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1. Resumo 

Introdução: O teste da caminhada de seis minutos (TC6) tem sido amplamente 

utilizado para a avaliação da capacidade funcional em diversas populações. Valores 

de referência para população pediátrica já foram estabelecidos. No entanto, não há 

equações de referência para crianças e adolescentes obesos. Objetivos: 

Estabelecer valores de referência para o TC6 em crianças e adolescentes obesos e, 

secundariamente, testar a reprodutibilidade deste teste nesta população. Métodos: 

Até o momento, foram avaliados sete adolescentes obesos (5 meninas, 15 ± 2 anos, 

índice de massa corpórea - IMC: 36 ± 8 kg/m2), sedentários, com função pulmonar 

preservada (capacidade vital forçada - CVF: 112 ± 21 % do previsto, volume 

expiratório forçado no primeiro segundo - VEF1: 103 ± 23 % do previsto) e sem 

antecedentes de doenças cardiorrespiratórias, neuromusculares ou 

musculoesqueléticas. A obesidade foi classificada acima de 2 desvios-padrão em 

relação à curva de IMC em Z-escore, da Organização Mundial da Saúde-2007. A 

espirometria foi realizada de acordo com as orientações do consenso brasileiro. O 

TC6 foi realizado em corredor livre de 30 metros e repetido até que a diferença entre 

os dois melhores testes fosse menor ou igual a 15 metros. O intervalo de repouso 

entre os testes foi de 30 minutos. No repouso e imediatamente após o término dos 

testes foram mensuradas a pressão arterial e a escala de percepção de esforço 

(Borg modificada). Continuamente, foram mensuradas a frequência cardíaca (FC) e 

a saturação de pulso de oxigênio (SpO2). O TC6 utilizado na análise de regressão foi 

aquele com a maior distância percorrida de todos os testes. A análise de regressão 

múltipla (modelo stepwise) foi realizada para obtenção da equação de previsão, 

sendo a variável dependente a distância percorrida no TC6 e as variáveis 

independentes IMC e gênero. A reprodutibilidade foi avaliada pelo test t de Student 

pareado, sendo utilizado o primeiro e segundo melhor TC6. Resultados: Do total de 

sete crianças, o teste foi repetido quatro vezes em 57% (n=4) da amostra, cinco 

vezes em 29% (n=2) e três vezes em 14% (n=1). A equação de previsão da 

distância percorrida pode ser expressa da seguinte forma: DPTC6 = 766,1 - 5,6 x 

IMC, explicando 76% da variância na distância caminhada. Em relação ao objetivo 

secundário, não houve diferença significante na distância percorrida (522 ± 64 vs 

533 ± 52 m, respectivamente), na FC (136 ± 21 vs 138 ± 13 bpm, respectivamente), 

na SpO2 (95 ± 1 vs 94 ± 2 %, respectivamente) e percepção do esforço para 

dispneia [2 (0,5 - 3) e 1 (1 – 4), respectivamente] e fadiga nas pernas [2 (0 - 4) e 2 (1 



– 3), respectivamente]. Conclusão: Até o presente momento, o IMC é a única 

variável que prediz a distância percorrida no TC6 nas crianças e adolescentes 

obesos estudados. Foram necessários mais de dois testes para que a variabilidade 

da distância percorrida fosse minimizada. No entanto, os dois melhores testes 

promoveram equivalentes respostas cardiorrespiratórias e sintomas. 

 

Palavras chave: Teste da caminhada de seis minutos, equação de referência, 

obesidade.   

 

2. Introdução 

A obesidade infantil é uma doença multifatorial, podendo ocorrer por 

alterações genéticas, metabolismo, hábitos alimentares ou estilo de vida sedentário1. 

Alguns estudos mostram que pacientes obesos têm uma capacidade de exercício 

menor do que os indivíduos considerados eutróficos, devido ao maior deslocamento 

de massa corpórea. No entanto, não existem valores de referência da distância 

prevista do TC6 para crianças e adolescentes obesos.  

 

3. Objetivos 

Estabelecer valores de referência para o TC6 em crianças e adolescentes 

obesos e, secundariamente, testar a reprodutibilidade deste teste nesta população. 

 

4. Metodologia  

 Este estudo é um estudo transversal. As crianças e adolescentes foram 

recrutadas de parentes de funcionários da Universidade Nove de Julho do estado de 

São Paulo e avaliados no ambulatório cardiopulmonar da mesma instituição. 

 

5. Desenvolvimento 

Foram incluídos crianças e adolescentes, com idade entre 6 a 18 anos, 

estáveis clinicamente e sedentárias. Os critérios de exclusão foram crianças e 

adolescentes com infecções agudas, doenças pulmonares, cardiovasculares ou 

limitações musculoesqueléticas.  

Após inclusão no estudo, os voluntários realizaram em uma única visita as 

seguintes avaliações: espirometria2-3 e teste de caminhada de seis minutos tantos 



quantos necessários para que a diferença do primeiro com o segundo melhor teste 

seja inferior a 15 metros. 

 

6. Resultados Preliminares  

 

Tabela 1 – Características basais da amostra estudada. 

Variáveis Amostra (n= 7)  

Meninos / Meninas 2 / 5 

Idade, anos 15 ± 2 

Altura, cm 1,7 ± 0,1 

Peso, kg 102,7 ± 25,4 

IMC, kg/m2  36,1 ± 7,5 

CVF, L (% prev) 4,2 ± 0,6 (111,9 ± 21,4) 

VEF1, L (% prev) 1,4 ± 0,7 (103,4 ± 23,1) 

VEF1/CVF 15,2 ± 37,9 

TC6, m 555,5 ± 27,6 

 

Não houve diferença significante na distância percorrida entre os dois 

melhores TC6 (547,6 ± 45,7 vs 547,6 ± 38,4m) p > 0,05. 

Para a análise de regressão linear as variáveis selecionadas como 

dependente foi a distância percorrida (DP) e como independente foram: idade, IMC, 

peso e altura. No entanto, somente o IMC persistiu para predizer a DP no TC6, 

explicando 76% de sua variância. Os dados provenientes da análise de regressão 

linear múltipla resultaram na seguinte equação:  
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