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RESUMO 
 

O Sistema Nervoso Autonômico (SNA) é um dos mecanismos envolvidos no 
controle da pressão arterial (PA). Na Hipertensão Arterial (HA) pode ocorrer 
aumento da modulação simpática e redução da parassimpática. A ioga 
apresenta exercícios de respiração (pranayamas), relaxamento e meditação, 
que aplicados de forma isolada podem melhorar o equilíbrio simpatovagal, mas 
em relação à associação dessas técnicas somada as posturas psicofísicas 
(modelo denominado Hatha Yoga), não há evidências conclusivas, sobretudo 
na HA. O objetivo do presente estudo foi verificar os efeitos de um programa de 
Hatha Yoga na modulação autonômica, pressão arterial, aptidão funcional e 
percepção de saúde e qualidade de vida em mulheres com HA. Vinte e quatro 
mulheres, atendidas em unidade básica de saúde municipal, entre 50 e 75 
anos, com HA, foram selecionadas para participar do estudo (grupo Ioga n=13 
e Controle n=11). O grupo Ioga foi submetido a um programa de Hatha Yoga, 
durante quatro meses (3x90 minutos/semana), enquanto o Controle manteve a 
rotina habitual pelo mesmo período. Antes e após o programa, as pacientes 
preencheram questionários com informações pessoais e clínicas, realizaram 
avaliações para aferição da PA e frequência cardíaca; captação da 
variabilidade da frequência cardíaca (VFC) em repouso na posição supina e na 
ortostática; e, testes de força, flexibilidade, coordenação e agilidade/equilíbrio. 
Ao final do estudo foram entrevistadas sobre a percepção de saúde e 
qualidade de vida.  Foram utilizados os testes de análise de covariância, 
análise de variância de dois caminhos, teste t de Student e Wilcoxon. O nível 
de significância adotado foi de p<0,05. Após o programa de intervenção, no 
grupo Ioga foi observada melhora da resposta autonômica parassimpática 
(AFabs) durante a posição ortostática comparada ao supino [114(370) versus 
42(77), p<0,05], redução da PA sistólica (134±10 versus 122±7, p=0,001) 
aumento da flexibilidade (62 ± 10 versus 66,7 ± 9, p=0,019), diminuição no 
tempo de execução do teste de coordenação (13,2 ± 3,4 versus 11,7± 2,5); 
menor percepção de dor (p=0,038), maior capacidade de locomoção (p=0,046); 
e, relatos associados a melhoras da dimensão física e social da qualidade de 
vida. O programa desenvolvido neste estudo, com os exercícios de Hatha 
Yoga, complementou o tratamento farmacológico para HA de forma efetiva. Os 
movimentos de transição entre as posições em pé, sentado e deitado no solo, 
associados a torções, flexões e extensões, melhoraram a aptidão funcional, e 
podem ter influenciado a resposta do SNA parassimpático para o coração no 
teste de estresse postural. Os relatos sobre a percepção da qualidade de vida 
revelaram elementos que corroboraram os dados quantitativos da pesquisa. A 
prática de Hatha Yoga mostrou-se exequível ao nível da atenção básica em 
saúde, representando uma opção aos exercícios tradicionalmente 
recomendados, como a caminhada e o exercício resistido. 
 
Palavras-chaves. Ioga; Saúde Pública; Variabilidade da Frequência Cardíaca; 
Promoção da Saúde; Hipertensão.  



   

 

Abstract 
 
The Autonomic Nervous System (ANS) is one of the mechanisms involved in 
blood pressure (BP) control. Increased sympathetic and reduced 
parasympathetic modulation are observed in hypertension disease. Yoga 
gathers breathing exercises (pranayama), relaxation and meditation when 
applied separated can improve sympathovagal balance. However, regarding the 
association of these techniques plus the psycho-physical postures (model 
called Hatha Yoga), there is no conclusive evidence especially in hypertension 
disease. The aim of this study was to investigate the effects of Hatha Yoga 
program in autonomic cardiac modulation, blood pressure, functional fitness 
and health perception and quality of life in hypertensive women. Twenty-four 
hypertensive women treated in a municipal basic health unit, aged between 50 
and 75 years, were selected for the study (n=13, Yoga group and Control, 
n=11). The Yoga group was submitted to a Hatha Yoga program for four 
months (3x90 minutes/week), while the control remained the usual routine for 
the same period. Before and after the program, the patients completed the 
questionnaire about personal and clinical information, performed evaluations to 
measure the blood pressure and heart rate, heart rate variability (HRV) at rest in 
the supine and upright, and strength, flexibility, coordination and agility/balance. 
At the end of the study subjects were interviewed about the perception of health 
and quality of life. The analysis of covariance, two way analysis of variance, 
Student t test and Wilcoxon tests were used in results analysis. The significance 
level was set at p<0.05. After the intervention program, yoga group improved 
parasympathetic autonomic response (AFabs) during the standing position 
compared to supine [114(370) versus 42(77), p<0.05], reduced systolic blood 
pressure (134±10 versus 122±7, p=0.001) increased flexibility (62±10 versus 
66.7±9, p=0.019), decreased coordination of test execution time (13.2±3.4 
versus 11.7±2.5) and perception of pain (p=0.038), increased locomotion 
capacity (p=0.046); and reported improvement in physical and social dimension 
of quality of life. The program developed in this study, with Hatha Yoga 
exercises, complemented the pharmacological treatment for hypertension. The 
movement of transition between the positions standing, sitting and lying on the 
ground, combined with twists, crunches and extensions, improved functional 
fitness, and may have influenced the response of the parasympathetic ANS to 
the heart of the postural stress test. The reports on the perception of quality of 
life revealed elements that corroborated the quantitative survey data. The 
practice of Hatha Yoga proved to be feasible at the primary health care, 
representing an option to traditionally recommended exercises such as walking 
and resistance exercise. 
 
Keywords. Yoga; Public Health; Heart Rate Variability; Health Promotion; 
Hypertension. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

A Hipertensão Arterial (HA) afeta 24,4% das mulheres brasileiras e a 

incidência aumenta de acordo com o avanço da idade (60% das idosas), 

constituindo um importante fator de risco para doença coronariana, 

cerebrovascular, insuficiência cardíaca e eventos cardiovasculares agudos 

fatais e não-fatais (SCHMIDT et al, 2009).  Sua origem é multifatorial, com 

diversos sistemas atuando na gênese e manutenção de valores elevados e 

sustentados de pressão arterial (PA) (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2010). Alterações fisiopatológicas no sistema 

nervoso autonômico (SNA) estão presentes desde os estágios iniciais da 

doença, associadas ao aumento do tônus simpático e/ou retirada do 

parassimpático (PALATINI e JULIUS, 2009; CARTHY, 2014). 

Os sinais aferentes provenientes dos barorreceptores e 

quimiorreceptores chegam ao núcleo do trato solitário, de onde partem fibras 

glutamatérgicas tanto para a região do núcleo ambíguo (acarretando em 

aumento do reflexo parassimpático para a região ganglionar cardíaca), como 

para a região ventro-lateral caudal da medula, que por sua vez inibe a região 

ventro-lateral rostral, reduzindo a atividade simpática para o coração. Esse é 

apenas um dos complexos mecanismos que atuam no controle e regulação da 

PA a cada batimento cardíaco (ACCORSI-MENDONÇA et al, 2005; 

DEQUATTRO e FENG, 2002). 

Para avaliação da modulação autonômica para o coração, um dos 

métodos utilizados é a análise da variabilidade da frequência cardíaca (VFC), 

que descreve as oscilações entre os intervalos dos batimentos cardíacos 

consecutivos, que são moduladas principalmente pelo sistema nervoso 

simpático e parassimpático no nó sinoatrial, fornecendo índices que podem ser 

calculados por modelos lineares no domínio do tempo e da frequência (TASK 

FORCE OF EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY THE NORTH 

AMERICAN SOCIETY OF PACING ELECTROPHYSIOLOGY, 1996); e, por 
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modelos não-lineares, como índices de complexidade e análise simbólica 

(PORTA et al, 2001; MALLIANI et al, 1991). A VFC pode ser avaliada em 

repouso ou durante estresse físico, como por exemplo, após a manobra 

postural ativa (MPA), que é a transição entre a posição deitada para a 

ortostática, um movimento comum realizado no dia a dia que provoca diversos 

ajustes fisiológicos, entre eles o aumento da atividade simpática e redução da 

parassimpática para o coração (MATSUSHIMA et al, 2004). Quando realizada 

de forma sistemática, fornece informações importantes sobre a integridade do 

SNA (BARANTKE et al, 2008). Fatores como idade e sexo influenciam nas 

respostas autonômicas após a MPA (PERSEGUINI et al, 2011), assim como a 

prática regular de atividades físicas (GILDER e RAMSBOTTOM, 2008). 

Considerando a modulação autonômica como um dos mecanismos 

prejudicados no controle da PA, a literatura tem indicado que técnicas de ioga 

podem reduzir a PA e melhorar a modulação autonômica. Popularmente, a 

prática de ioga é conhecida por proporcionar benefícios de caráter qualitativo, 

tais como: redução do estresse, melhora do humor, da percepção de bem estar 

e da qualidade de vida, além de aspectos relacionados a espiritualidade e ao 

autoconhecimento (GNERRE, 2010), sendo que evidências apontam para sua 

efetividade como método para promoção e manutenção da saúde, prevenção e 

tratamento de doenças, melhora das condições musculoesqueléticas e da 

saúde mental (BIRDEE et al, 2008).  

O pioneiro na investigação científica da Ioga foi swami Kuvalayananda, 

fundador do Instituto de Kavalyadhama, em Lonavla, Índia, no século passado, 

que procurou comprovar cientificamente os efeitos descritos nos textos 

clássicos de Hatha Yoga. A partir desta compreensão dos mecanismos 

fisiológicos envolvidos na prática, novas propostas de aplicação terapêutica 

das técnicas de Ioga foram desenvolvidas (SILVA, 2005). 

A vertente denominada Hatha Yoga combina posturas (asanas), 

exercícios de respiração (pranayama), relaxamento e técnicas de meditação 

para o desenvolvimento do ser humano, a fim de atingir um estado de bem 

estar e serenidade, baseado também nos princípios filosóficos e espirituais. Os 

asanas são combinações de posturas que transitam entre posições em pé, 

sentado, deitado, agachado, inversões, rotação da coluna, flexões e extensões, 
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que contribuem para melhorar a aptidão funcional, como força muscular, 

flexibilidade e resistência aeróbia (COWEN e ADAMS, 2005).  

  O treinamento com exercício de respiração – pranayama - pode 

reduzir a PA e melhorar a modulação autonômica com maior reatividade tanto 

do sistema nervoso simpático como parassimpático (MOURYA et al, 2009) e 

aumentar a VFC (PINHEIRO et al, 2007a). Segundo Phongsuphap et al (2008), 

a meditação favorece o sistema cardiovascular e os índices de VFC, aumenta a 

modulação parassimpática, melhora a eficiência expiratória e restaura a 

sensibilidade barorreflexa.  

Quanto à prática de Hatha Yoga, Niranjan et al (2009) não observaram 

melhoras na PA e na VFC de 15 hipertensos após nove meses de intervenção. 

Em se tratando de idosos com rigidez arterial (n=30), Patil et al (2015) 

observaram redução da PAS e melhores índices de VFC (domínio da 

frequência) após 12 semanas de treinamento. Não foram encontrados na 

literatura, estudos que avaliaram o comportamento da VFC durante estresse 

postural em mulheres com HA após um período de treinamento com as 

técnicas de Hatha Yoga (asana, pranayama, relaxamento e meditação). Os 

estudos citados impossibilitam identificar se a modulação autonômica pode ser 

um dos mecanismos associados à redução da PA, especificamente em 

mulheres com HA, acima de 50 anos na pós-menopausa.  

Os movimentos dos asanas, quando realizados de forma sistemática, 

podem provocar diversos estímulos músculo-articulares que levam o organismo 

a promover melhoras na aptidão funcional, como por exemplo, aumento da 

força muscular e da flexibilidade articular e desenvolvimento da orientação e da 

estabilização postural, que permite ao idoso manter sua rotina de atividades 

diárias, sejam elas laborais ou de autocuidado. Além disto, a transição entre as 

posturas em pé, sentado e agachado exigem ajustes cardiovasculares da 

pressão arterial (PA) e da frequência cardíaca (FC) que são mantidos 

principalmente por mecanismos de curto e médio prazo pelo SNA. No entanto, 

não se dispõe ainda de evidências científicas suficientes para aceitar como 

verdadeiras essas afirmações, motivo pelo qual, existe a necessidade de 

estudos que avaliem melhor os efeitos da prática regular de Hatha Yoga em 

diferentes estratos populacionais e em condições mórbidas específicas. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 
Avaliar o comportamento da modulação autonômica para o coração, 

pressão arterial, frequência cardíaca, aptidão funcional e percepção de 

qualidade de vida após um programa de Hatha Yoga em mulheres com HA, 

usuárias da atenção básica de saúde municipal.  

 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

A partir do objetivo geral, foram desenvolvidos quatro objetivos 

específicos:  

i) Avaliar a modulação autonômica cardíaca de repouso na posição 

supina e na ortostática; 

ii) Verificar o comportamento da pressão arterial sistólica, diastólica 

e frequência cardíaca; 

iii) Observar as capacidades físicas: agilidade e equilíbrio dinâmico, 

força (resistência), flexibilidade e coordenação; 

iv) Avaliar a percepção de qualidade de vida e de saúde. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

3.1 Hipertensão Arterial 

 

A hipertensão arterial é caracterizada clinicamente pelo aumento 

persistente da PAS para valores acima de 139 mmHg e/ou da PAD acima de 

89 mmHg, segundo a VI Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial  (VIDBHA) 

elaborada pela Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial (2010). 

É uma doença crônica não transmissível que acomete 24,4% das 

mulheres e 21,6% dos homens adultos brasileiros (SCHMIDT et al, 2009), 

sendo considerado um dos mais importantes fatores de risco para acidente 

vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio. Na maioria dos casos, 

desconhece-se a causa da doença, pois vários fatores podem estar associados 

ao seu desenvolvimento, como o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, 

excesso de sódio na alimentação, etnia, sobrepeso, envelhecimento, histórico 

familiar, estresse crônico e sedentarismo. Nesse contexto, a literatura técnica 

disponível, também afirma que disfunções do sistema nervoso autonômico 

podem exercer papel fundamental na gênese da doença (BLOCH; 

RODRIGUES e FISZMAN, 2006). 

A PA é resultado da força exercida pelo sangue ejetado do ventrículo 

esquerdo contra a resistência do sistema vascular e pode ser definida como a 

frequência cardíaca (FC) multiplicada pelo volume sistólico (representando o 

débito cardíaco) e pela resistência vascular periférica (RVP). A cada batimento 

cardíaco, o organismo regula a pressão arterial e o fluxo sanguíneo para 

assegurar boa perfusão tecidual. Em repouso ou durante atividades diárias, 

não ocorrem alterações expressivas dos níveis pressóricos, pois diversos e 

complexos mecanismos interagem entre si para mantê-lo dentro de uma 

estreita faixa de variação (IRIGOYEN  et al, 2004), tais como o sistema nervoso 

autonômico (atividade simpática e parassimpática), sistema renina-

angiotensina, fatores derivados de endotélio (oxido nítrico e endotelinas), entre 

outros. 
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3.2 Sistema Nervoso Autonômico e Hipertensão Arterial 

 

 Nesta revisão trataremos do Sistema Nervoso Autonômico (SNA) para o 

coração em seus componentes simpático e parassimpático, que foi o 

mecanismo investigado neste estudo. Ambos são responsáveis pelo controle 

neuroendócrino de mecanismos associados à regulação da pressão arterial. 

Alterações fisiopatológicas podem levar ao desenvolvimento e manutenção da 

Hipertensão Arterial. Os reflexos aferentes provenientes dos barorreceptores e 

quimiorreceptores constituem a via pela qual o SNA responde com ativação 

e/ou inibição simpática ou parassimpática (ACCORSI-MENDONÇA et al, 2005). 

 Nos seios carotídeos e no arco aórtico estão concentradas terminações 

nervosas denominadas barorreceptores, que respondem as variações de 

pressão pela deformação ou estiramento das paredes vasculares. O aumento 

da pressão arterial estimula esses receptores desencadeando a inibição reflexa 

da descarga simpática, enquanto a diminuição da pressão promove efeito 

oposto. As aferências dos barorreceptores chegam ao núcleo do trato solitário, 

de onde partem fibras glutamatérgicas para o núcleo ambíguo (que promove o 

aumento do reflexo parassimpático para a região ganglionar cardíaca) e 

também para a região ventro lateral caudal da medula que, por sua vez, 

promove inibição gabaérgica na região ventro lateral rostral da medula, 

reduzindo a modulação simpática para o coração via neurônio simpático pré-

ganglionar → gânglio simpático → neurônio pós-ganglionar (figura 1). O 

desequilíbrio autonômico constitui fator fisiopatológico no desenvolvimento da 

hipertensão arterial. Quando a sensibilidade do controle barorreceptor está 

prejudicada, compromete a função autonômica, levando a hiperatividade 

simpática, à vasoconstrição arteriolar e um estado excitatório generalizado em 

vários órgãos e sistemas mesmo em condições de repouso (DEQUATTRO e 

FENG, 2002). O aumento da modulação simpática é um dos fatores que levam 

ao desenvolvimento da doença (NOVAIS  et al, 2004). 
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Figura 1. Estruturas e mecanismos envolvidos na regulação da pressão arterial pelo 
Sistema Nervoso Autonômico. 

Notas. GABA: ácido gama-aminobutírico; MVLC: medula ventro-lateral caudal. Figura 
adaptada de www.neurology.org 

 

 

Nos sujeitos com hipertensão, os barorreceptores passam por um 

processo de adaptação, elevando a faixa de funcionamento para um nível 

maior de PA, conseguinte, para uma mesma variação da pressão, comparados 

com sujeitos saudáveis, há menor quantidade de informação tornando a 

regulação reflexa da pressão arterial deficiente (DE ANGELIS  et al, 2004). 

 Observações clínicas sugerem respostas acentuadas do SNA ao 

estresse emocional em indivíduos hipertensos ou com predisposição genética à 

doença. O estresse crônico pode levar a liberação contínua de adrenalina, 

provocando vasoconstrição neurogênica sustentada e hipertensão arterial pela 

ação em receptores pré-sinápticos. Indivíduos submetidos a estresse e que 

respondem com altas concentrações plasmáticas de norepinefrina e epinefrina 

tendem a desenvolver hipertensão arterial (FLAA et al, 2008).  
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3.3 Variabilidade da Frequência Cardíaca 

 

A variabilidade da frequência cardíaca vem sendo investigada há 

algumas décadas, sendo crescente o interesse pela compreensão de seus 

indicadores na prática clínica. A análise da VFC baseia-se na medida da 

atividade elétrica do coração a partir dos sinais do eletrocardiograma, gerando 

um tacograma ou série RR, que mostram os intervalos entre batimentos 

consecutivos e como estes variam ao longo do tempo, o que representa de 

maneira inversa a variação da frequência cardíaca. A frequência cardíaca não 

apresenta ritmo constante, mesmo em condições de repouso em indivíduos 

saudáveis, indicando que a variabilidade, até certo ponto, é um mecanismo 

favorável à vida (MALIANI et al, 1991; PORTA et al, 2001; TASK FORCE OF 

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY THE NORTH AMERICAN SOCIETY 

OF PACING ELECTROPHYSIOLOGY, 1996). 

 Um intervalo R-R (iRR) é representado pelo tempo em milissegundos 

(ms) entre dois picos de complexo QRS consecutivos de um eletrocardiograma, 

este  complexo representa a despolarização dos ventrículos. Alterações nos 

padrões da VFC estão associadas a vários agravos à saúde, como por 

exemplo, ser preditora independente de mortalidade após infarto agudo do 

miocárdio (AUBERT et al, 2003). Isto ocorre porque a VFC descreve as 

oscilações dos intervalos entre batimentos cardíacos consecutivos que estão 

relacionadas às influências do SNA sobre o nódulo sinoatrial que pode ser 

utilizado para identificar fenômenos relacionados à modulação entre o sistema 

simpático e parassimpático ou a modulação total, tanto em indivíduos 

saudáveis como doentes. 

 A análise da VFC pode ser realizada por métodos lineares (no domínio 

do tempo e da frequência) e métodos não lineares de acordo com a Task Force 

of the European Society of Cardiology and the North American Society of 

Pacing and Electrophysiology (1996). 

 A análise da VFC no domínio do tempo, expressa os resultados em 

milissegundos. No domínio da frequência, o método mais utilizado é o da 

densidade de potência espectral que decompõe a VFC em componentes 

oscilatórios fundamentais, sendo que os principais são: 
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a)  Componente de alta frequência (High Frequency -HF), com variação 

de 0,15 a 0,4Hz, que corresponde à modulação respiratória e é um 

indicador da atuação do nervo vago sobre o coração; 

b)  Componente de baixa frequência (Low Frequency - LF), com 

variação entre 0,04 e 0,15Hz, que é decorrente da ação conjunta 

dos componentes vagal e simpático sobre o coração, com 

predominância do simpático (TASK FORCE OF EUROPEAN 

SOCIETY OF CARDIOLOGY THE NORTH AMERICAN SOCIETY 

OF PACING ELECTROPHYSIOLOGY, 1996). 

 

Para obtenção destes índices, utilizam-se algoritmos matemáticos não 

paramétricos como a Fast Fourier Transformation (FFT) ou paramétricos como 

o modelo auto-regressivo (AR) (MALLIANI et al, 1991; PAGANI et al, 1986). 

Entre os modelos não lineares, atualmente tem sido utilizada a análise 

simbólica (PORTA et al, 2007a; GUZZETTI et al, 2005). Este modelo permite a 

avaliação de certas características dos mecanismos de regulação 

cardiovascular que apresentam comportamento não-linear.  

Para a análise simbólica, os valores de iRR são convertidos em 

símbolos numéricos, a partir da sua distribuição em seis níveis identificados de 

0 à 5, que abrange a amplitude de toda a sequência. Posteriormente são 

construídas combinações de três símbolos subsequentes para a definição de 

padrões, os quais são agrupados em quatro famílias de acordo com o tipo de 

variação entre os intervalos, como segue: i) 0V - padrão sem variação, três 

símbolos iguais; ii) 1V - padrão com uma variação, dois símbolos subsequentes 

iguais e um diferente; iii) 2LV - padrão com duas variações similares em 

formato de aclive ou declive; iv) 2UV - padrão com duas variações diferentes, 

formando vales ou picos. No presente estudo foram utilizados os índices 0V e 

2UV, porque representam a modulação do sistema nervoso simpático e 

parassimpático, respectivamente (PORTA et al, 2007a; GUZZETTI et al, 2005).  
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3.4 Ioga 

 

Os primeiros registros arqueológicos que indicam o surgimento da Ioga 

datam de 2.000 a.C., oriundos da região compreendida pela Índia, Paquistão e 

Nepal. Essa filosofia tinha por objetivo libertar o ser humano do sofrimento e 

estava associada ao desenvolvimento espiritual. O adepto seguia rigorosos 

preceitos éticos e morais e dedicava-se à meditação e aos pranayamas. Ao 

longo dos séculos incorporou elementos do hinduismo, da filosofia, cultura e da 

tradição popular. Por volta do século X surgiu a vertente Hatha Yoga, que 

recomenda os ásanas no fortalecimento da mente e do corpo como caminho 

para iluminação. De maneira complementar, os textos antigos relatam efeitos 

terapêuticos das posturas indicando sua utilização no tratamento de 

enfermidades (FEUERSTEIN, 1998).  

O termo ioga é derivado da raiz sânscrita “yuj” e significa “união, 

integração, prática, capítulo, controle”. A palavra é correlata do latim “iugo”, do 

português “jungir” e do inglês “yoke” e designa o sistema filosófico-prático 

sistematizado por Patãnjali, descrita pela primeira vez no clássico texto 

Yogasutras, elaborado aproximadamente entre os séculos II a.C. e II d.C. A 

prática da ioga engloba conceitos éticos e filosóficos, técnicas corporais 

(ásana), técnicas de respiração (pranayama), concentração e meditação 

(dhyana). A prática de todos os fundamentos busca integrar os diferentes 

elementos do psiquismo humano, levando o indivíduo ao conhecimento de si 

pelo estado de supressão das instabilidades da mente (FEUERSTEIN, 1998). 

Patãnjali descreve a ioga como um sistema de oito etapas ou passos 

(Ashtanga) que devem ser seguidos para atingir o último estágio da ioga, a 

iluminação ou libertação (moksha). As etapas estão descritas no quadro 1. 
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Etapas Descrição 

Yama 
Normas de conduta, o aspecto ético da ioga. São: não violência, 
verdade, não roubar, desapego e não desvirtuar. 

Nyama 
Disciplina. Atitudes relacionadas a si, para o aprimoramento pessoal. 
São eles: pureza, contentamento, austeridade, auto estudo e entrega. 

Ásana 

Postura física, firme e confortável. Inicialmente concebidas para 
fortalecer o corpo para a prática dos estágios seguintes. O termo se 
refere a uma postura estável (imóvel), confortável, com os sentidos 
sobre controle, contemplando o relaxamento. 

Pranayama 
Processo de expansão da energia vital através da respiração. 
Patãnjali define como a cessação da inspiração e da expiração. O 
conjunto de técnicas e exercícios de respiração. 

Pratyahara 
Retração dos sentidos. É a faculdade de liberar a atividade sensorial 
do domínio das imagens exteriores. 

Dharana 
Concentração em um ponto só. Direcionar a consciência para um 
único objeto.  

Dhyana 
Meditação. Consiste em parar o fluxo dos pensamentos. É o 
resultado espontâneo da concentração. 

Samadhi Liberação final, estado de iluminação, indescritível. 

Quadro 1. Descrição dos oito passos ou estágios do Ashtanga Yoga descrito no 
Yogasutras de Patãnjali. 
Fonte: Feuerstein, 1998. 

 

O modelo organizado por Patãnjali é reconhecido como um sistema 

filosófico ortodoxo hindu clássico. Entretanto, a Ioga, como é conhecida 

atualmente no mundo ocidental, conta com referências literárias mais recentes, 

a partir do século X ou XII, que enfocam as técnicas psicofísicas como 

instrumentais indispensáveis para se atingir profundos estados de atenção 

(SOUTO, 2009). A partir do início do século passado, influenciado pelas 

necessidades modernas, novas abordagens da Ioga se desenvolveram à 

medida que as pessoas buscavam práticas voltadas ao bem estar, relaxamento, 

tratamento ou prevenção de doenças ou à procura de uma atividade suave e a 

prática tomou o formato de aulas com sequências de ásanas, exercícios de 

respiração, relaxamento e às vezes meditação. 



21 
 

 
 

Em nosso meio, com a crescente procura da aplicação da ioga como 

recurso terapêutico, surgiu a necessidade de compreender seus efeitos sob a 

ótica da ciência. O pioneiro na investigação científica  foi swami Kuvalayananda, 

fundador do Instituto de Kavalyadhama, em Lonavla, Índia, em 1924 e do jornal 

“Yoga Mimansa”, que apresentava os resultados destes estudos. Outros 

pesquisadores começaram a buscar cientificamente os efeitos descritos nos 

textos clássicos de ioga. À partir da compreensão dos mecanismos fisiológicos 

envolvidos na prática, novas propostas de aplicação terapêutica das técnicas 

de ioga se desenvolveram. “Yogaterapia” foi o termo concebido por 

Kuvalayananda para designar a aplicação terapêutica da ioga (SILVA, 2005). 

 

  

3.5 Ioga, sistema cardiovascular e VFC 

 

Os mecanismos fisiológicos envolvidos na execução de cada uma das 

técnicas de ioga no sistema cardiovascular tanto de indivíduos sadios como em 

condições patológicas, tem sido investigados desde o século passado.  

Pesquisas têm demonstrado efeitos positivos dos exercícios de 

respiração em indivíduos hipertensos (KAUSHIK et al, 2006; PINHEIRO et al, 

2007b; PRAMANIK et al, 2009) com particular efeito sobre a  sensibilidade 

barorreflexa (JOSEPF et al, 2005). 

Pinheiro et al (2007a), acompanharam 10 pacientes entre 45 e 60 anos 

com hipertensão arterial essencial sob tratamento clínico e farmacológico em 

programa de reeducação com exercícios respiratórios à frequência de seis 

ciclos por minuto. Os sujeitos realizaram a pratica por trinta minutos diários, 

duas vezes por semana durante um mês. Ao final do período foi observada 

redução significativa da pressão arterial sistólica, diastólica e da frequência 

respiratória de repouso, aumento da expansibilidade torácica apical e aumento 

da variabilidade da frequência cardíaca (índice SDNN e intervalos RR). Os 

autores aventam a hipótese de que a melhora observada foi causada por 

mudanças da modulação autonômica. 

A respiração lenta, técnica presente nas aulas de ioga, foi objeto de 

estudo de Joseph et al (2005). Vinte sujeitos com hipertensão essencial não 

medicados e vinte e seis normotensos foram observados enquanto realizavam 
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respiração lenta controlada (seis ciclos por minuto) e respiração espontânea 

não controlada. Pressão arterial, intervalo RR, frequência respiratória e CO2 

expirado foram monitorados durante o experimento e a sensibilidade 

barorreflexa calculada pela análise espectral autoregressiva e pelo método 

índice alfa. A frequência respiratória espontânea de repouso verificada no 

grupo hipertenso foi maior que no controle (p<0,05). Durante a respiração lenta 

controlada os valores das pressões sistólica e diastólica diminuíram nos 

hipertensos (p<0,05 e p<0,01; respectivamente) enquanto a sensibilidade 

barorreflexa aumentou nos dois grupos (p<0,01); não foi observada 

hiperventilação, sugerindo compensação da diminuição da frequência 

respiratória pelo aumento do volume inspiratório. Na respiração espontânea 

ocorreu o contrário, elevação da frequência respiratória e redução do CO2 

expirado nos hipertensos, sugerindo hiperventilação e diminuição da 

sensibilidade barorreflexa. Esses resultados demonstram potenciais benefícios 

da respiração lenta no controle da hipertensão arterial pelo aumento da 

sensibilidade barorreflexa e do intervalo RR. Pinheiro et al (2007a) encontraram 

resultados semelhantes, com redução da modulação simpática e consequente 

redução da resistência vascular periférica.  

Pramanik et al (2009) observaram  o efeito agudo da respiração 

bhastrika (6 ciclos por minuto) no controle da pressão arterial pelo sistema 

parassimpático. Após cinco minutos de exercício respiratório, as pressões 

sistólica e diastólica diminuíram significativamente no grupo controle, enquanto 

o grupo medicado com bloqueador parassimpático não apresentou diminuição 

significativa das mesmas variáveis. O aumento da modulação vagal foi 

compatível com a sensação de sonolência, calma e tranquilidade mental 

descrita após o exercício, além da discreta redução da frequência cardíaca.  

Estes estudos apontam que exercícios de respiração controlada de seis 

ciclos por minuto podem modular o sistema nervoso autonômico no controle da 

pressão arterial através da melhora das aferências provenientes dos 

barorreceptores e quimiorreceptores, reduzindo a modulação simpática e 

aumentando a parassimpática.  

  

 As posturas da ioga são combinações de exercícios isométricos, 

equilíbrios e alongamentos. Contribuem para melhorar capacidades físicas 
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como força, flexibilidade e resistência muscular (COWEN e ADAMS, 2005). 

Segundo Malhota e Tandon (2005), determinados ásanas podem elevar ou 

diminuir a PAS e a PAD quando comparados com os valores basais e devem 

ser realizados com cuidado por portadores de doenças cardiovasculares. 

Após a realização de sequência de ásanas, praticantes regulares de 

ioga apresentaram valores menores de frequência cardíaca quando 

comparados com não praticantes (53,5±3,8 bpm versus 62,5±6,7bpm; p=0,021) 

e melhores índices de variabilidade da frequência cardíaca (maior intervalo de 

pulso e potência total nas faixas de alta e baixa frequência) sugerindo que à 

prática regular pode ter contribuído para melhorar o equilíbrio simpato-vagal 

(MEIRELLES, 2005). 

Nesta revisão não foram encontrados outros estudos que avaliaram o 

efeito somente das posturas de ioga, entretanto, sobre exercícios isométricos, 

a literatura indica que durante sua execução, podem provocar elevação da PA, 

em função do aumento da resistência vascular periférica (JIANHUA, QI e HUI, 

2007), após o esforço, podem diminuir a PAS de repouso em hipertensos 

(HOWDEN et al, 2002) e o risco de acidente vascular encefálico e doença 

coronariana (MCGOWAN et al, 2007). 

 O efeito de exercícios de alongamento muscular para hipertensos foi 

estudado por Albuquerque et al (2007). Durante dois meses, doze sujeitos 

realizaram alongamentos três vezes por semana. A PA sistólica e diastólica 

apresentou redução significativa quando comparadas com valores iniciais (PAS: 

-15,4±13,8 mmHg, p<0,05; e, PAD: -14,2±13 mmHg, p<0,05), assim como o 

nível de estresse avaliado por questionário. 

O relaxamento, realizado de forma progressiva, alivia a tensão e o 

estresse através da contração e descontração muscular buscando liberar de 

forma consciente os grupos musculares tensos e rígidos em uma sequência 

lógica e progressiva (KAUSHIK et al, 2006).  

Indivíduos hipertensos sob tratamento farmacológico que realizaram 

relaxamento regularmente reduziram significativamente a PAS de 145,6 para 

135mmHg e a PAD de 91,9 para 87mmHg (BENSON  et al, 1974) e a taxa 

respiratória de 16,3 para 14,7 ciclos por minuto (KAUSHIK et al, 2006). 

Segundo Hoffman et al (1982), o relaxamento está associado à redução da 

reatividade do sistema nervoso simpático e quando a técnica é realizada com 
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música suave acompanhada de indução ao relaxamento físico e mental podem 

provocar significativa diminuição da PA  após um mês de treinamento. 

Santaella et al (2014) observaram que durante uma sessão de 20 

minutos de relaxamento de ioga, a VFC de hipertensos e de normotensos 

apresentaram melhores valores quando comparado com uma sessão controle. 

Nos hipertensos, quando comparado ao momento controle, durante o 

relaxamento observou-se menores valores do índice LF (67% ± 3% versus 50% 

± 3%; p<0,05) e da razão LF/HF (2,7 ± 0,4 versus 1,3 ± 0,2; p<0,05) e aumento 

do índice HF (29% ± 3 versus 45% ± 4, p<0,05), que se mantiveram até 55 

minutos após o relaxamento. A PA não apresentou alterações significativas 

entre a sessão de relaxamento e de controle. 

De acordo com Liu et al (2007), durante a prática da meditação, quando 

a atenção volta-se para a respiração, há redução dos pensamentos dispersos, 

da atividade cerebral, da tensão muscular e da atividade simpática sobre os 

vasos sanguíneos. Como resultado deste processo, a parede arterial torna-se 

relaxada e elástica, favorecendo o fluxo sanguíneo que encontra menor 

resistência vascular periférica. A meditação associado ao relaxamento pode 

atenuar os efeitos do estresse e a excitação fisiológica, equilibrar o sistema 

nervoso autonômico e, consequentemente, diminuir a pressão arterial (LINDEN 

et al, 2006). 

 A prática da ioga no ocidente é caracterizada, predominantemente, pela 

combinação dos ásanas, técnicas de respiração, meditação e relaxamento 

descritos anteriormente, denominado de Hatha Yoga. Estudos que utilizam 

essa metodologia apresentam resultados satisfatórios no equilíbrio das funções 

do sistema cardiovascular.  A regularidade da prática esta associada à redução 

da deterioração das condições cardiovasculares relacionadas à idade em 

sujeitos acima de 40 anos (BHARSHANKAR et al, 2003). A análise da VFC de 

indivíduos saudáveis com mais de três anos de experiência com ioga 

apresentam aumento da modulação cardíaca vagal durante as 24 horas 

posteriores à prática quando comparados aos que realizavam caminhada 

(KHATTAB et al, 2007). Complementarmente, Cohen et al (2009), também 

observaram redução significativa da pressão arterial de 24 horas 

(monitoramento ambulatorial de pressão arterial – MAPA) de pacientes pré 

hipertensos e hipertensos com idade entre 22 e 69 anos, após 12 semanas. 
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Pinheiro et al (2007b) avaliaram os efeitos da combinação de 

pranayamas e relaxamento no tratamento e controle da hipertensão arterial 

essencial. Dezesseis indivíduos com idade média de 57±9 anos, sob 

tratamento clínico ou farmacológico participaram do estudo. Oito sessões de 

uma hora distribuídas ao longo de um mês foram suficientes para melhorar a 

VFC (índice SDNN), diminuir a pressão arterial sistólica, diastólica e o duplo 

produto. Os pesquisadores defendem que essa prática originária da Índia, pode 

ser utilizada nos países ocidentais como recurso complementar não-

farmacológico ao tratamento da HA. 

 As investigações apresentadas na presente revisão mostram resultados 

positivos obtidos a partir das técnicas de ioga, tanto para hipertensos quanto 

para normotensos. Como mencionado, os exercícios respiratórios podem 

auxiliar na modulação da frequência cardíaca e da pressão arterial, bem como 

promover um estado geral de relaxamento com predomínio da modulação 

vagal. Os ásanas por sua vez, proporcionam alongamento e relaxamento 

muscular, facilitando a circulação sanguínea.  A prática como um todo atua na 

diminuição do estado geral de alerta decorrente do estresse crônico, e pode 

equilibrar a secreção de hormônios relacionados à manutenção da tensão 

muscular, da disponibilidade de glicose plasmática e da excitação do sistema 

nervoso. A característica dos exercícios, executados de forma lenta e suave, 

sem impactos, permite que sejam realizados até por indivíduos que 

apresentem restrições à exercícios físicos, como idosos e portadores de 

doenças osteoarticulares, cardiovasculares e metabólicas.  
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4 MATERIAIS E MÉTODO 

 

 

4.1 Amostra 

 

A presente investigação de caráter longitudinal foi realizada com 

usuárias da Unidade Básica de Saúde municipal, selecionadas de acordo com 

os seguintes critérios de inclusão: apresentar registro ativo no Sistema de 

Cadastramento e Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos (HIPERDIA) 

há pelo menos um ano; ser do sexo feminino; idade superior a 50 anos e 

inferior a 75; estar no período pós-menopausa e não realizar terapia de 

reposição hormonal; diagnóstico médico de HA de grau leve ou moderada (PA 

sistólica<160mmHg e diastólica<100mmHg); estar sob acompanhamento 

médico e tratamento farmacológico com exceção de medicamentos anti-

hipertensivos da classe dos betabloqueadores; ausência de doenças do 

sistema nervoso autonômico, de infarto agudo do miocárdio, isquemia 

transitória, acidente vascular encefálico, arritmia, marcapasso e angina; e, 

apresentar condições físicas e mentais para realizar os exercícios de Hatha 

Yoga. 

Duzentas e quarenta e duas pacientes atenderam aos critérios de 

inclusão no estudo e foram aleatorizadas para participar do programa, cento e 

oito pacientes foram convidadas, mas somente 36 aceitaram e foram alocadas 

em dois grupos, Controle (GC, n=15) e Ioga (GI, n=21), de acordo com a 

disponibilidade de horário para as aulas. Após o encerramento da pesquisa, o 

programa continuou a ser oferecido às participantes, possibilitando ao grupo 

Controle a participação em período posterior à reavaliação final.  

A pesquisa foi submetida à Plataforma Brasil e aprovada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, 

campus de Bauru (Parecer: 254.378). As voluntárias que aceitaram participar, 

assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido após os 

esclarecimentos sobre os objetivos da pesquisa, as avaliações e os exercícios 

a serem realizados, a garantia do sigilo sobre as informações pessoais e 
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clínicas, além dos possíveis efeitos adversos envolvidos em cada fase do 

estudo. 

 

4.2 Avaliações 

 

 As pacientes foram agendadas para comparecer ao Laboratório de 

Avaliação e Prescrição de Exercícios da Unesp, onde inicialmente 

responderam questionário sobre informações pessoais (situação econômica, 

escolaridade, etc), condições mórbidas (medicação de uso regular, cirurgias, 

internações e doenças) e percepção da qualidade de vida (World Health 

Organization Quality of Life - Brief). 

Na avaliação antropométrica, a paciente ficou descalça e com roupas 

leves para a mensuração da massa corporal (balança digital Filizola®), estatura 

(estadiômetro Sanny®), circunferência de cintura (CC) e quadril (CQ) (fita 

antropométrica Sanny®). A PA e a FC foram aferidas após cinco minutos de 

repouso sentado, com aparelho automático de pressão arterial (Omron® 

HEM742), com manguito ajustado a circunferência do braço, de acordo com as 

normas dispostas na VI Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2010). 

Para avaliação da aptidão funcional foi utilizada a bateria de testes da 

American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance (v.g. 

OSNESS, 1990), como segue: i) Agilidade e equilíbrio dinâmico; ii) 

Coordenação; iii) Flexibilidade; e, iv) Força e resistência muscular. 

Para captação da VFC, as pacientes foram acomodadas em uma sala 

de avaliação climatizada e sem circulação de pessoas; foram orientadas a 

deitar-se na maca em decúbito dorsal por cinco minutos para estabilização da 

PA e FC, momento em que se iniciou a captação da VFC com permanência 

nesta posição por mais oito minutos; transcorridos esse período, foi solicitado 

que se levantassem e permanecessem em pé ao lado da maca por mais oito 

minutos na posição ortostática. A VFC foi avaliada sempre no período entre 

oito e dez horas da manhã considerando-se as influências circadianas, com a 

paciente nas seguintes condições: i) isenta do consumo de alimentos e bebidas 

alcoólicas ou estimulantes (café, chá, refrigerante e chocolate) e ausência de 
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atividade física moderada ou intensa (inclusive aula de Ioga) nas 24 horas 

anteriores ao exame; ii) noite de sono regular e habitual; e, iii) condições basais 

de FC e PA de acordo com valores propostos. A temperatura ambiente do local 

de avaliação era controlada e a sala equipada com maca e outros aparelhos de 

avaliação, que foram previamente apresentadas as pacientes, visando diminuir 

eventual apreensão para realização dos testes. Os batimentos cardíacos foram 

registrados durante todo o experimento com cardiofrequencímetro portátil 

marca Polar®, modelo RS800CX (Polar Electro Oy, Kempele, Finlândia), a 

partir de uma cinta elástica fixada no tórax com eletrodos para captação e 

transmissão dos sinais elétricos ao relógio-receptor. O sinal foi amostrado em 

uma frequência de 500Hz. O ritmo respiratório foi monitorado visualmente pela 

expansão torácica a fim de verificar a ocorrência de manobra de arritmia 

sinusal respiratória (<10 respirações por minuto).  

A partir de uma conexão infravermelha, os dados armazenados no 

relógio-receptor foram transferidos para o computador pelo software Polar Pro 

Trainner 5. Um trecho contínuo de 256 pontos do momento de repouso em 

supino e outro da posição ortostática, com maior estabilidade de sinal foram 

selecionados de cada paciente, tanto para as análises lineares quanto as não 

lineares, que foram realizadas por rotinas específicas (PORTA et al, 2001).  

Para análise linear, no domínio do tempo foram calculadas a média e a 

variância dos intervalos RR (iRR). No domínio da frequência, foram calculados 

por modelo autoregressivo (MALLIANI et al, 1991; PAGANI et al, 1986) dois 

componentes espectrais, a saber: o de alta frequência (AF: 0,15 à 0,50 Hz) que 

representa o componente parassimpático; e, o de baixa frequência (BF: 0,04 a 

0,15 Hz) como indicador de componente misto com predominância simpática. 

Para efeito de comparação dos dados, os componentes espectrais foram 

apresentados em unidade absoluta (AFabs) e em unidade normalizada (BFun) 

(TASK FORCE OF EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY THE NORTH 

AMERICAN SOCIETY OF PACING ELECTROPHYSIOLOGY, 1996). A 

normalização do componente de BF exclui o componente de muito baixa 

frequência, tornando BFun representativo da modulação simpática (MALLIANI 

et al, 1991; PAGANI et al, 1986).  

A Análise Simbólica (PORTA et al, 2001) transforma os valores de iRR 

em símbolos numéricos, a partir da sua distribuição em seis níveis identificados 
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de 0 à 5, que abrange a amplitude de toda a sequência. Para o presente 

estudo foram utilizados os índices 0V e 2UV, que representam a modulação do 

sistema nervoso simpático e parassimpático, respectivamente (PORTA et al, 

2007a; GUZZETTI et al, 2005).  

Para determinação do Índice de Complexidade (IC) e o IC normalizado 

(ICn) (PORTA et al, 2007b), foram realizados cálculos a partir do valor mínimo 

da Entropia Condicional Corrigida (ECC) (PORTA et al, 1998) e da Entropia de 

Shannon (ES) (PORTA et al, 2001). O valor mínimo para a ECC foi 

considerado como o IC, o qual foi expresso em números naturais. Este índice 

foi normalizado pela ES da série de iRR para se obter o ICn, que permitiu a 

expressão da complexidade em unidades adimensionais. 

4.3 Protocolo de exercícios 

 

O programa de intervenção foi baseado no modelo contemporâneo, 

denominado Hatha Yoga. Com frequência de três sessões semanais durante 

quatro meses, cada aula durou aproximadamente 90 minutos, organizada em 

aquecimento com alongamentos e movimentos articulares, sequência de asana, 

exercício de respiração lenta, relaxamento e meditação.  

A sequência de asanas constituiu a maior parte da aula (±45 minutos), 

que foram selecionados de estudos sobre Ioga (MIZUNO e MONTEIRO, 2013; 

COHEN et al, 2009; KATTAB et al, 2007; McCALL, 2007; HARINATH et al, 

2004) e em livros de professores com expertise na área (SARASWATI, 2012; 

IYENGAR, 2007), que apontaram propriedades capazes de atuar na redução 

da PA e da FC. A progressão da intensidade dos ásanas seguiu a 

recomendação dos autores citados anteriormente. 

O quadro 2 apresenta as posturas realizadas durante o programa. 
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Termo em Sânscrito Termo em português 

Adhomukha suanásana 

Vrikshásana 

Natarajásana 

Uttanásana 

Parshvakonásana 

Virabhadrásana  II 

Prasarita padotanásana 

Parshvotanásana 

Trikonásana 

Janusirshásana 

Marichiásana 

Paschimottanásana 

Navásana 

Setubandhásana 

Kapothásana 

Supta padangusthásana 

Shavásana 

Cachorro Baixo 

Árvore 

Bailarino 

Flexão em pé 

Alongamento lateral 

Guerreiro II 

Flexão com os pés afastados 

Alongamento posterior 

Triângulo 

Alongamento do quadril (sentado) 

Rotação da coluna vertebral 

Flexão sentada 

Barco, isometria da musculatura abdominal 

Extensão de tronco 

Posição do Pombo (adaptado) 

Flexão do quadril na posição supina 

Postura do cadáver 

Quadro 2. Posturas da ioga que foram utilizadas no programa . 

 
 

4.4 Percepção da qualidade de vida 

 
 Ao final do estudo, foi realizada entrevista com dez participantes 

do programa que foram consideradas para análise estatística e duas que não 

foram, utilizando técnica de grupo focal e análise de conteúdo das respostas, 

resultando na publicação de um artigo, que se encontra ao final do documento 

(anexo 1). 

 
 

4.5 Análise estatística 

 

Os dados foram organizados no software Statistical Package of Social 

Science 13,0. O teste de Shapiro Wilk foi utilizado para verificar o padrão de 

distribuição dos dados. As características iniciais dos grupos foram 
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comparadas com teste t de Student e de x2 com correção de Yates´ quando 

indicado. As variáveis cardiovasculares foram submetidas à análise de 

variância (ANOVA) de dois caminhos; as variáveis antropométricas e de 

aptidão funcional e foram submetidos a análise de covariância (ANCOVA) 

adotando o pré-teste como covariável. Os escores da dimensão física do 

questionário de qualidade de vida foram comparados com o teste de Wilcoxon. 

Os índices da VFC dos momentos inicial e final, entre os grupos e durante a 

posição ortostática foram comparados com o teste t de Student ou similar não-

paramétrico. O nível de significância adotado para todas as análises foi de 

p<0,05.  
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5 RESULTADOS 

 

Treze mulheres completaram os quatro meses de intervenção no GI e 

onze no Controle (Figura 2). As exclusões ocorreram pelos seguintes motivos: 

seis desistiram (GI=4); duas do GI participaram de menos de 65% das sessões 

de Hatha Yoga; e, quatro apresentaram alterações nas avaliações de VFC 

(Ioga=2). 

  

Figura 2. Fluxo das pacientes ao longo do estudo. 

Notas: VFC – variabilidade da frequência cardíaca. 
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As características gerais dos grupos Controle e Ioga são apresentadas 

na Tabela 1. Não houve diferenças entre os grupos nas variáveis analisadas. 

 
  

Tabela 1. Caraterísticas iniciais das mulheres com hipertensão arterial, de acordo 

com os grupos Controle e Ioga. 

Variável 
Grupo 

p 
Controle Ioga 

Indivíduos (n)
a
 11 13 0,682 

Idade (anos)
b
 63±7 62±8 0,899 

Escolaridade [n(%)]
c
 

    Fundamental  

    Médio  

    Superior  

 

5 (46) 

4 (36) 

2 (18) 

 

8 (62) 

5 (38) 

0 (0) 

 

0,665 

Classe Econômica [n(%)]
c
 

     B 

     C 

     D/E 

 

2 (18) 

9 (82) 

0 (0) 

 

3 (23) 

9 (69) 

1 (8) 

 

0,972 

Medicação (HAS) [n(%)]
c
 

     IECA 

     Bloq. AT1 

     Diuréticos 

     Outras 

 

5 (45) 

4 (36) 

3 (27) 

4 (36) 

 

5 (38) 

4 (31) 

5 (38) 

4 (31)  

0,968 

Outras doenças [n(%)]
c
 

     Diabetes 

     Dislipidemia 

     Hipotireoidismo 

 

3 (27) 

2 (18) 

1 (9) 

 

1 (8) 

1 (8)  

6 (46) 

0,366 

Notas: (a) – teste de x
2
; (b) - Teste t de Student; (c) – teste de x

2
 com correção de Yates´;  

IECA - inibidor da enzima conversora de angiotensina II; Bloq - bloqueador do receptor. 

 
 
 

O IMC do GI e GC foi similar no momento inicial, mas ao final do 

programa, o GI apresentou média superior ao Controle (28,4±3,9 versus 30±5,6; 

p=0,018; =0,239). Em relação às medidas iniciais de circunferência de 

cintura e quadril, não houve diferenças significativas entre os grupos antes e 

após a intervenção. 

Os índices de VFC no domínio do tempo, da frequência, análise 

simbólica e complexidade são apresentados na Tabela 2. No momento inicial e 
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final, os grupos apresentaram valores similares tanto de repouso em supino 

quanto na posição ortostática. O programa de Hatha Yoga e a condição 

controle não provocaram alterações nos valores após quatro meses quando 

comparados aos inicias. Quando analisado o efeito da posição sobre os valores 

de repouso, observou-se que: i) na postura ortostática, o iRR de ambos os 

grupos foram significativamente menores que o repouso antes e após a 

intervenção  (p<0,05); ii) no GC, no momento inicial o índice AFabs (p<0,05) foi 

menor; e, iii) no GI, AFabs foi menor que o repouso no momento final do estudo. 

 

Tabela 2. Valores de Mediana (Intervalo Interquartil) dos índices da variabilidade da frequência 

cardíaca de repouso em supino e na posição ortostática nos momentos pré e pós-intervenção 

dos grupos Controle e Ioga. 

Variável 
 Grupo Controle Grupo Ioga 

 Repouso Ortostático Repouso Ortostático 

Média 
iRR(ms) 

Pré 872 (200) 770 (177)* 852 (92) 781 (138)* 

Pós 876 (147) 776 (158)* 882 (103) 778 (106)* 

Variância 
iRR (ms

2
) 

Pré 604 (528) 433 (627) 369 (515) 400 (406) 

Pós 880 (889) 632 (693) 597 (630) 600 (513) 

BFun 
Pré 46 (24) 59 (64) 39 (28) 51 (30) 

Pós 52 (49) 67 (30) 32 (49) 59 (27) 

AFabs 
Pré 93 (145) 69 (81)* 95 (114) 130 (137) 

Pós 131 (135) 87 (113) 114 (370) 42 (77)* 

0V (%) 
Pré 29 (18) 25 (22) 22 (18) 33 (18) 

Pós 33 (14) 30 (27) 25 (22) 24 (22) 

2UV (%) 
Pré 12 (12) 16 (12) 16 (18) 11 (10) 

Pós 12 (14) 12 (15) 17 (11) 17 (10) 

IC 
Pré 1,016 (0,22) 1,058 (0,38) 1,029 (0,24) 0,947 (0,21) 

Pós 0,891 (0,18) 1,017 (0,29) 1,008 (0,26) 0,995 (0,34) 

IC(n) 
Pré 0,683 (0,11) 0,673 (0,26) 0,766 (0,10) 0,647 (0,15) 

Pós 0,655 (0,08) 0,672 (0,19) 0,727 (0,8) 0,686 (0,17) 

Notas: iRR - intervalo RR; ms - milissegundo; ms
2
 - milissegundo as quadrado; BFun - banda de 

baixa frequência em unidade normalizada; AFab - alta frequência em valores absolutos; IC - 
índice de complexidade; ICn - índice de complexidade  normalizado;(*) - p<0,05 versus 
Repouso. 
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Em relação aos índices de VFC no domínio da frequência, BFun não 

apresentou diferenças significativas entre os momentos pré e pós intervenção 

para grupo e para posição. O índice AFabs é apresentado na figura 3, no 

momento pré-intervenção, o grupo Controle apresentou redução significativa 

durante a posição ortostática (Figura 3, Painel A), enquanto que, no momento 

pós-intervenção, o grupo Ioga diminuiu significativamente durante  posição em 

pé (Figura 3, Painel B). 

 

 

 

Figura 3. Comportamento do índice AFabs durante a posição de repouso e ortostática 

nos momentos pré e pós-intervenção, de acordo com os grupos Controle e Ioga. 

Notas: AFabs – componente de alta frequência em valores absolutos; ms
2 
– 

milissegundos ao quadrado. Valores expressos em média e erro padrão. 

 

A figura 4 apresenta os valores de PAS antes e após o período de 

intervenção. A pressão arterial sistólica do GI foi significativamente inferior ao 

do Controle no final do estudo (122±7 versus 129±11; f(1,22)=30,16; =0,590; 

p<0,001), e também do valor inicial (134 ± 10; p=0,001) (Figura 4, Painel A). A 

distribuição mostra também que 75% (n=6) das mulheres que PAS acima do 

valor limítrofe para hipertensão arterial (linha tracejada da figura) no momento 

inicial, reduziram para valores inferiores após o programa, no GC, houve 

aumento de 20% (n=1) nas mulheres com valores limítrofes após o período de 

quatro meses (OR=0,11; IC95% [0,01-0,74]; p=0,002) (Figura 4, Painel B). Em 
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relação à pressão arterial diastólica (Figura 4, Painel B), não foram observadas 

diferenças significativas entre os grupos ao final do estudo. No momento inicial, 

36% das mulheres do GC e 61% do GI estavam com a PAD acima dos valores 

considerados limítrofes (85mmHg), e ao final do estudo, 27% e 38%, 

respectivamente, apresentavam valores limítrofes. Não houve diferenças 

significativas na frequência cardíaca entre os grupos ao final do estudo. 

 

 

 
Figura 4. Variação da pressão arterial sistólica (Painel A) e diastólica (Painel B) dos Grupos 

Controle e Ioga, pré e pós-intervenção. 
Notas: mmHg – milímetros de mercúrio. A linha horizontal indica o valor limítrofe inferior da 

pressão arterial sistólica (130mmHg) e diastólica (85mmHg) para Hipertensão Arterial. 

 
 

 

Os testes de aptidão funcional são apresentados na Tabela 3. Ao final 

do programa, em relação ao teste de coordenação, observou-se que: i) o grupo 

Ioga apresentou melhores resultados que os observados tanto na comparação 

com o momento inicial (p=0,019) quanto com GC (0,001); ii)  de forma inversa, 

no Grupo Controle, foi registrado aumento significativo do tempo de execução 

do teste após período de acompanhamento (p=0,009). A Flexibilidade do GI 

aumentou entre os momentos analisados (p=0,019) e foi maior em comparação 

ao GC no final do estudo (p=0,008). O número de repetições do teste de Força 

foi maior no GI em relação ao Controle no momento final (p=0,038).  
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Tabela 3. Média e desvio padrão dos testes de aptidão funcional dos grupos Controle e 

Ioga no momento inicial e final do estudo. 

 Grupo Controle Grupo Ioga 

F(1,22)     (p)         Variável 
Inicial Final Inicial Final 

Agilidade/ 
Equilíbrio (s) 

21,6 ± 2,2 22,1 ± 2,4 23,4 ± 2,7 22,2 ± 2,9 2,809 (0,109) 0,123 

Coordenação (s) 13 ± 2,5 14 ± 2,8* 13,2 ± 3,4 11,7± 2,5* 16,674 (0,001) 0,443 

Flexibilidade 
(cm) 

55,9 ± 11 55,6 ± 11 62 ± 10 66,7 ± 9* 8,692 (0,008)* 0,293 

Força (rep) 24 ± 3,5 23,5 ± 4,7 23,2 ± 6,2 26,5 ± 3,5 4,890 (0,038) 0,189 

Notas: - effect size;  (*) - p<0,05 vs Inicial;  s - segundos; cm - centímetros; rep - repetições em 

30 segundos. 

 

 

A aplicação do WHOQOL-Brief apontou que a dimensão física do GI 

apresentou diminuição da percepção de dor (p=0,038) e aumento da 

capacidade de locomoção (p=0,046), enquanto que a capacidade para o 

trabalho, percepção de energia e qualidade do sono não apresentaram 

diferenças significativas. No GC não foram observadas mudanças estatísticas 

em nenhum dos itens avaliados. 
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6 DISCUSSÃO 
 

 O objetivo do estudo foi verificar os efeitos da prática de Hatha Yoga na 

modulação autonômica cardíaca de repouso e durante a posição ortostática; 

pressão arterial de repouso, aptidão funcional e qualidade de vida. Os 

principais resultados encontrados no grupo Ioga foram diminuição da 

modulação autonômica parassimpática para o coração na postura ortostática, 

redução da PAS e melhora das capacidades coordenação, flexibilidade e força. 

 Em relação ao IMC, no GI não houve modificação entre o momento 

inicial e final do programa, mas foi maior que o GC no final do estudo. Apesar 

do gasto energético de 30 minutos de posturas de Ioga ser considerado baixo, 

aproximadamente 80 kcal (HAGINS et al, 2007; CLAY et al, 2005), alguns 

estudos observaram redução do IMC. Pal et al (2013) verificaram esse efeito 

[n=105; 24,8(3,8) versus 24,3(3,5) kg/m2; p<0,001] após 18 meses de 

acompanhamento, enquanto que, Sivasankaran et al (2006) obtiveram 

resultados semelhantes em tempo menor, após seis semanas de intervenção 

(n=33; 29±5 versus 28±5 kg/m2; p<0,01). No presente estudo, o período de 

quatro meses ou a intensidade da prática, direcionada para hipertensos, pode 

ter sido insuficiente para gerar respostas semelhantes. Entretanto, o IMC não 

identifica a composição corporal, como a quantidade de gordura e massa 

magra (GLANER, 2004), nesse caso, o aumento do IMC no momento final 

comparado ao GC, pode ter ocorrido por aumento da massa magra, uma vez 

que as medidas de circunferência permaneceram semelhantes.  

 

6.1 Pressão arterial  

 

Em relação à pressão arterial, observou-se importante redução da PAS 

do grupo que participou do programa de Hatha Yoga. Apesar das pacientes 

realizarem tratamento medicamentoso, oito apresentavam PAS acima do valor 

considerado limítrofe (130mmHg) pela VI Diretriz Brasileira de Hipertensão 

Arterial (SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2010) e após o 

programa, seis reduziram para níveis pressóricos normais. Essa resposta foi 

semelhante à obtida em estudo anterior do grupo (MIZUNO e MONTEIRO, 
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2013) indicando que pode haver maior efetividade da Hatha Yoga em reduzir a 

PAS do que a PAD, como observado também por Posadzki et al (2014) em 

recente estudo de revisão sistemática. Estudo epidemiológico de amostra 

representativa da população usuária da atenção básica na cidade de Bauru, 

identificou que 40,4% dos portadores de hipertensão sob tratamento regular 

apresentavam pressão arterial sistólica >140mmHg e ou diastólica >90mmHg, 

considerados portanto, como indivíduos hipertensos com valores pressóricos 

não controlados com a intervenção farmacológica adotada (TURI et al, 2014); 

esta condição pode estar associada a inúmeros fatores, como o aumento 

progressivo da rigidez das grandes artérias com o processo de envelhecimento, 

ocasionando redução da distensibilidade, que é acompanhada por 

comorbidades como a doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca e 

acidente vascular encefálico (GAMBASSI et al, 1998), neste caso, o programa 

realizado com as usuárias da UBS, proporcionou melhor controle pressórico.  

Vale salientar que essa foi uma das primeiras experiências de que temos 

conhecimento, da introdução da prática de Ioga nos serviços de rotina da 

atenção básica em saúde, e após quatro meses de intervenção as aulas de 

Hatha Yoga continuaram a serem oferecidas regularmente as pacientes da 

UBS selecionada, e mesmo depois de transcorridos 15 meses do término da 

intervenção, ainda contava com a aderência de 55% das participantes do 

estudo. Sobre a Ioga na atenção primária, foi encontrado apenas o estudo de 

Roche e Hesse (2014), que avaliaram um grupo de hipertensos em um centro 

de saúde na Espanha e obtiveram resultados semelhantes na redução da PAS, 

além da redução da PAD e de sintomas de ansiedade e estresse.  

 

6.2 Modulação autonômica cardíaca 

 

Os resultados sobre a modulação autonômica cardíaca indicaram 

alteração do sistema nervoso parassimpático frente ao estresse postural, o GI 

apresentou diminuição significativa de AFabs durante a posição ortostática 

após o programa, indicando um possível aumento da sensibilidade dos 

barorreceptores ou quimiorreceptores que sinalizam a região medular do 

núcleo do trato solitário, que por sua vez diminui ativação do núcleo ambíguo, 
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reduzindo a ativação parassimpática (ACCORSI-MENDONÇA et a, 2005; 

DEQUATTRO e FENG, 2002). Entretanto, o método utilizado neste estudo 

permitiu avaliar a modulação autonômica somente sobre a frequência cardíaca, 

específica para a prática de Hatha Yoga durante o teste de estresse postural. 

 O processo de envelhecimento está associado com a reduzida 

capacidade de interação dos mecanismos de regulação cardiovascular, 

levando disfunções na adaptação desse sistema frente a estímulos internos e 

externos. Em idosos com doenças como a HA e o diabetes mellitus, este 

controle pode encontrar-se ainda mais prejudicado (CARTHY et al, 2014; 

MOURA et al, 2014), como foi o caso da amostra do presente estudo. 

 Os índices lineares no domínio do tempo mostraram que os dois grupos 

apresentaram valores e comportamento da média de iRR similares.  Durante a 

posição ortostática, comparada ao repouso, houve diminuição do iRR nos dois 

grupos, como encontrado também por Fagard et al (2007) em uma amostra de 

1379 hipertensos, assim como para Prakash et al (2005) em casuística de 25 

hipertensos, em ambos os casos com grupos mistos (homens e mulheres). 

Esse comportamento é uma resposta natural frente à mudança de postura, que 

do ponto de vista fisiológico, provoca uma redução do retorno venoso e 

consequente aumento da frequência cardíaca induzida pela diminuição da 

atividade parassimpática e aumento da simpática, mediada pelos 

barorreceptores (MUKAI e HAYANO, 1995).   

Para a análise espectral, na comparação entre os grupos e os 

momentos não houve diferenças estatísticas. No momento inicial, o GC 

apresentou diferença estatística entre o repouso e o ortostatismo no índice 

AFabs, enquanto no GI os valores foram similares. Após quatro meses, o GC 

não apresentou diferenças entre as posições enquanto no GI, AFabs foi menor 

no ortostático comparado ao repouso. Esse comportamento distinto entre os 

grupos pode ser decorrente de maior preservação das respostas do SNA para 

o coração no GC do que no GI no momento inicial. Após o período de quatro 

meses, a situação se inverteu, o GC não apresentou diferença entre as 

posições, enquanto o GI respondeu com redução de AFabs. Esse resultado 

indica que após a intervenção, o GI pode ter melhorado o controle autonômico 

durante a posição ortostática (diminuição significativa da modulação vagal), 

enquanto no GC, se deteriorou, diminuindo a capacidade de regulação. 
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Não foram encontrados na literatura, estudos de intervenção sobre a 

prática de Hatha Yoga e seus efeitos na modulação autonômica em diferentes 

posições, mas em relação aos exercícios de baixa intensidade (caminhada e 

alongamentos), Hua et al (2009) observaram que pacientes com HA (n=20 

homens e mulheres, 56±10 anos) não apresentaram diferenças nos índices de 

VFC (analisados no domínio da frequência) de repouso e ortostático após 12 

semanas de treinamento, enquanto o grupo controle apresentou redução da 

potência total (simpático e parassimpático).  Cabe ressaltar que a amostra 

avaliada apresentava comportamento autonômico similar ao grupo Controle 

tanto no momento inicial como no final. Embora a natureza da intervenção seja 

diferente do presente estudo, ambos os grupos de controle, apresentaram 

prejuízos da modulação autonômica após o período de acompanhamento, 

sugerindo a necessidade de intervenções que preservem a integridade do SNA 

cardíaco. 

 Ainda sobre o comportamento frente à ao estresse postural, Prakash et 

al (2005) avaliaram 75 homens e mulheres (48±12 anos) e Fagard et al (2007), 

1379 homens e mulheres de 24 a 59 anos e observaram que nos grupos com 

HA a adaptação frente a mudança de postura apresentava valores de VFC no 

domínio da frequência significativamente diferente do repouso, fato que não foi 

observado no presente estudo, provavelmente devido às diferenças de idade e 

pelo fato da amostra ter sido composta exclusivamente por mulheres. No 

presente estudo, a adaptação ocorreu somente após a intervenção. Esse 

resultado aponta que o programa de Hatha Yoga pode proporcionar benefícios 

importantes na restauração da resposta do organismo frente ao estímulo 

postural. 

Em relação à Análise Simbólica, os resultados indicam que os grupos 

foram semelhantes em ambas as posições, antes e após o período de quatro 

meses. Porta et al (2001) demonstraram que este método de análise é válido 

para identificar o balanço simpatovagal em modelos utilizando bloqueio 

farmacológico e em tilt teste passivo, enquanto que Perseguini et al (2011) 

verificaram que pode ser utilizado também com a manobra postural ativa. 

Diversas pesquisas tem empregado a Análise Simbólica para analisar a VFC, a 

variabilidade da PA e a associação entre elas, considerando ainda os 

momentos da inspiração e expiração. No presente estudo, a Análise Simbólica 
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não identificou as mesmas respostas que foram encontradas na análise 

espectral.  

O IC e ICn avaliados neste estudo não apresentaram alterações 

significativas. Segundo Porta et al (2000), estes índices representam a 

dinâmica entre um padrão e o subsequente, sendo que quanto menores os 

valores, maior a regularidade dos padrões, por exemplo, durante o estresse 

postural, há maior predominância simpática e redução parassimpática. De 

acordo com Catai et al (2014), em estudo transversal com mulheres na faixa 

etária avaliada, na pós-menopausa, apresentam redução das respostas na 

postura ortostática, aventando a hipótese da redução da secreção de 

estrógeno, fator de proteção contra aterosclerose e HA. No presente estudo, 

também composto por mulheres pós-menopausa com HA, a intervenção com 

Hatha Yoga, com a duração, intensidade e frequência com que foi realizada 

pode ter sido insuficiente para promover adaptações significativas que 

pudessem ser detectadas por meio do IC e ICn. 

Uma possível explicação para os resultados encontrados é que na HA 

ocorre disfunção do SNA, com predominância da modulação simpática 

aumentada (SINGH et al, 1998) e da sensibilidade barorreflexa diminuída 

(BISOGNANO et al, 2011), mesmo no estado de repouso. Essa condição 

acarreta em ajuste mínimo da modulação autonômica no estresse postural,  

sem que ocorra diferença significativa quando comparada aos valores de 

repouso. Silva et al (2014) observaram, também, que a hipertensão arterial 

provoca alterações no balanço autonômico que pode dificultar a adaptação às 

mínimas situações de estresse, prejudicando inúmeros sistemas fisiológicos, 

principalmente o cardiovascular.  

 

6.3 Aptidão funcional  

 

No teste de agilidade e equilíbrio dinâmico, que avalia a velocidade dos 

movimentos e da reação, os valores foram semelhantes entre os momentos, 

entretanto, Guner e Inanici (2015) identificaram aumento no comprimento da 

passada, velocidade de caminhada e deambulação de oito pacientes com 

esclerose múltipla, após 12 semanas de exercícios de Ioga, enquanto que Ni et 
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al (2014) avaliaram a oscilação e o equilíbrio postural de 13 idosos com 

histórico de quedas antes e depois de 12 semanas de práticas específicas de 

Ioga e verificaram efeitos positivos em todos os parâmetros, indicando que a 

prática foi similar aos exercícios convencionais de treinamento de equilíbrio. Os 

estudos anteriores demonstram que os exercícios de Hatha Yoga podem 

promover benefícios na capacidade associada à locomoção entre idosos. No 

entanto, no presente estudo, as posturas foram realizadas sobre o colchonete, 

com movimentos lentos e controlados sem mudanças rápidas de direção em 

deslocamento, culminando na ausência de resultados significativos para o teste 

utilizado. 

 O tempo de execução do teste de coordenação do momento final foi 

significativamente menor no GI, quando comparado ao momento inicial e ao 

GC. Não foram encontrados outros estudos que avaliaram essa capacidade 

funcional. A melhora pode ter ocorrido devido à execução das posturas, 

realizadas com foco no desenvolvimento da consciência corporal e na 

constante atenção aos movimentos e alinhamentos corporais, além dos 

alongamentos dos músculos e articulações dos punhos e das mãos, que 

propiciaram maior amplitude de movimento. No grupo Controle, por sua vez, foi 

observado aumento significativo do tempo de execução do teste, indicando que 

após quatro meses de acompanhamento, apresentaram comprometimento 

significativo da capacidade de coordenação. Essa redução pode estar 

associada ao processo de envelhecimento com redução das habilidades 

motoras e funcionais das mãos e ao processo degenerativo de áreas como o 

córtex motor e gânglios da base, como observadas por Ranganathan et al 

(2001) em idosos com idade mediana de 70,5 [65-79] anos.  

A Flexibilidade, medida pela amplitude de flexão da articulação tronco-

quadril aumentou significativamente após o programa no GI comparado ao 

grupo Controle e ao momento inicial. Diversos estudos apresentam efeitos 

positivos na flexibilidade e amplitude articular em diferentes faixas etárias e 

condições de saúde. Schmid et al (2014), observaram que idosos pós-

infartados (n=47; 63±9 anos) de ambos os sexos melhoraram a mobilidade 

cervical, a capacidade de alongamento dos músculos isquiotibiais e a flexão de 

quadril após oito semanas de seções de Ioga, enquanto Chen et al (2008) 

verificaram melhora na flexibilidade dos ombros e do quadril após 24 semanas 
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de Ioga em idosos com idade entre 60 e 75 anos. Isso ocorreu porque os 

movimentos da Ioga selecionados para o programa envolviam grande 

amplitude articular e alongamento dos músculos isquiotibiais, glúteos, lombares 

e dorsais, que podem ter proporcionado o aumento da Flexibilidade avaliada 

pelo teste de sentar e alcançar. A repetição semanal de tais movimentos com 

permanência média de 30 segundos à um minuto é o mais indicado para 

desenvolvimento da flexibilidade, devido ao efeito adaptativo dos receptores 

fusomusculares e órgãos tendinosos de Golggi, além do  efeito de deformação 

das fibras musculares (ACHOUR JUNIOR, 2002, p.456). 

 Quanto às capacidades força e resistência muscular, observou-se que 

no momento final, o grupo Ioga apresentou média superior ao grupo Controle, 

mas ao longo do tempo, não promoveu aumento significativo, assim como no 

estudo de Ades et al (2005) com 21 mulheres (71±5 anos), com doença arterial 

coronariana, submetidas a  seis meses de exercícios de Ioga, acrescidos de 

alongamentos e calistenia, não foi observada melhora significativa nos testes 

de uma repetição máxima no supino (extensão de braços) e no legpress 

(extensão de joelhos e quadril). Entretanto, Schmid et al (2014) observaram 

que oito semanas de Ioga aumentou a força de membros superiores (flexão de 

cotovelo), mas não de inferiores (sentar e levantar da cadeira) em 37 idosos 

pós-infartados. Algumas posturas de Ioga utilizadas no programa, como 

Adhomukhasuanasana e Kapotasana necessitam de apoio de braços no solo 

para sustentar o tronco, enquanto que, em Janushirshasana e Supta 

Padangustasana, as mãos seguram ou apoiam nos pés ou pernas, exigindo 

força de preensão das mãos. Outros asanas exigem força isométrica dos 

músculos dos braços para sustentar o tronco, mas nenhum especificamente de 

flexão do bíceps, avaliado no teste de força, que consiste em realizar a máxima 

quantidade de flexões de cotovelo dentro do período de 30 segundos. A 

característica desses asanas pode explicar, em nosso estudo, a ausência de 

efeitos significativos nesta capacidade. Em outras palavras, os idosos 

avaliados na presente pesquisa podem ter obtido ganho de força e resistência 

muscular localizada em outros grupos musculares que não são exigidos na 

execução do teste. 

Em relação à prescrição das posturas de Ioga, há dificuldades em 

adequá-las de acordo com os princípios do treinamento físico, como o da 
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adaptação, da sobrecarga e da interdependência volume-intensidade (BOMPA, 

2002). No programa de Hatha Yoga as participantes foram orientadas a realizar 

os asanas com cuidado, sempre observando as próprias limitações e a 

presença de dores ou desconfortos durante e após a prática, e quando 

necessário, eram realizadas adaptações individuais nas posturas com a  

intensidade dos asanas ajustada de acordo com o nível de condicionamento 

físico de cada uma. 

 

6.4 Considerações finais 

 

 O tempo de duração de quatro meses de intervenção em Hatha Yoga, 

com três sessões semanais de 90 minutos pode ter sido insuficiente para 

promover adaptações significativas no SNA. Em se tratando de exercícios 

aeróbios, Paschoal et al (2008) avaliando 15 mulheres ativas e 15 sedentárias 

na pós-menopausa, observaram que a prática regular de atividades físicas por 

dois anos resultaram em melhor balanço simpatovagal (índices lineares no 

domínio do tempo e da frequência) quando comparadas ao controle sedentário. 

Apesar da natureza dos exercícios serem diferentes, um período maior de 

prática de Hatha Yoga poderia proporcionar melhores resultados na modulação 

autonômica. 

As características das sequências de ásanas, com movimentos de flexão 

e extensão do tronco, transições da posição em pé para sentado ou deitado no 

solo, que provocam desafios posturais e cardiovasculares, de alguma forma 

podem promover adaptação positiva na resposta autonômica após MPA. De 

fato, mesmo com dificuldades em se ajustar a intensidade e o volume de 

treinamento dos exercícios de Ioga, foram observadas alterações significativas 

tanto na aptidão funcional, quanto na PA, portanto, é possível que a prática dos 

ásanas tenha proporcionado também as alterações na resposta ao estresse 

postural. 

 Destacamos também a ausência de intercorrências importantes, exceto 

aos desconfortos musculares no período de adaptação aos exercícios, tanto 

para o controle da PA, quanto para a ocorrência de complicações músculo-

articulares que provocassem a desistência das participantes. O programa 
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apresentou resultados expressivos que podem ser aplicados na população 

usuária do sistema municipal de saúde, como complemento ao tratamento da 

HA, especialmente as pessoas que possuam restrições para a prática de 

caminhada, como por exemplo, portadores de artrite, artrose, dor lombar, 

deficiências físicas, obesidade, entre outras complicações.  

Uma das limitações do estudo pode ter sido o tamanho da amostra, que 

pode ter influenciado nas respostas, pois os índices apresentaram alta 

variabilidade, mas o número de participantes foi similar a outros estudos 

nacionais e internacionais de intervenção com Ioga (ROCHE e HESSE, 2014; 

AFONSO et al, 2012; COHEN et al, 2009; PINHEIRO et al, 2007b). A prática de 

Ioga em nosso meio ainda é desconhecida por grande parte da população, 

particularmente pelos extratos sociais investigados nesse estudo, devido ao 

baixo nível de escolaridade e de condição socioeconômica, que dificulta o 

acesso a espaços que oferecem o serviço mediante pagamento. 

É preciso considerar que a atuação do SNA para o coração faz parte de 

um complexo conjunto de mecanismos de controle da PA, que podem estar 

alterados na HA. Alguns desses mecanismos foram abordados em estudos 

com sujeitos saudáveis ou com outras patologias, e podem indicar uma 

possível explicação para os resultados encontrados na presente pesquisa, 

como por exemplo, a regulação da secreção de hormônios como o cortisol 

(ROCHA et al, 2014; DANUCALOV et al, 2013) e a melatonina (HARINATH et 

al, 1998); enquanto outros mecanismos podem ser considerados em futuras 

investigações, como os fatores derivados do endotélio (óxido nítrico e 

endotelina), a reatividade vascular e o sistema renina-angiotensina.  

 Em suma, os resultados encontrados sugerem que o Programa de Hatha 

Yoga pode ser utilizado como estratégia de promoção e manutenção da saúde 

de indivíduos com HA, contribuindo para manutenção e melhora da aptidão 

funcional, que nessa etapa da vida é importante tanto para a independência 

nas atividades de vida diária, quanto nas de natureza laboral; para reduzir e 

controlar os níveis de PA, atenuando risco de eventos cardiovasculares, como 

infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular encefálico, além de lesões em 

órgãos alvos como rins e vasos sanguíneos; e, para melhorar a resposta ao 

estresse postural, proporcionando maior segurança no dia-a-dia, considerando-

se que é similar a movimentos como levantar da cama ou do sofá.  
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 Para que se possa perspectivar a oferta de intervenções com Hatha 

Yoga nos serviços de atenção básica, reforçamos a necessidade de 

capacitação de profissionais para atuação com esse tipo de prática corporal, 

sobretudo, quando o público alvo apresenta alguma doença, sugerindo que seu 

conteúdo seja ofertado em disciplinas optativas para profissionais de Educação 

Física, em programas de residência multiprofissional ou cursos de pós-

graduação lato sensu presentes em diversos centros de formação profissional 

em Educação Física distribuídos pelo país, para que possam ser preparados 

para atuação neste importante campo de intervenção da saúde pública. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

O objetivo principal deste estudo foi avaliar os efeitos de um programa 

de Hatha Yoga baseado na combinação de posturas, exercícios respiratórios, 

relaxamento e meditação na pressão arterial, modulação autonômica, aptidão 

funcional e percepção de saúde e qualidade de vida em mulheres com 

hipertensão arterial, atendidas pelo sistema público de saúde. 

 Em estudo anterior (MIZUNO e MONTEIRO, 2013), constatamos o efeito 

hipotensor da Hatha Yoga, principalmente sobre a pressão arterial sistólica, 

entretanto, a metodologia proposta não permitiu identificar quais os 

mecanismos que poderiam atuar sobre esse padrão de resposta. Para o estudo 

atual, em função de evidências da literatura, elegemos a modulação 

autonômica cardíaca como possível hipótese explicativa, pois na presença da 

hipertensão arterial, ela apresenta alterações fisiopatológicas como o aumento 

da atividade simpática, diminuindo assim a variabilidade da frequência cardíaca.

 A prática regular de Hatha Yoga provocou redução significativa da 

pressão arterial sistólica, tanto dos valores absolutos quanto dos indicadores 

clínicos de controle dos valores pressóricos. Entretanto, contrariando as 

hipóteses científicas formuladas não encontramos alterações significativas da 

modulação autonômica cardíaca de repouso quando comparados os 

praticantes de Ioga com o Controle hipertenso. 

Quando analisado a modulação autonômica durante a posição 

ortostática, constatamos que após o programa de Hatha Yoga houve 

diminuição significativa da modulação parassimpática (AFabs). Normalmente, o 

estresse postural provoca aumento da atividade simpática e diminuição da 

vagal, porém, nas pacientes hipertensas em tratamento regular na atenção 

básica em saúde foi observado efeito apenas na modulação parassimpática. 

Nos indicadores da aptidão funcional, as 16 semanas de intervenção 

com Hatha Yoga resultaram em melhora significativa da coordenação e 

flexibilidade, provocadas pelas características das posturas, que envolvem 

movimentos de transição entres as posições em pé, sentado e deitado no solo, 
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criando efeitos adaptativos que podem contribuir para explicar as alterações na 

modulação autonômica decorrentes da mudança de postura. 

Sobre os resultados encontrados devemos considerar que, embora se 

trate de um estudo controlado, a doença hipertensiva é multifatorial, portanto 

nossos resultados apenas indicam que o efeito hipotensor sobre a PAS não 

pode ser explicado pela modulação simpato-vagal.  

A amostra selecionada reflete o que ocorre com pessoas em tratamento 

regular em atenção básica mantida pelo Sistema Único de Saúde, e, portanto, 

representa expressiva parcela da população brasileira em tratamento regular 

da doença. A esse respeito, é importante ressaltar também, que a prática de 

Ioga aplicada a mulheres nas condições do estudo não resultaram em efeitos 

adversos tanto para controle da doença, quanto para outras complicações, 

como, por exemplo, as de natureza ósteo-articular. Nesse caso, a prática de 

Hatha Yoga nessas condições poderia ser uma opção àquelas pessoas 

diagnosticadas com HA que possuam restrições para prática de caminhada, 

por exemplo, indivíduos portadores de artrite, artrose, dor lombar, deficiências 

físicas, portadores de obesidade mórbida, entre outras limitações a critério 

médico, assim, perspectiva-se que este trabalho pode se configurar num 

embrião e modelo que pode ser associado ao que já se observa nas Diretrizes 

Brasileiras para tratamento da HA, onde se reconhece o efeito hipotensor do 

exercício físico, entre os quais a caminhada configura-se como a mais 

recomendada. A prática de Ioga pode ser realizada em espaço restrito e exige 

materiais de baixo custo, ou seja, sua realização é exequível no ambiente de 

uma unidade básica de saúde ou em unidade de saúde da família.  

Ademais, dados qualitativos amealhados junto às mulheres estudadas 

indicam mudanças significativas da percepção da qualidade de vida, sobretudo 

no que diz respeito aos aspectos físicos e a diminuição das dores associadas 

ao sistema musculoesquelético. 
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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi explorar as percepções de mulheres adultas e idosas 

com hipertensão arterial participantes de um programa de exercícios de Ioga. Para 

coleta de dados foi utilizada a técnica de grupo focal com questionário semiestruturado, 

que permitiu extrair opiniões e sentimentos, compartilhando diferentes visões de um 

mesmo fenômeno. Os relatos foram transcritos, analisados pelo método de análise de 

conteúdo e divididos em quatro categorias, cujos resultados foram: a) Dimensão da 

prática: a participação no programa melhorou os hábitos alimentares e a disposição para 

realizar atividades físicas, que estão relacionados com o autocuidado e a 

conscientização; b) Dimensão física: os relatos apontam para a melhora em realizar 

atividades cotidianas, indicando melhoras das capacidades físicas, proporcionados pelos 

exercícios de Ioga; c) Dimensão saúde-doença: observamos a redução das queixas de 

dores musculares, articulares, do consumo de medicação e de sinais e sintomas; e, d) 

Dimensão psicossocial: melhoras no estado de humor, autoconhecimento, autoestima e 

reflexões do âmbito social. O programa de Ioga pode proporcionar diversos benefícios 

às participantes, apontando para a existência de uma perspectiva em saúde, observável a 

partir das percepções expressas no grupo focal, que podem ser descritas em seus 

prontuários clínicos. 

 

Palavras-chaves: hipertensão; ioga; qualidade de vida. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to explore the perceptions of adults and elderly women 

with hypertension participants of a yoga exercise program. For data collection was used 

the focus group technique with semi-structured questionnaire, which allowed to extract 

opinions and feelings, sharing different views of the same phenomenon. The reports 

were transcribed and analyzed by content analysis method and divided into four 

categories, the results were: a) Practical dimension: participation in the program 

improved eating habits and willingness to perform physical activities, which are related 

to self-care and awareness; b) Physical dimension: the reports point to the improvement 

in performing daily activities, indicating improvement of physical, provided by yoga 

exercises; c) Health and disease dimension: we saw a reduction of complaints of muscle 

pain, joint, medication consumption and signs and symptoms; and, d) Psychosocial 

Dimension: improvements in mood, self-knowledge, self-esteem and reflections of the 

social sphere. The yoga program can provide many benefits to the participants, pointing 

to the existence of a health perspective, observable from perceptions expressed in the 

focus group, that can be described in the medical records. 

Keywords: hypertension, yoga, quality of life. 
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INTRODUÇÃO 

 

 As práticas corporais complementares de origem oriental, como a Ioga, têm se 

inserido no campo da saúde tanto no contexto clínico quanto epidemiológico, atuando 

nos cuidados com o corpo, como terapia adjuvante no tratamento convencional das mais 

variadas doenças
1
. 

A Ioga é uma prática milenar originária da Índia, introduzida no ocidente há 

mais de um século que engloba conceitos filosóficos, posturas físicas, exercícios de 

respiração, exercícios de concentração e práticas de meditação, com o objetivo de 

conduzir o ser humano ao autoconhecimento, liberdade de condicionamentos, felicidade 

plena e transcendência
2
. É popularmente conhecida por reduzir o estresse, melhorar o 

humor, o condicionamento físico, promover bem estar de forma geral e a qualidade de 

vida de seus adeptos
3
.  

Pesquisas clínicas com as técnicas de Ioga aplicadas de forma isolada ou 

combinada, em diferentes condições de saúde têm demonstrado efetividade no 

tratamento da hipertensão arterial
4
, diabetes

5
, depressão

6
, ansiedade

7
 e insônia

8
. No 

entanto, considerando que a Ioga é uma prática corporal, não se pode limitar seus 

benefícios apenas aos efeitos fisiológicos e psíquicos medidos quantitativamente, sem 

se ater ao que pensa e pratica o indivíduo ou grupo, abordando a questão da perspectiva 

integral do ser humano. Dessa forma, pesquisas de natureza qualitativa podem 

contribuir para a compreensão dos benefícios advindos da Ioga sobre a perspectiva dos 

praticantes.  

A vivência de Ioga ofertada como atividade de extensão universitária na 

Universidade Estadual Paulista, campus de Bauru, com mulheres portadoras de 

hipertensão arterial, usuárias do serviço público de saúde municipal, permitiu constatar 

que além dos resultados favoráveis demonstrados através de dados quantitativos
4
, as 

participantes relatavam acontecimentos e situações de vida diária que atestavam 

benefícios nos aspectos gerais relacionados à qualidade de vida. Estas mudanças faziam 

referência ao estilo de vida com adoção de hábitos saudáveis e maior atenção com o 

autocuidado, o que despertou o interesse dos pesquisadores responsáveis para a 

necessidade de estudos que contemplassem o conteúdo desses relatos. 

Em face desta constatação, o objetivo do presente estudo foi explorar as 

percepções de mulheres adultas e idosas com hipertensão arterial participantes de um 

programa de exercícios de Ioga. 
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MÉTODOS 

 

Para investigar os benefícios da Ioga, na perspectiva das praticantes, a pesquisa 

pautou-se nos pressupostos da abordagem quantitativa, com dados clínicos, seguida de 

uma abordagem qualitativa, que segundo Ginzburg
9
, um método investigativo centrado 

nas raízes do conhecimento das Ciências Humanas e Sociais é indireto, indiciário, 

conjetural; consiste na análise de minúcias, detalhes que são os verdadeiros reveladores 

dos significados para a pesquisa. Esta perspectiva coloca o pesquisador como o principal 

instrumento de coleta, estabelecendo o contato prolongado com os participantes 

investigados, sendo essencial estabelecer uma visão holística dos fenômenos. 

Fundamentada nesse pressuposto, a pesquisa se estabeleceu com um grupo de mulheres 

adultas e idosas, participantes regulares de um Programa de Ioga. 

 

O Programa de Extensão Ioga e Hipertensão e as participantes do estudo 

 

Participaram da pesquisa doze mulheres com idade entre 46 e 74 anos, usuárias 

de duas unidades básicas de saúde da cidade de Bauru sob tratamento regular da 

hipertensão arterial há pelo menos um ano, sem restrição médica para a prática de 

atividade física e que frequentaram pelo menos 75% das aulas do programa “Ioga e 

Hipertensão”, oferecido pelo Laboratório de Avaliação e Prescrição de Exercícios do 

Departamento de Educação Física da Unesp , por um período de quatro meses. Antes de 

iniciarem as atividades, as participantes responderam uma anamnese com dados 

pessoais, histórico clínico e hábitos de vida e passaram por avaliação antropométrica e 

clínica. 

 As mulheres tinham à disposição transporte gratuito entre as unidades de saúde 

e o campus. Antes do início da aula, os monitores aferiam a pressão arterial e a 

frequência cardíaca para controle e medida de segurança. 

As aulas fundamentaram-se nos oito passos da Ashtanga Yoga de Patãnjali, que 

inclui princípios filosóficos, posturas de Ioga, aprendizagem dos exercícios de 

respiração, concentração e meditação associadas a técnicas de relaxamento em três 

sessões semanais, com duração de 90 minutos. As sessões foram elaboradas pelo 

mediador do programa e pesquisador deste estudo, formado em Licenciatura Plena em 

Educação Física e professor de Ioga há 12 anos. Além das aulas, mensalmente 
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realizava-se uma palestra com temas variados relacionados à saúde, seguido de café da 

manhã comunitário, no qual as participantes levavam alguma contribuição (bolos, pães, 

salgados, etc.). 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru (Parecer: 254.378) e seguiu a resolução nº 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde. A participação das mulheres foi voluntária e 

poderia encerrar-se a qualquer momento, se assim desejassem. Tanto essa informação 

quanto os objetivos, os procedimentos de coleta de dados, a garantia do anonimato (com 

a atribuição de códigos ou nomes fictícios quando da divulgação dos resultados) e a 

autorização para a publicação dos dados fornecidos apenas para fins científicos 

constaram do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado pelas participantes.  

 

Técnicas de Pesquisa 

 

Para identificar os benefícios da prática de Ioga na percepção das praticantes, 

utilizou-se a técnica de grupo focal para a coleta de dados. A técnica permite “emergir 

uma multiplicidade de pontos de vista e processos emocionais, pelo próprio contexto de 

interação criado, permitindo a captação de significados que, com outros meios, 

poderiam ser difíceis de manifestar”
10

. 

A sessão de grupo focal foi realizada após quatro meses de Programa de Ioga. A 

duração da entrevista foi de 90 minutos e os relatos foram gravados em áudio. Atentou-

se para que os aparelhos fossem minimamente invasivos de modo que as participantes 

não se sentissem inibidas ou constrangidas. Posteriormente os dados foram transcritos 

na íntegra. 

O grupo focal permite promover insights, como ressalta Morgan
11

, na medida 

em que os participantes, ao expressarem suas opiniões e sentimentos, podem se dar 

conta de crenças e atitudes presentes tanto em seus comportamentos quanto dos outros, 

compartilhando diferentes visões de um mesmo fenômeno. 

As informações, argumentos, crenças e discussões durante uma sessão de grupo 

focal podem revelar pensamentos individuais, bem como resultar na compreensão 

coletiva e análise crítica das questões colocadas em debate. Ainda, de acordo com 

Patton
12

, esta técnica revela-se eficiente, dentre outras razões, por apresentar-se mais 

fielmente às percepções dos participantes que tendem a refletir sobre si mesmos na 

dinâmica em grupo, possibilitando verificar visões compartilhadas e consistentes.  
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Baseado nesses pressupostos buscou-se, desencadear a reflexão e a compreensão 

das participantes em relação à prática da Ioga por intermédio de suas próprias 

interpretações. 

Os temas de orientação para estimular a discussão na sessão de grupo focal 

foram organizados previamente, da seguinte forma: i) abordagem para participação no 

projeto; ii) conhecimento sobre Ioga; iii) opinião sobre os exercícios de Ioga realizados; 

iv) ambiente da universidade; v) atividades diárias; vi) interação entre professores, 

monitores e participantes; vii) mudanças observadas no dia a dia após o programa; viii) 

observação em relação à saúde após o programa; e, ix) utilização dos exercícios no dia a 

dia. Os relatos não seguiram esta sequência, foram surgindo durante a discussão 

juntamente com outros temas emergentes não previstos. Quando necessário os 

entrevistadores estimularam a fala das participantes baseados nos temas de orientação, 

sendo que ao final da entrevista verificou-se se todos os tópicos foram discutidos pelo 

grupo. 

  

Análise dos dados 

 

O material empírico obtido por meio de grupo focal foi organizado e categorizado 

procurando identificar tendências e padrões relevantes.  

A análise dos dados se embasou nos pressupostos da análise de conteúdo que 

Bardin
13

 (p. 38) define como “um conjunto de técnicas de análise das comunicações, 

que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens”, sendo pertinente para o estudo das motivações, atitudes, valores, crenças e 

tendências do grupo pesquisado. Especificamente em relação à pesquisa com grupos 

focais, Morgan
11

 ressalta que os dados obtidos podem ser analisados e interpretados de 

diferentes formas, de acordo com o objetivo da pesquisa, sendo a análise de conteúdo 

um dos métodos mais utilizados.  

A partir da análise do material empírico obtido foi realizada classificação, 

codificação e categorização
14

 dos relatos nas seguintes categorias: a) Dimensão da 

prática; b) Dimensão física; c) Dimensão saúde-doença; e, d) Dimensão psicossocial. 

Cada relato foi classificado apenas na dimensão que mais se aproximava, independente 

dos temas de orientação do qual foi extraído. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Características das participantes 

  

 As participantes apresentavam idades entre 46 e 74 anos e realizavam tratamento 

regular para hipertensão arterial e outras doenças crônicas (diabetes [17%], 

dislipidemias [17%] e hipotireoidismo [50%]), razão pelo qual 83% consumiam pelo 

menos dois medicamentos de uso contínuo. O índice de massa corporal médio foi de 

29,5±5 Kg/m
2
 (sobrepeso); 75% eram da classe econômica C e 67% informaram possuir 

ensino fundamental completo.  

A pressão arterial sistólica no início do programa era de 134±10mmHg e reduziu 

para 122±7mmHg (p<0,001), enquanto a pressão arterial diastólica (83±12 versus 

80±11mmHg;  p>0,05)  e a frequência cardíaca (77±7 versus 80±10; p>0,05) 

permaneceram similares entre os dois momentos, corroborando com outros estudos na 

literatura
4,5

. 

 

Dimensão da prática 

 

Nesta dimensão foi abordado o conhecimento prévio das participantes sobre a 

Ioga, as percepções durante a participação nas atividades dentro da universidade e as 

mudanças de comportamento/hábito advindos da prática regular de Ioga. 

A Ioga tem se popularizado nos últimos anos com a divulgação da mídia 

impressa e visual e nos clubes e academias que a oferecem.  Desta forma algumas 

participantes já a conheciam: “Eu fiz ioga uma vez lá no SESC”, “eu já tinha feito com 

o professor mesmo”; enquanto que outras apenas tinham “ouvido falar” ou “já tinha 

visto, mas não sabia como era”; algumas tinham um conceito equivocado sobre a Ioga: 

“eu pensava que a ioga era só ficar assim”, referindo-se à posição sentada de 

meditação ou confundindo com o Tai-chi, uma prática corporal chinesa. A maioria 

nunca tinha participado de uma aula e apresentava conceitos incompletos sobre o que se 

tratava a Ioga, pois acreditavam que os exercícios se restringiam à meditação e aos 

exercícios de respiração. Tais concepções podem ser compreendidas ao analisar-se o 

propósito original da Ioga que esta ligada ao aspecto espiritual da existência humana, 

entretanto, no ocidente, para os profissionais que atuam com Ioga a prática tem se 

incorporado à cultura como um tipo de ginástica para a saúde e a redução do estresse
2
, 
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no entanto, como pode observar-se, a percepção das mulheres dessa faixa etária ainda é 

bem diferente daquela que tem os especialistas em Ioga. 

A rotina do programa incluía controle diário da pressão arterial; orientação do 

uso correto das medicações prescritas (doses e horários); palestras mensais com temas 

variados (nutrição, psicologia, primeiros socorros, etc) e avaliações semestrais 

conduzidos pelos monitores do projeto (alunos do curso de Educação Física), fazendo 

com que as participantes se sentissem acolhidas e valorizadas: “Os meninos (monitores) 

todos dedicados, são muito atenciosos, educados”. De fato, o elemento social é 

fundamental para a melhoria da qualidade de vida no âmbito das práticas corporais, 

segundo Castellano et al.
15

, programas de atividades físicas podem proporcionar o 

acolhimento social, a convivência com pessoas de outras gerações e a percepção de 

suporte, muitas vezes não encontrada no ambiente doméstico e no sistema público de 

saúde. 

 Os relatos indicam que a participação no programa incentivou o aumento das 

atividades físicas de forma geral: “eu faço o exercício em casa também”, “a ioga eu 

faço aqui e em casa e também faço caminhada”; e também mudanças positivas nos 

hábitos alimentares: “emagreci quatro quilos, associado com a dieta”, “tirei carne, 

fritura, açúcar, etc.”, “estou bebendo mais água”, demonstrando que a participação no 

programa promoveu mudanças de hábitos com adoção de comportamentos favoráveis, 

relacionados ao autocuidado e a conscientização. As características das aulas de Ioga 

propicia o autoconhecimento que por sua vez estimula o autocuidado e a adoção de 

hábitos de vida mais saudáveis
3
.  

 

Dimensão Física 

 

 Nesta dimensão estão inseridos os relatos associados aos benefícios físicos 

proporcionados pelos exercícios, tais como a melhora de capacidades físicas e do 

desempenho em atividades de vida diária e laborais. 

A melhora das capacidades físicas foram as mais citadas no grupo focal, como 

aumento da flexibilidade, da força, do tônus muscular e do equilíbrio. Estas capacidades 

podem ser estimuladas e desenvolvidas com os exercícios de Ioga, que são compostos 

de alongamento, posturas em contração isométrica e de estabilidade postural
16

. Após 

quatro meses as participantes relataram: “nem colocar a mão no chão eu conseguia, 

agora está voltando”, “depois que faço assim sinto alongado, muito alongamento”; 
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“agilidade de abaixar”, “parece que ativa tudo, então você fica com músculo mais 

forte”, “ai está tudo endurecendo de novo (musculatura)” e também no equilíbrio. 

Cowen e Adams
17

 também observaram melhora significativa da flexibilidade e da força 

após seis semanas de práticas regulares de Ioga em uma amostra de 26 adultos. 

Apesar da maioria dos exercícios de Ioga apresentar baixa intensidade física
18

 a 

condição inicial das participantes caracterizada por baixa atividade física, possibilitou 

melhoras perceptíveis no condicionamento físico, refletindo no aumento da disposição 

para realização das atividades de vida diária conforme enfatizam nos relatos:  “Eu 

consigo limpar a minha casa sozinha, e é grande a minha casa, são quatro quartos, 

dois banheiros, duas salas...”; “Fazia um pouquinho já cansava, agora não. Faço um 

pouco, no outro dia mais um pouco. Mas eu não tenho mais aquela canseira...”. Apesar 

da maioria das participantes serem aposentadas ou do lar, duas delas estavam inseridas 

no mercado de trabalho e relataram benefícios advindos da prática de Ioga: “eu voltei a 

trabalhar depois que eu comecei no Ioga, eu voltei e sai da licença médica, eu voltei a 

trabalhar, tudo por causa do Ioga...”; e outra: “Eu trabalho em pé, eu tomava remédio 

todo dia pra poder aguentar [...] mas depois que eu comecei é raro, bem raro e eu tinha 

que tomar [remédio] todo dia se não, não conseguia trabalhar”.  A melhora da 

autonomia funcional foi observada também em idosos praticantes de Ioga avaliados 

pelo protocolo de LADEG
19

.   

 Sobre a dimensão física, muitas vezes as pesquisas não expressam diferenças 

estatísticas nos valores de média e desvio padrão de testes e avaliações entre momentos. 

Neste caso, a pesquisa qualitativa identifica mudanças pontuais que não são perceptíveis 

pelos métodos cartesianos de pesquisa científica, mostrando a importância e a 

necessidade de utilização da informação qualitativa na pesquisa e na abordagem clínica 

dos pacientes de tal forma que esses possam complementar os dados quantitativos 

oriundos dos métodos tradicionais de abordagem do processo saúde-doença e que sejam 

registradas no prontuário clínico do paciente pelo corpo médico, de enfermagem ou pelo 

profissional de educação física. 

 

Dimensão Saúde-Doença 

 

 Nesta dimensão estão agrupadas as percepções relacionadas à melhora da 

condição de saúde, como a redução de sinais e sintomas associados ou não a patologias 

e redução do consumo de medicação. 
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  A redução no quadro de dor foi uma das mais observadas entre os relatos: “Meu 

joelho melhorou bem, dói um pouco ainda”, “Eu tinha muita dor nas costas também, 

agora é raro, mas antes era constante, eu tinha muita dor e dificuldade”, e “até para 

subir uma escada, um degrau eu tinha dificuldade por causa do joelho”. Os exercícios 

de Ioga que as participantes realizaram  constituem um conjunto de procedimentos que 

podem auxiliar no alongamento muscular e na circulação sanguínea, contribuindo assim 

para reduzir o quadro de dores lombares
20-21

. Os quatro meses de aulas proporcionaram 

efeitos positivos na percepção da dor, o que contribuiu para que elas adotassem os 

exercícios como rotina diária. Além das dores osteomusculares, houve redução também 

na frequência de cefaleias: “Eu tinha muita dor de cabeça”, que pode ser efeito de um 

estado geral de relaxamento, com redução da tensão e consequentemente das dores de 

cabeça de origem tensional. Uma revisão de literatura realizada por Bussing et al.
22

 

concluiu que a Ioga pode ser usada para inúmeras condições associadas a algias. 

 Outra observação importante foi a redução da pressão arterial, já que as 

participantes eram hipertensas e mesmo realizando o tratamento medicamentoso 

prescrito, ainda assim, algumas não conseguiam controlar a pressão arterial: “Eu ficava 

de madrugada comendo alho para abaixar a pressão, tomava remédio” ou “a minha 

pressão era 17, 16 [...] agora a pressão está boa, 11, 12, 13”. De fato, esse efeito 

hipotensor dos exercícios foi observado por Mizuno e Monteiro
4
 que utilizaram a Ioga 

como proposta complementar de tratamento da hipertensão. 

 Além da redução da pressão arterial, duas participantes também relataram 

redução da prescrição medicamentosa: “não estou tomando o remédio”. A orientação 

durante o programa foi para manter a prescrição medicamentosa, mas nestes casos, a 

redução da medicação foi realizada por orientação do médico que acompanhava as 

pacientes. 

Outros benefícios relatados pelas participantes foram melhora da qualidade do 

sono com redução de medicação e diminuição da tensão muscular dos ombros e da 

região cervical. 

 

Dimensão Psicossocial 

 

Nesta dimensão são apresentadas questões pertinentes ao campo psicológico 

relacionadas à melhora do estado de humor, ao autoconhecimento e a autoestima e ainda 

reflexões voltadas ao âmbito social. 
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Quanto à melhora do estado de humor, foram apresentados vários relatos 

valorizando os benefícios que a atividade trouxe para o dia a dia das pessoas. Foram 

observadas afirmações relacionadas ao aumento de energia, melhora de disposição, 

mudança em aspectos da vida abordando um recomeço, maior disposição para se cuidar, 

diminuição de estresse, melhora de quadro depressivo, presença de felicidade e melhora 

de estado de ânimo de maneira geral: “O humor da gente melhora”, “O estresse 

também, parece que diminui, eu tive uma boa melhora, eu era bem nervosa, ai eu fiquei 

mais calma”, “Agora eu estou feliz”. 

As afirmações acima vêm ao encontro com o que apontam os estudos que 

relacionam os efeitos da prática de Ioga em quadros depressivos
6
, em pessoas com 

ansiedade
7
 e na melhora dos estados de ânimo em geral

23-24
. 

O processo de autoconhecimento se apresenta quando os participantes apontam 

para suas reflexões observando sua postura, sua alimentação, sua respiração, sua 

maneira de sentar, levantar e deitar, demonstradas nas seguintes expressões: “Começa a 

rever”, “começa pensar tudo diferente”, “começa querer mudar outras coisas” e “Isso 

faz você refletir outros pontos também”. A prática de Ioga, em função de suas 

características, nos permite entrar em contato com o silêncio e isso pode propiciar 

momentos nos quais se torna possível um olhar interior, promovendo a auto-observação. 

Os princípios éticos e morais da Ioga, primeiros passos do Yoga Sutra de 

Patãnjali
25-26

, são componentes naturalmente presentes no ambiente de aula que podem 

ser incorporados pelos praticantes o que possivelmente faz desencadear um processo de 

revisão de valores e reflexão possibilitando o autoconhecimento. 

A estratégia utilizada de oferecer um café da manhã comunitário propiciou a 

exposição do grupo ao componente social. O destaque dado pelas participantes quanto à 

delicadeza, atenção e educação dos professores e monitores, a possibilidade de poder 

retribuir para quem te oferece algo e ter o reconhecimento dos benefícios recebidos são 

elementos ligados ao desenvolvimento do sentido de gratidão. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados apresentados apoiam a hipótese inicial deste estudo, de que os 

conteúdos dos relatos poderiam expressar os benefícios que o programa proporcionou 

aos participantes, benefícios estes desde a perspectiva da saúde física, mental e social à 
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mudança nos hábitos de vida, autoconhecimento e modo de se expressar e se relacionar. 

Num contexto mais amplo, as ideias que foram apresentadas refletem o contexto do 

grupo, mesmo quando foi expressa de maneira individualizada. 

Os dados apontam para a existência de uma perspectiva em saúde que os 

sistemas de registros e avaliações médicas não conseguem enxergar, ou seja, benefícios 

que o modelo cartesiano de atenção à saúde não alcança mas que se mostram 

extremamente importantes a nível individual, conforme apontados nos relatos. 

As práticas corporais como a Ioga baseiam-se na integralidade do sujeito, 

abordando-o em sua totalidade. Essa característica proporciona um suporte humanizado 

com foco na pessoa como um todo e não apenas na doença, associado a uma escuta 

acolhedora
27

. A Ioga conduz o praticante a uma reflexão sobre seu modo de vida, seus 

ideais e sobre si mesmo, levando-o ao autoconhecimento
2 

e criando um contexto 

extremamente favorável para mudanças nos hábitos de vida. Essas mudanças foram 

além da expectativa inicial do Programa Ioga e Hipertensão que era a de reduzir a 

pressão arterial. 

Os relatos das mulheres sobre a experiência corporal poderiam estar descritas em 

seus prontuários clínicos, até porque esses efeitos não são proporcionados apenas pela 

prática da Ioga, mas decorrentes de todo um processo terapêutico que envolveu uma 

equipe multiprofissional com médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e 

educadores físicos, cujo tratamento envolveu a combinação do esquema medicamentoso 

com a intervenção terapêutica adjuvante, os quais, conjuntamente desencadearam nos 

resultados obtidos.  

Em face das informações amealhadas, práticas corporais como a Ioga poderiam 

ser introduzidas nos serviços de atenção básica em saúde, por poderem ser realizadas 

em espaço físico restrito, apresentarem baixo risco de intercorrências, ter custo muito 

baixo para o serviço e contribuir fortemente para o sucesso terapêutico, podendo reduzir 

em 12% os custos anuais do município com a demanda pelos serviços de saúde, como 

observado com grupos que realizavam atividades físicas regulares
28

.  

Para que a inserção destas práticas seja efetiva torna-se necessária também a 

qualificação de profissionais de Educação Física ou outros profissionais da área da 

saúde para que possam ofertar esses serviços na atenção básica. 

A respeito da limitação deste estudo, recorremos a Morgan (1997) para ressaltar 

que em dinâmicas de grupo focal alguns participantes podem adotar certa postura de 

conformidade, deixando de fornecer informações que possivelmente seriam expostas em 
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entrevistas individuais. Embora os pesquisadores/moderadores tenham promovido um 

ambiente favorável à participação efetiva de todas as participantes, observamos que 

algumas mulheres expressaram suas opiniões com menor frequência em relação a outras. 

Tal limitação pode ser superada, em estudos futuros, com a inclusão da técnica 

complementar de entrevista, permitindo captar de modo mais individualizado pontos de 

vista de participantes que, porventura, não se sintam a vontade para expressar-se 

coletivamente. 

Em suma, os objetivos do estudo foram alcançados com a dinâmica do grupo 

focal, sendo possível observar inúmeros resultados a partir da perspectiva das 

participantes, que evidenciaram que o método de pesquisa qualitativa contribui para a 

compreensão dos benefícios da Ioga ao dar voz aos participantes. Com esses resultados 

os autores sugerem que as observações dos grupos focais sejam objeto de registro 

sistemático nos prontuários clínicos das participantes, bem como o treinamento e a 

capacitação de profissionais especializados para atuação no sistema público de saúde 

com a prática de Ioga. 
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Anexo 2 – Comitê de Ética 
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Anexo 3 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
 
 Eu, __________________________________________________________ portador  do RG n

o
. 

______________________ e paciente do Núcleo de Saúde __________________________ – Bauru, 
aceito participar do Projeto Ioga, oferecido pelo Departamento de Educação Física da Faculdade de 
Ciências da UNESP – Bauru, em colaboração com a Secretaria de Saúde de Bauru. 
 O projeto Ioga visa investigar os efeitos da prática de Ioga sobre a hipertensão arterial e outros 
fatores de risco de doenças coronarianas. 
Dentre os procedimentos a serem seguidos, estou ciente que devo participar de avaliações que constam 
de consultas médicas efetuadas pelo Núcleo de Saúde, exames laboratoriais para análise do perfil 
bioquímico, avaliação antropométrica (peso, altura, porcentagem de gordura, avaliação respiratória, 
postural e flexibilidade) , aptidão funcional e análise da variabilidade da frequência cardíaca. 
O participante poderá deixar o Projeto Ioga no momento em que necessitar ou assim desejar, podendo 
ainda retornar na data estipulada pelos coordenadores do projeto 
 
(   ) Desejo voluntariamente participar das aulas de Ioga. 
(   ) Concordo em participar do estudo, mas não posso participar das aulas de Ioga. 
 
(  ) Concordo que os resultados obtidos durante o projeto sejam utilizados para fins científicos, garantido 
meu anonimato. 
 
Por estar de acordo, firmo o presente. 
 
 
   Bauru,  _____ de _____________________ de 20 ____. 
 
 
 
     ____________________________________ 
 
 
 
Pesquisadores responsáveis: 
 
___________________________________          _______________________________ 
JULIO MIZUNO - Prof. De Educação Física   Prof. Dr. Henrique Luiz Monteiro 
RG 25.159.677-1 – CREF4: 065071-G/SP   Coordenador – Orientador. 
Rua Romeu Crivelli, 6-25, V. Sta Terezinha   Unesp – Faculdade de Ciências. 
Bauru/SP – 17051-400. F. (14) 3011-4292   Departamento de Educação Física 
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Anexo 4 – Anamnese – Entrevista Dirigida 
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Anexo 5 – Questionário de Qualidade de Vida – WHOQOL Bref. 
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