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A hipertensão arterial, por ser uma doença crônica, exige tratamento por toda a vida 

que pode ser: a) com remédios que o paciente toma diariamente; e/ou b) sem remédios que 

engloba dieta adequada, exercícios físicos e respiração lenta, entre outros. A escolha da 

forma de tratamento varia de paciente para paciente e somente o médico pode orientar se o 

paciente deve receber tratamento com remédios ou sem remédios ou, o mais comum, que é 

a associação dos dois tipos. 

O método de respiração lenta surgiu baseado em estudos que verificaram que as 

pessoas apresentavam redução da pressão arterial quando recitavam mantras da yoga ou 

orações em latim. Após vários estudos, descobriu-se que o que diminuía os valores de 

pressão não eram as orações propriamente ditas, mas sim, a respiração lenta que se faz para 

orar em latim ou para recitar mantras ou versos.  

A respiração lenta, também chamada de respiração guiada, exige a redução da 

frequência respiratória. Sabe-se que ao diminuir a frequência respiratória (número de 

respirações por minuto) para 10 ou menos respirações por minuto, ocorre diminuição da 

pressão arterial que pode ser significativa e permanecer por várias horas.  

O Resperate
®
 é um equipamento que surgiu com o intuito de guiar as respirações 

para que a frequência respiratória fique a mais baixa possível durante a utilização do 

aparelho. Ele é composto por um fone de ouvido que toca sons diferentes para a inspiração 

e para expiração, uma cinta respiratória que ao ser colocada no abdome detecta a 

frequência respiratória e um mini-computador. Inicialmente o equipamento verifica quantas 

respirações a pessoa está realizando por minuto e, em seguida, emite sons para que ela siga 

a frequência de respirações orientada pelos sons de inspirar e expirar.  

Acompanhando estes sons a pessoa sabe o momento que deve inspirar e expirar o ar. 

Ao longo do tempo, o equipamento induz que a expiração seja cada vez mais lenta e 

prolongada, reduzindo o número de respirações por minuto e, consequentemente, a 

pressão arterial. Quando esta respiração guiada é realizada diariamente a diminuição da 



pressão arterial é maior e mais duradoura. A recomendação é que sejam realizados de 15 a 

20 minutos de respiração lenta todos os dias da semana.  

Resultados mais expressivos normalmente ocorrem a partir da terceira ou quarta 

semana de uso do aparelho. Sabe-se também que quanto mais altos os valores de pressão 

arterial, maiores são as reduções promovidas pela respiração lenta.  

Pacientes que associam o tratamento medicamentoso ao uso adequado do 

Resperate
®
 podem até reduzir as doses de seus medicamentos. Em outros casos, quando os 

níveis de pressão arterial não estão muito elevados, pode-se usar o Resperate
®
 com única 

forma de tratamento, mas como já foi dito, essa recomendação deve ser feita pelo médico. 

O Resperate
®
 é uma forma de tratamento da hipertensão arterial sem remédios ou 

associada aos medicamentos. Por ser um equipamento simples, prático e de custo 

relativamente baixo, pode auxiliar muitos hipertensos. 

Como as pesquisas científicas já mostraram bons resultados, vale a pena tentar! Pelo 

que se sabe, o Resperate
®
 não causa nenhum efeito colateral e ainda pode servir como 

forma de relaxamento! Parece sim, ser uma boa alternativa! 

 


