e de 

baixo custo. Sua finalidade é atuar na modulação do fluxo autonômico ao coração e 

contribuir para alterações da variação na frequência cardíaca, que leva à redução de 

níveis pressóricos. No entanto, o uso desta técnica na redução da pressão arterial 

em pacientes fumantes e hipertensos ainda não foi completamente elucidado, tendo 

sido um dos objetivos do estudo primário que deu origem a esta pesquisa 39,40,41. 

 A respiração lenta e guiada visa manter a frequência respiratória entre 6 a 

10 respirações por minuto, durante 15 a 20 minutos, por um período de 8 semanas. 

Para tanto, o dispositivo Resperate ®-Intercorre Ltda. conduz uma respiração lenta e 

guiada por meio de uma melodia em 2 tons que sincroniza a inspiração e a 

expiração, levando a uma diminuição da frequência respiratória. Este dispositivo foi 

desenvolvido em Israel e aprovado pela Food and Drug Administration (FDA), com o 

objetivo de induzir o sujeito que o utiliza a respirar numa frequência igual ou inferior 

a 10 incursões respiratórias por minuto, o que tem se mostrado útil no controle dos 

valores da pressão arterial em hipertensos21,42,43. 

A respiração lenta e guiada promove uma redução nos níveis de pressão 

arterial de sujeitos hipertensos. Os distúrbios do sono reduzem o controle 

homeostático do corpo, dentre eles o controle da pressão arterial, então este estudo 

quer identificar a viabilidade do uso do dispositivo Resperate®-Intercorre Ltda. na 

melhoraria da qualidade do sono de hipertensos tabagistas, tendo em vista que o 

equilíbrio respiratório gera diminuição da pressão arterial, oxigena o cérebro, 

melhora a qualidade de vida, ou seja, impacta diretamente na homeostasia 

corpórea. A hipótese deste estudo é que o uso do aparelho Resperate® Ltda. em 

pacientes hipertensos tabagistas que podem ter sua qualidade do sono prejudicada, 

ao longo da pesquisa vão apresentar melhora em sua qualidade de sono. Deste 

modo, questiona-se: O uso do aparelho Resperate® Ltda. tem impacto na qualidade 

do sono de hipertensos tabagistas? 
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2 OBJETIVOS  

 

Avaliar o impacto do exercício de respiração guiada na qualidade do sono 

de hipertensos tabagistas. 

Associar as características sociodemográficas com a qualidade do sono 

de hipertensos tabagistas. 
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3 MÉTODO 

 

3.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo secundário desenvolvido a partir de um estudo 

clínico, aberto, randomizado, com abordagem quantitativa dos dados, realizado em 

2017, no Centro Integrado de Saúde de uma Universidade de São Paulo, para 

obtenção do grau de Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, 

Stricto Sensu da Universidade Guarulhos. 

 

3.1.1 Estudo Primário 

 

O presente trabalho é fruto de um estudo primário intitulado “Impacto do 

Exercício de Respiração Guiada na Pressão Arterial e Dependência Nicotínica em 

Hipertensos Tabagistas”44, coordenado por pesquisadores da Universidade 

Guarulhos, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Guarulhos, na cidade de São Paulo, número 53862615 2 0000 5506, com  o número 

de aprovação do parecer: 1605871. 

Fizeram parte do estudo primário 35 pessoas selecionadas por meio de 

divulgação na Universidade Guarulhos e em redes sociais, considerando-se um 

nível de significância de 5%, um poder de teste de 80% e teste de hipótese bicaudal. 

Considerou-se o desvio padrão das medidas de pressão arterial de 6 mmHg.  

O objetivo geral do estudo foi avaliar a influência do exercício de 

respiração guiada sobre a pressão arterial e dependência nicotínica de indivíduos 

hipertensos tabagistas. Para tanto foi realizado um ensaio clínico controlado, aberto, 

randomizado, com abordagem quantitativa dos dados. 

Foram incluídos neste estudo: 

- Hipertensos tabagistas que tinham entre 30 e 60 anos;  

- Tabagista há mais de 5 anos em um grau muito baixo, baixo ou médio 

de dependência nicotínica, de acordo com o Questionário de Dependência 

Nicotínica e Fagerstrom (ANEXO B);  

- Índice de Massa Corporal (IMC) menor que 30 kg/m2;  

- Não diabéticos;  
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- Sem doenças do trato respiratório como asma, enfisema pulmonar ou 

bronquite;  

- Diagnóstico de HAS em uso de medicação ou não, com valores de 

pressão arterial maiores ou iguais a 135x85 mmHg pela Monitorização Ambulatorial 

da Pressão Arterial (MAPA); e sem histórico de Acidente Vascular Encefálico (AVE) 

ou Pressão Arterial Secundária. 

Foram excluídos deste estudo: 

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 10 incursões 

respiratórias por minuto. 

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 agendada a primeira consulta no Centro Integrado de Saúde da 

Universidade Anhembi Morumbi. 

Em primeira consulta foi realizada uma apresentação do objetivo do 

estudo e realizados os seguintes procedimentos: 

- Medidas de pressão arterial (mmHg) pós 5 minutos de descanso em um 

ambiente calmo; 

- Verificação de peso (K), altura (cm), Índice de Massa Corporal – 

(kg/cm²), circunferência abdominal (cm) e frequência respiratória (irm);  

- Aplicação do Questionário de Dependência Nicotínica de Fagerstrom 

(ANEXO B). Para os participantes que apresentaram grau de dependência muito 

baixo, baixo ou médio e tivessem IMC < 30 kg/m2 foi instalada a MAPA de 24 horas. 

No dia seguinte, o participante retornou ao consultório para a retirada do 

equipamento. 

Os participantes que preencheram os critérios de inclusão foram divididos 

em dois grupos: intervenção e controle, de maneira randomizada por meio de 

listagem de randomização gerada com auxílio do site: 

http://www.randomization.com.  

No grupo intervenção, participaram 17 pessoas, as quais foram treinadas 

a realizar o exercício de respiração lenta e guiada com auxílio do equipamento 
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Resperate® diariamente, por 15 minutos, durante oito semanas. Foram orientados a 

não fumar 3 horas antes de realizar o exercício.  

No grupo controle, participaram 18 pessoas, as quais ouviram músicas 

Lounge por meio de um MP4, diariamente, por 15 minutos durante oito semanas. 

Este grupo não recebeu treinamento para realização do exercício de respiração 

guiada, mas foi orientado a não fumar 3 horas antes da realização do exercício. 

Todos os participantes foram orientados a retornar ao Centro Integrado de 

Saúde de uma Universidade da Cidade de São Paulo, 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 

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. 

 

3.2 Estudo Secundário 

 

Para a realização do estudo secundário foram selecionadas e utilizadas 

variáveis do estudo primário, armazenadas em banco de dados construído em 

planilha Excel. 

 

3.2.1. Tipo de estudo 

 

O presente estudo é descritivo, comparativo, com abordagem quantitativa.  

 

3.2.2. Amostra 
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 A amostra do estudo foi composta por todos os participantes que fizeram 

parte do estudo primário e tenham respondido a todas as questões do Índice de 

Qualidade de Sono de Pittsburgh (ANEXO B). Dessa maneira, foram incluídos 35 

participantes no estudo. 

 

3.2.3. Coleta de Dados 

 

Os dados foram coletados pela pesquisadora e o material foi extraído do 

banco de dados do estudo primário44. 

 

3.2.4. Procedimento para Coleta de Dados 
 

Após familiarização com o estudo primário e com seu respectivo banco de 

dados, a pesquisadora selecionou da planilha do Excel, onde os dados do estudo 

primário foram digitados, as questões que responderiam aos questionamentos do 

presente estudo. Dessa maneira, os itens escolhidos foram: dados 

sociodemográficos (data de nascimento, sexo, etnia, estado civil, escolaridade); 

dados profissionais investigando a renda familiar e valor de IMC (Índice de Massa 

Corporal); estes dados caracterizam as variáveis independentes deste estudo. 

A única variável dependente deste estudo é a qualidade do sono, que foi 

investigada por meio de questionário Qualidade de Sono de Pittsburgh (ANEXO B) 

respondido pelos participantes da pesquisa, bem como por seus companheiros. 

 

3.2.5. Medida da Pressão Arterial 

 

No estudo primário, as medidas foram realizadas com aparelho 

automático oscilométrico validado 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 a 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 Instrumentation45,46.  
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3.2.5.1 Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial – MAPA 
 

Uma técnica com o mínimo de desconforto para o usuário, e que tem por 

finalidade a obtenção dos valores de pressão arterial indireta durante 24h ou mais. A 

pressão arterial foi verificada a cada 20 minutos durante o período de vigília, já 

durante o sono foi aferida a cada 30 minutos. Com este método foi possível verificar 

as oscilações da PA, principalmente durante o sono.  

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. 

 

3.2.5.2 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 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, com isso, diminua a 

sua frequência respiratória.  
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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. 

 

3.2.5.3. 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-los 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. 

 

3.3 . 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, valores mínimo e máximo). 

Houve associação entre as variáveis independentes e os desfechos: caso 

controle e qualidade do sono boa ou ruim. Nas variáveis quantitativas, 

primeiramente aplicou-se os testes de Komolgorov-Smirnov, para verificar a 

aderência à curva normal e, dado que estas não apresentaram distribuição normal, 

foram utilizados testes não paramétricos. Para comparação entre os grupos caso 

versus controle foi utilizado o teste de Mann-Whitney e na comparação entre os 

momentos inicial, quarta e oitava semana, realizou-se o teste de Friedman. A 

diferença observada foi testada pelo teste post hoc de Dunn. 

Assumiu-se um nível descritivo de 5 (p<0,05) para a significância 

estatística. Os dados foram analisados no programa SPSS para Windows 23.0. 
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4 RESULTADOS  
 

 Este estudo foi desenvolvido a partir de um banco de dados extraído de 

um estudo primário composto por 35 hipertensos tabagistas, sendo a maioria 

mulheres (54,3%), tendo como média de idade 50,5 anos, variando entre 32 e 60 

anos. 

 
Tabela 1 – Distribuição do grupo de estudos, segundo as características 
sociodemográficas - São Paulo/SP, 2018. 

Variáveis n % 

Sexo 
Homem 16 45,7 

Mulher 19 54,3 

        

Estado civil 

Solteiro 7 20,0 

Casado 17 48,6 

Divorciado 8 22,9 

Viúvo 3 8,6 

        

Raça/cor 

Branca 23 65,7 

Amarela 4 11,4 

Parda 3 8,6 

Negra 5 14,3 

        

Escolaridade 

Fundamental completo 7 20,0 

Médio incompleto 3 8,6 

Médio completo 8 22,9 

Superior incompleto 7 20,0 

Superior completo 10 28,6 

      

Total 35 100,0 

 

A Tabela 1 demonstra que os grupos controle e intervenção apresentam 

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.  

Os resultados evidenciaram que, tanto no grupo controle como 

intervenção, 54,3% das amostras eram do sexo feminino, 48,6% casados, 65,7% 

brancos e com ensino superior completo 28,6%. 

Os achados das questões referentes à escala de PITTSBURGH estão 

expressos nas Tabelas 2, 3 e 4, com respostas obtidas com os sujeitos pesquisados 

e seus companheiros de leito, avaliando as dificuldades ou não para adormecer, 
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dormir e manter-se dormindo, em ambos os grupos, controle e intervenção. 

Observa-se na Tabela 2 que os grupos controle e intervenção dormem 

entre 22h e 1:00h da manhã (QSP1) e o tempo para adormecer varia entre 5 e 120 

minutos para toda a amostra (QSP2); o horário de despertar encontra-se entre 5h e 

9h da manhã tanto no grupo controle quanto no grupo intervenção (QSP3), tendo 

como média de sono no último mês, em horas, 382,8 grupo controle e 373,5 grupo 

intervenção (QSP4). 

A totalidade da amostra refere ter algum tipo de dificuldade para manter-

se dormindo, variando entre 2,5 e 2,8 dias, conforme QSP5. 
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Tabela 2 – Análise quantitativa das variáveis do sono versus grupos, caso e controle - São Paulo/SP, 2018. 

  GRUPOS   
Variáveis controle intervenção p 
  N média dp mediana mínimo - máximo n média dp mediana mínimo - máximo   

QSP1 18         17           

QSP2 18 23.6 26.7 17.5 5 - 120 17 24.1 27.3 20 5 - 120 0.987 

QSP3 18         17           

QSP4 18 382.8 66.5 360 300 - 550 17 373.5 66.4 360 300 - 550 0.684 

QSP5 18 2.5 1.4 2.5  1 - 4 17 2.8 1.3 3  1 - 4 0.590 

 

Em relação aos componentes do IQSP do grupo controle e intervenção, respectivamente, a qualidade subjetiva do sono 

foi de 72,2% e 82,4% ruim (p=0,691), latência do sono 33,3% e 41,2% refere demorar cerca de 30 minutos ou mais pelo menos 

três vezes por semana (p= 0,908), despertar no meio da noite ou acordar muito cedo ao menos 2 vezes por semana 50% e 58,8% 

( p= 0.769), as comparações entre os grupos foram estatisticamente insignificantes após 8 semanas de intervenção e (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Associação das variáveis do sono entre os grupos controle e intervenção - São Paulo/SP, 2018. 

Variáveis 
GRUPOS   

controle intervenção p 

    n % n %   

ESCORE - QUALIDADE 
DO SONO 

BOA (0 A 4 PONTOS) 5 27,8% 3 17,6% 0.691 
RUIM (5 A 10 PONTOS) 13 72,2% 14 82,4%   

              

QSP5A 

NENHUMA VEZ 5 27,8% 3 17,6% 0.908 
MENOS DE UMA VEZ POR SEMANA 4 22,2% 4 23,5%   
DE 1 OU  2 VEZES POR SEMANA 3 16,7% 3 17,6%   
3 VEZES POR SEMANA OU MAIS 6 33,3% 7 41,2%   

              

QSP5B 
NENHUMA VEZ 5 27,8% 3 17,6% 0.769 
MENOS DE UMA VEZ POR SEMANA 4 22,2% 4 23,5%   
DE 1 OU  2 VEZES POR SEMANA 9 50,0% 10 58,8%   

              

QSP5C 
NENHUMA VEZ 11 61,1% 10 58,8% 0.991 
MENOS DE UMA VEZ POR SEMANA 3 16,7% 3 17,6%   
3 VEZES POR SEMANA OU MAIS 4 22,2% 4 23,5%   

              

QSP5D 

NENHUMA VEZ 7 38,9% 5 29,4% 0.937 
MENOS DE UMA VEZ POR SEMANA 4 22,2% 4 23,5%   
DE 1 OU  2 VEZES POR SEMANA 4 22,2% 5 29,4%   
3 VEZES POR SEMANA OU MAIS 3 16,7% 3 17,6%   

              

QSP5E 
NENHUMA VEZ 13 72,2% 14 82,4% 0.691 
DE 1 OU  2 VEZES POR SEMANA 5 27,8% 3 17,6%   

              

QSP5F 
NENHUMA VEZ 10 55,6% 8 47,1% 0.859 
DE 1 OU  2 VEZES POR SEMANA 4 22,2% 5 29,4%   
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3 VEZES POR SEMANA OU MAIS 4 22,2% 4 23,5%   
              

QSP5G 
NENHUMA VEZ 10 55,6% 11 64,7% 0.771 
MENOS DE UMA VEZ POR SEMANA 5 27,8% 3 17,6%   
DE 1 OU  2 VEZES POR SEMANA 3 16,7% 3 17,6%   

              

QSP5H 

NENHUMA VEZ 9 50,0% 7 41,2% 0.954 
MENOS DE UMA VEZ POR SEMANA 2 11,1% 2 11,8%   
DE 1 OU  2 VEZES POR SEMANA 3 16,7% 3 17,6%   
3 VEZES POR SEMANA OU MAIS 4 22,2% 5 29,4%   

              

QSP5J 
NENHUMA VEZ 16 88,9% 15 88,2% 1.000 
3 VEZES POR SEMANA OU MAIS 2 11,1% 2 11,8%   
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Tanto no grupo controle quanto intervenção há homogeneidade estatística no que se refere à indisposição pequena e 

falta de entusiasmo para as atividades da vida diária 11,1% e 11,8. ( Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Associação da qualidade do sono entre os grupos controle e intervenção - São Paulo/SP, 2018. 

Variáveis 
GRUPOS   

controle intervenção p 

    n % n %   

              

QSP6 

MUITO BOA 5 27.8% 3 17.6% 0.912 
BOA 8 44.4% 9 52.9%   
RUIM 3 16.7% 3 17.6%   
MUITO RUIM 2 11.1% 2 11.8%   

              
QSP7 NENHUMA VEZ 18 100.0% 17 100.0%   
       

 
            

       

QSP8 
NENHUMA VEZ 16 88,9% 15 88,2% 1.000 
3 VEZES POR SEMANA OU MAIS 2 11,1% 2 11,8%   

              

QSP9 

NENHUMA INDISPOSIÇÃO/FALTA DE 
ENTUSIASMO 

10 55,6% 8 47,1% 0.873 

INDISPOSIÇÃO E FALTA DE ENTUSIASMO 
PEQUENA 

6 33,3% 7 41,2%   

INDISPOSIÇÃO E FALTA DE ENTUSIASMO 
MODERADA 

2 11,1% 2 11,8%   

              

QSP10 
SIM 6 33,3% 7 41,2% 0.631 
NÃO 12 66,7% 10 58,8%   
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QSP10S1 
SIM 7 38,9% 8 47,1% 0.625 
NÃO 11 61,1% 9 52,9%   

              

QSP10S2 
UM PRAZER 3 16,7% 3 17,6% 0.868 
UMA NECESSIDADE 11 61,1% 9 52,9%   
OUTROS 4 22,2% 5 29,4%   

              
Total 18 100,0% 17 100,0%   

 

Na Tabela 5, apresentam-se os resultados do cruzamento da qualidade do sono (boa/má) com as variáveis 

sociodemográficas. Verifica-se que tanto o gênero masculino quanto o feminino apresentam má qualidade de sono, com 

percentual de 68,8% homem e 84,2% mulher. Quanto ao estado civil, os resultados indicam que tanto indivíduos solteiros (85,7%;) 

como os casados (76,5%) apresentam má qualidade de sono. A variável etnia para toda a amostra tem sua predominância para o 

sono ruim, variando entre 66,7% (raça/cor não branca) e 82,6% (raça/cor branca). 

Em relação aos níveis de escolaridade, comparando a qualidade do sono como boa ou ruim para todos os participantes 

da pesquisa, o resultado obtido foi que a maioria das pessoas refere ter má qualidade do sono, tendo os participantes com Ensino 

Fundamental completo em 100%, os com Ensino Médio e Superior, 73,3% e 60%, respectivamente. A associação de renda com a 

qualidade de sono estabelece que parte da amostra refere ter um salário mínimo ou menos (91,7%) e renda superior a 5 salários 

mínimos (71,4%), qualifica o seu sono como ruim. 

Então, ter uma associação entre as variáveis é estatisticamente significativa relacionando a qualidade do sono boa 

versus ruim, onde a qualidade ruim predomina, porém estatisticamente insignificante no tocante à comparação das variáveis 

sociodemográficas entre si. 



33 
 

 

Tabela 5 – Associação entre as variáveis demográficas versus o escore de qualidade do sono - São Paulo/SP, 2018.  

Variáveis 
 

ESCORE - QUALIDADE DO SONO   

BOA (0 A 4 PONTOS) RUIM (5 A 10 PONTOS) p 

    n % n %   

Sexo 
homem 5 31,3% 11 68.8% 0.424 

mulher 3 15,8% 16 84.2%   

              

Estado civil 

solteiro 1 14,3% 6 85.7% 0.812 

casado 4 23,5% 13 76.5%   

divorciado/viúvo 3 27,3% 8 72.7%   

              

Raça/cor 
não banca 4 33,3% 8 66.7% 0.402 

branca 4 17,4% 19 82.6%   

              

Escolaridade 

fundamental completo 0 0,0% 10 100.0% 0.093 

médio completo 4 26,7% 11 73.3%   

superior completo 4 40,0% 6 60.0%   

              

Renda 

sem renda ou até 1 SM 1 8,3% 11 91.7% 0.332 

1 a 5 SM 5 31,3% 11 68.8%   

> 5 SM 2 28,6% 5 71.4%   

              

IMC (kg/m2) 
eutrófico 4 36,4% 7 63.6% 0.226 

sobrepeso 4 16,7% 20 83.3%   

              

Total 8 22,9% 27 77.1%   
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Os achados do presente estudo verificaram para os grupos controle e intervenção, respectivamente tem 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. As variáveis verificadas na tabela 6 são referentes a condições clínicas versus qualidade do sono boa ou ruim, 

onde 27 participantes caracterizam sua qualidade do sono como ruim, destes o tempo médio de hipertensão arterial é de 10,4 

anos (p= 0,524), são tabagistas 17,2 anos (média, p= 0,451) e consomem em media 9,1 (p= 0,363) cigarros ao dia, com uma 

frequência respiratória e cardíaca de 15,3 e 79 (p= 0,658 e p= 0,154) respectivamente; estes dados comparados ao grupo que 

caracteriza sua qualidade do sono como boa não apresentam diferenças estatísticas significativas em nenhum dos dados 

associados às variáveis clínicas presentes em tabela 6. 
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Tabela 6 – Análise quantitativa das variáveis clínicas versus o escore de qualidade do sono - São Paulo/SP, 2018. 

  ESCORE - QUALIDADE DO SONO   

Variáveis BOA (0 A 4 PONTOS) RUIM (5 A 10 PONTOS)   

  n média dp mediana mínimo máximo n média dp mediana mínimo máximo p 

idade 8 50,8 9,1 52,5 34 60 27 50,4 8,1 53 32 60 0.832 

há quantos anos é 
hipertenso 

8 9,6 6,2 8,5 3 23 27 10,4 5,7 10,0 1 27 0.524 

há quantos anos 
fuma 

8 15,6 9,5 12,5 5,0 30,0 27 17,2 6,8 15,0 8,0 30,0 0.451 

quantidade de 
cigarros por dia 

8 8,1 2,7 7,5 6,0 14,0 27 9,1 3,0 9,0 5,0 15,0 0.363 

circunferência 
abdominal 

8 79,5 10,1 77,5 67,0 95,0 27 78,6 10,0 80,0 63,0 97,0 0.773 

FR 8 15,8 3,1 16,0 12,0 20,0 27 15,3 3,0 14,0 12,0 22,0 0.658 

FC 8 83,3 7,0 84,0 70,0 92,0 27 79,3 6,5 79,0 69,0 91,0 0.154 
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A Tabela 7 apresenta a comparação entre qualidade do sono boa ou ruim para ambos 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 7), 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). 

 
Tabela 7 – Análise quantitativa das variáveis clínicas versus o escore de qualidade do sono - São Paulo/SP, 2018. 

  ESCORE - QUALIDADE DO SONO   

Variáveis BOA (0 A 4 PONTOS) RUIM (5 A 10 PONTOS)   

  n média dp mediana mínimo máximo n média dp mediana mínimo máximo p 

MCPAS 8 148.4 6.9 147.5 138.0 158.0 27 147.0 7.7 146.0 137.0 162.0 0.576 

MCPAD 8 85.9 6.0 88.0 79.0 94.0 27 87.1 5.7 87.0 77.0 95.0 0.603 

MPVS 8 142.1 7.5 143.5 129 150 27 143 6 141 132 155 0.985 

MPVD 8 87.8 5.6 87.5 79 98 27 83.3 6.4 84 70 101 0.061 

MPSS 8 137.6 12.7 137.5 119 162 27 137.4 5.3 138 129 148 0.893 

MPSD 8 81.9 8 82.5 70 90 27 78.2 7.7 77 64 97 0.269 

MPTS 8 146.1 6.2 146.5 136 157 27 145.7 5.5 146 137 160 0.954 

MPTD 8 85.9 7.1 85 74 95 27 87.6 6.1 87 78 99 0.603 

DPSS 8 6.8 7.1 7 -7 18 27 7.7 3.3 8 -5 13 0.603 

DPSD 8 5.5 4 4.5 1 13 27 7.7 2.6 8 1 12 0.088 
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5 DISCUSSÃO  

 

Este estudo deu-se a partir de um banco de dados adquirido em 

estudo primário, realizado em uma instituição de ensino na cidade de São 

Paulo. A escolha da amostra ocorreu por meio de divulgação na própria 

instituição de ensino e redes sociais, deste modo não houve como controlar a 

característica da amostra. 

A população deste estudo é em sua maioria feminina, 

autodenominada branca e casada, o que corrobora os dados em literatura em 

que mulheres casadas são a predominância em relação à hipertensão 

arterial47. Uma discrepância desta pesquisa com outros estudos está 

relacionada à raça e cor, este trabalho tem a maior parte de sua população 

composta por mulheres brancas. Estudos apontam a associação da 

hipertensão com mulheres de raça negra e de baixa escolaridade48, outro dado 

diferente do pontuado nesta pesquisa, já que a maior parte da população 

estudada tem seu nível de escolaridade entre Ensino Médio e Superior. 

A relação da raça e hipertensão arterial não é homogênea nos 

estudos, não podemos dizer que a hipertensão atinge mais brancos ou negros, 

com grau de instrução em nível superior ou analfabeto, o que podemos 

observar é que a questão de renda interfere diretamente no monitoramento da 

hipertensão sistêmica, o que valida o apresentado neste estudo49. 

Também foi encontrado um número maior de participantes com 

sobrepeso (83,3%) em ambos os grupos, e que associado à hipertensão 

arterial e ao tabagismo, aumenta o risco para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares21.  

O principal achado deste estudo foi a associação entre o risco de 

doenças cardiovasculares e a má qualidade do sono, pois, a maior parte da 

amostra, tanto controle quanto intervenção, caracterizou a qualidade do sono 

como ruim desde o início da pesquisa.  

A avaliação da qualidade do sono de hipertensos tabagistas ocorreu 

por meio de questionário aplicado no início e fim da pesquisa, onde por meio 

de suas respostas foram caracterizados como maus dormidores. 

Por meio do questionário de PITTSBURGH, os participantes do 

estudo referem ter dificuldade para iniciar o sono, manter-se dormindo com 
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ligeira indisposição no período de vigília e ainda a necessidade de cochilo 

durante o dia. Isso caracteriza a amostra como sujeitos que podem ter uma das 

muitas variedades de distúrbios do sono (Tabelas 3 e 4). 

Os distúrbios do sono são mais comuns entre as mulheres, 

principalmente no período de climatério, caracterizado como sendo dos 35 aos 

65 anos e que tem como uma das principais queixas a insônia. Estes geram, 

em longo prazo, falta de entusiasmo e indisposição e se evidenciam como um 

dos principais distúrbios do sono, validando umas das variáveis obtidas na 

pesquisa, que se mostra nos itens QSP2, QSP4 (Tabela 2). Estas evidências 

se apresentaram tanto no grupo controle quanto no grupo intervenção, de 

modo que uma quantidade significativa de sujeitos relata desinteresse e 

indisposição pequena para realização das atividades da vida diária, sendo 

41,2% no grupo intervenção e 33,0% no grupo controle, e, em sua maioria, do 

sexo feminino. Estudos apontam que o uso do cigarro pode levar à diminuição 

do tempo de sono, bem como maior latência de sono e insônia, dentre outros 

agravos e doenças, o que pode justificar as queixas apresentadas pela amostra 

estudada50,51,52. 

A má qualidade do sono prolongada gera sonolência excessiva, 

fadiga, depressão, mau humor, déficit cognitivo, obesidade, doenças cardíacas 

e renais, diabetes, acidente vascular cerebral, além de deficiência no sistema 

imunológico e hipertensão arterial14,53,54.  

Alguns distúrbios do sono são desencadeados por alterações 

psicológicas, sociais, ambientais, uso de medicamentos, hábito de fumar e 

ingerir bebidas alcoólicas e bebidas contendo cafeína – com frequência –, o 

que pode diminuir a qualidade de sono. 

 Dentre as variáveis deste estudo também está a relação entre 

hipertensão arterial e tabagismo, todos os participantes da pesquisa são 

tabagistas e neste aspecto a característica do estudo aponta uma diferença 

com relação às amostras, pois a maioria dos fumantes são do gênero 

masculino55. 

 O consumo de cigarro é o maior fator de risco comportamental para 

a hipertensão arterial e é considerado o responsável pelo maior número de 

morte evitável no mundo24. O fumar leva à vasoconstrição das artérias 

coronárias que geram resposta adrenérgica, levando ao aumento da pressão 
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arterial e frequência cardíaca, e é considerado mais um importante fator de 

risco para as doenças cardiovasculares26.  

 Existem cerca de 1,1 bilhão de fumantes no mundo e sua maioria 

vive em países menos desenvolvidos. No Brasil, o cigarro é responsável 

anualmente por mais de 157 mil infartos agudos do miocárdio, 

aproximadamente 75 mil acidentes cerebrovasculares e 63 mil diagnósticos de 

câncer. O custo para o sistema de saúde alcança R$23,37 bilhões ao ano e a 

projeção é de que este hábito nocivo será responsável por 10 milhões de óbitos 

em 202055,56,57. 

  A associação das variáveis hipertensão arterial e consumo de 

cigarro, que são os principais fatores de risco cardiovascular quando 

comparadas com a variável  qualidade do sono boa ou ruim, pode-se constatar 

que tanto a variável hipertensão quanto a variável tabagismo não obtiveram 

significância estatística para referenciar que o hipertenso ou tabagista dorme 

mal em decorrência de seus valores pressóricos elevados ou que quanto maior 

o número de cigarros, pior a qualidade do sono, dados presentes na Tabela 6. 

Sabe-se, porém, que o hábito de fumar, bem como a elevação arterial de 

maneira isolada levam ao déficit na qualidade do sono, como já observado em 

descrições anteriores.  

 O sono ainda é um processo misterioso da vida humana, mas sabe-

se que enquanto se dorme diversas alterações cognitivas e sistêmicas 

ocorrem: redução do débito cardíaco e da resistência vascular periférica, queda 

da pressão arterial devido à diminuição da atividade simpática, hipoventilação e 

hiperventilação, hipotermia e secreção hormonal14,58. 

Os distúrbios do sono são responsáveis pelo aumento das doenças 

cardiovasculares, além de causar grande impacto socioeconômico e de 

qualidade do sono de seus portadores59. 

Os grupos controle e intervenção tiveram basicamente o mesmo 

tempo de sono e as mesmas diferenças no que se refere à dificuldade para 

dormir, o que pode estar associado ao uso de tabaco, que em virtude da 

nicotina, substância que tem efeito estimulante no organismo, pode levar ao 

despertar noturno para fumar. 

Para o grupo intervenção, ambas as PA sistólica e diastólica 

apresentaram redução estatisticamente significativas entre todos os períodos. 
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Os valores da PA inicial sistólica mínima e máxima (138,0 e 161,0), enquanto 

que a diastólica (79,0 e 95,0). Em quatro semanas, a PA mínima foi de 130,0 e 

máxima 158,0; já a PAD mínima estava em 75,0 e máxima manteve número 

inicial; na oitava semana, os sujeitos do grupo intervenção apresentaram PAS 

mínima em 129 e máxima de 144. A PAD mínima estava em 69,0 e máxima em 

85,0, identificando assim uma redução bastante considerável na pressão 

arterial em sua totalidade. 

O sono é restaurador, consolidador de memória, promove 

aprendizagem e crescimento, fortalecimento imunológico, favorece o bom 

humor. O tempo médio de uma ótima noite de sono é de 7 a 8 horas por noite, 

sofrendo variação de acordo com a idade. O sono é definido em diferentes 

regiões no cérebro de maneira ativa, pois é durante o sono que ocorre maior 

frequência de descarga celular do sistema nervoso, é afetado diretamente pelo 

comportamento de vida do ser humano. Entende-se como um sono eficiente 

quando o sujeito não tem dificuldade para adormecer, a sensação de 

renovação que a pessoa sente pós-noite de sono sem interrupção, bem como a 

própria percepção do sujeito quanto a estar dormindo bem ou não53,54,60. 

Como observado anteriormente, a hipertensão arterial é 

potencializada por diversos fatores, dentre eles o uso do cigarro e os distúrbios 

do sono, deste modo o uso de técnicas não farmacológicas para manejo dos 

distúrbios do sono demonstra eficácia na melhora da qualidade do sono e 

redução dos níveis de pressão arterial61,62,63,64. 

O declínio da HAS com o uso do equipamento Resperate®-

Intercorre Ltda. não foi o objetivo desta pesquisa, mas, com os valores 

expressivos encontrados nos resultados, cabe pontuar novamente a eficácia 

deste equipamento para a redução da pressão arterial sistêmica, como 

pontuado em estudo primário e amplamente pesquisado em diversos estudos 

anteriores. O uso do citado equipamento neste estudo objetivou investigar a 

melhora na qualidade do sono de hipertensos tabagistas65, 66. 

O uso de técnicas de respiração associadas à meditação para 

controlar o centro respiratório e reduzir o stress pela redução dos níveis de 

cortisol, produz serotonina, além de aumentar concentração e diminuir a 

frequência cardíaca, logo, promove a diminuição de pressão arterial e ameniza 

os efeitos nocivos da dependência em nicotina67. 
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Com base na função do dispositivo Resperate®-Intercorre Ltda., que 

é modular o padrão respiratório, havia a perspectiva de que este poderia 

interferir e melhorar a qualidade do sono dado ao fato de que o padrão 

respiratório relaxado diminui os batimentos cardíacos, bem como reduz os 

níveis de pressão arterial43,68. Esperava-se que, com essas melhoras 

apresentadas acima e durante as discussões em todo o trabalho, fosse 

evidenciado uma alteração na qualidade do sono. 

Tendo em vista o objeto deste estudo, os sujeitos hipertensos e 

tabagistas classificaram como ruim sua qualidade do sono no início e no 

término da investigação em ambos os grupos controle e intervenção. As 

evidências estatísticas desta pesquisa não mostraram impacto significativo na 

qualidade do sono de hipertensos tabagistas, sugerindo que pode haver outros 

fatores que influenciam negativamente na qualidade do sono quando 

associadas estas morbidades. 
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6 CONCLUSÃO 

 

- Este estudo não pontuou evidências significativas no que se refere à 

associação das questões sociodemográficas e à qualidade do sono. 

- Não houve evidências da melhora da qualidade do sono de hipertensos 

tabagistas posterior ao uso do aparelho Resperate® Ltda. 
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ANEXOS 

 

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 o 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 defumar)? 

( ) 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, nas primeiras horas do dia 

que no resto do dia? 

( ) Sim (1)   ( ) Não (0) 

 

6. Você fuma mesmo quando está tão doente, em que precisa ficar de cama 

a maior parte do tempo? 
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( ) Sim (1)   ( ) Não (0) 

 

Total: 

0 a 2 pontos – muito baixo  

3 a 4 pontos – baixo 

3 pontos – médio 

5 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:___________________________ 
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ANEXO B – Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh 

Nome:____________________________________   Data:______________ 

Instruções: 

• As questões a seguir são referentes aos hábitos de sono, 

exclusivamente durante o mês passado. 

• Suas respostas devem indicar o mais corretamente possível o que 

aconteceu na maioria dos dias e noites do mês passado. 

• Por favor, responda a todas as questões. 

 

1) Durante o mês passado, que horas você foi deitar à noite, na maioria das 

vezes? 

HORÁRIO DE DEITAR: _____:________ 

 

2) Durante o mês passado, quanto tempo (minutos) você demorou a pegar no 

sono na maioria das vezes? 

QUANTOS MINUTOS DEMOROU A PEGAR NO SONO: 

_____________ 

3) Durante o mês passado, a que horas você acordou de manhã, na maioria 

das vezes? 

HORÁRIO DE ACORDAR: _____:________ 

 

4) Durante o mês passado, quantas horas de sono por noite você dormiu? 

(pode ser diferente do número de horas que você ficou na cama) 

HORAS DE SONO POR NOITE: _______________ 

 

Para cada uma das questões seguintes escolha uma única resposta que você 

considere mais correta. Por favor, responda todas as questões. 

5) Durante o mês passado, quantas vezes você teve problemas para dormir por 

causa de: 

a) Demorar mais de 30 minutos para pegar no sono 

(  ) nenhuma vez  

(  ) menos de uma vez por semana 

(  ) uma ou duas vezes por semana  

(  ) três vezes por semana ou mais 
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b) Acordar no meio da noite ou de manhã muito cedo 

(  ) nenhuma vez  

(  ) menos de uma vez por semana 

(  ) uma ou duas vezes por semana  

(  ) três vezes por semana ou mais 

 

c) Levantar-se para ir ao banheiro 

(  ) nenhuma vez  

(  ) menos de uma vez por semana 

(  ) uma ou duas vezes por semana  

(  ) três vezes por semana ou mais 

 

d) Ter dificuldade para respirar 

(  ) nenhuma vez   

(  ) menos de uma vez por semana 

(  ) uma ou duas vezes por semana  

(  ) três vezes por semana ou mais 

 

e) Tossir ou roncar muito alto 

(  ) nenhuma vez   

(  ) menos de uma vez por semana 

(  ) uma ou duas vezes por semana   

(  ) três vezes por semana ou mais 

 

f) Sentir muito frio 

(  ) nenhuma vez   

(  ) menos de uma vez por semana 

(  ) uma ou duas vezes por semana   

(  ) três vezes por semana ou mais 

 

g) Sentir muito calor 

(  ) nenhuma vez   

(  ) menos de uma vez por semana 
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(  ) uma ou duas vezes por semana   

(  ) três vezes por semana ou mais 

 

h) Ter sonhos ruins ou pesadelos 

(  ) nenhuma vez   

(  ) menos de uma vez por semana 

(  ) uma ou duas vezes por semana   

(  ) três vezes por semana ou mais 

 

i) Sentir dores 

(  ) nenhuma vez   

(  ) menos de uma vez por semana 

(  ) uma ou duas vezes por semana   

(  ) três vezes por semana ou mais 

 

j) Outra razão, por favor, descreva: 

__________________________________________________________ 

 

6) Quantas vezes você teve problemas para dormir por esta razão durante o 

mês passado? 

(  ) nenhuma vez   

(  ) menos de uma vez por semana 

(  ) uma ou duas vezes por semana  

(  ) três vezes por semana ou mais 

 

7) Durante o mês passado, como você classificaria a qualidade do seu sono? 

(  ) muito boa     

(  ) ruim         

(  ) boa        

(  ) muito ruim 

 

8) Durante o mês passado, você tomou algum remédio para dormir receitado 

pelo médico ou indicado por outra pessoa (farmacêutico, amigo, familiar) ou 

mesmo por sua conta? 
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(  ) nenhuma vez   

(  ) menos de uma vez por semana 

(  ) uma ou duas vezes por semana   

(  ) três vezes por semana ou mais 

Qual(is)? 

_______________________________________________________________ 

 

9) Durante o mês passado, você teve problemas para ficar acordado enquanto 

estava dirigindo, fazendo suas refeições ou participando de qualquer outra 

atividade social? Quantas vezes isso aconteceu? 

(  ) nenhuma vez   

(  ) menos de uma vez por semana 

(  ) uma ou duas vezes por semana  

(  ) três vezes por semana ou mais 

 

10) Durante o mês passado, você sentiu indisposição ou falta de entusiasmo 

para realizar suas atividades diárias? 

(  ) nenhuma indisposição nem falta de entusiasmo 

(  ) indisposição e falta de entusiasmo pequenas 

(  ) indisposição e falta de entusiasmo moderadas 

(  ) muita indisposição e falta de entusiasmo 

 

Comentários do entrevistado (se houver): 

______________________________________________________________ 

 

11) Você cochila?  

           (  ) Não      (  ) Sim 

Comentários do entrevistado (se houver): 

_______________________________________________________________ 

 

Caso Sim – Você cochila intencionalmente, ou seja, por querer? 

(  ) Não      (  ) Sim 

Comentários do entrevistado (se houver): 

_______________________________________________________________ 
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Para você, cochilar é. 

(  ) um prazer        

(  ) uma necessidade        

(  ) outro – qual? 

Comentários do entrevistado (se houver): 

_______________________________________________________________ 

 

 

Pontuação do componente: 

1:_____; 2: __________; 3: _____; 4: ______ 5: _____; 6: _____; 7: 

_____ 

 

 

 

 

 

 
 

 


