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Resumo  
Introdução: Atualmente, a respiração freno-labial ( RFL) é utilizada em programas de 
reabilitação pulmonar parar melhorar o padrão respi ratório e aliviar a dispnéia em 
pacientes portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). No entanto, ainda 
não está bem definido se a melhora do padrão respir atório é capaz de reduzir o consumo 
de oxigênio nestes pacientes. Objetivo: Analisar o padrão respiratório e os gases 
expirados de pacientes com DPOC realizando a RFL. M étodos: Em estudo cruzado e 
randomizado, foram avaliados 17 pacientes com DPOC estável. Todos realizaram RFL e 
respiração controle (RC) durante o exercício submáx imo em bicicleta ergométrica por 8 
minutos. A avaliação do padrão respiratório e dos g ases expirados foi realizada por meio 
do VO2000 no repouso e durante o exercício. Foi uti lizado o teste t-pareado para 
comparar as diferenças entre RC e RFL com nível de significância de p<0,05. 
Resultados: Ao comparar a RC com a RFL no repouso, foi observada redução da 
freqüência respiratória (19,91±4,71 para 11,76±3,33 ; p<0,05) e aumento do volume 
corrente (721,07±178,83 para 1242,54±384,48; p<0,05 ). Não houve alteração significativa 
do consumo de oxigênio, porém ocorreu aumento na pr odução de dióxido de carbono 
(293,22±37,84 para 340,48±47,93; p<0,05). No exercí cio, foi observada redução da 
freqüência respiratória (26,58±6,85 para 20,24±5,89 ; p<0,05) e do volume minuto 
(28,57±5,61 para 24,90±4,86; p<0,05) e aumento do v olume corrente (1127,83±292,13 para 
1293,57±268,48; p<0,05). Não houve alteração signif icativa do consumo de oxigênio e na 
produção de dióxido de carbono. Conclusão: A RFL pr omoveu melhora do padrão 
respiratório no repouso e no exercício, porém esta melhora não refletiu na redução do 
consumo de oxigênio.  
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