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1. Resumo 

Introdução: Até a presente data, equações de previsão para a distância percorrida 

(DP) no teste de caminhada de seis minutos (TC6) para a população pediátrica 

obesa ainda não foi estabelecida.  

Objetivos: Testar a reprodutibilidade e estabelecer uma equação de previsão para a 

distância percorrida no TC6 em crianças e adolescentes obesos. 

Métodos: Foram avaliadas 51 crianças e adolescentes sedentárias, entre 6 a 18 

anos (13 ± 3 anos), com função pulmonar normal (VEF1: 105 ± 16% do previsto). Os 

critérios de exclusão foram infecções agudas, doenças pulmonares prévias, 

cardiovasculares ou limitações musculoesqueléticas. O TC6 foi realizado no mesmo 

dia, no mínimo duas vezes, com o intervalo de 30 minutos entre eles, aceitando uma 

variação de 15m entre os testes. Caso essa diferença fosse maior, a criança realizou 

um terceiro teste no mesmo dia, respeitando um intervalo adicional de repouso de 

30 minutos. Para a equação de previsão, a variável dependente foi a DP no TC6 e 

as independentes foram: gênero, idade, altura, e o peso. 

Resultados Preliminares: Não houve diferença significante na distância percorrida 

entre os dois melhores TC6 (570,6 ± 62,8 m vs 558,3 ± 62,4 m). A seguinte equação 

foi obtida: DPTC6: -15,428 + (32,879 x gênero) + (1,097 x idade) + (465,466 x altura 

em metros) – (2,419 x Peso), sendo 0 para o gênero feminino e 1 para o masculino 

(R2 = 0,37; p < 0,001). 

Conclusão: O TC6 é reprodutível para a crianças e adolescentes obesos brasileiros, 

sendo que a DP depende da idade, gênero, altura e peso. 

 

Palavras-chave: teste de caminhada, reprodutibilidade dos testes, equação de 

referência, criança, adolescente. 

2. Introdução 

Para crianças e adolescentes, há equações de referência para o TC6, desenvolvidas 

em diferentes países1-2. Entretanto, essas equações não podem ser utilizadas para a 

população infantil brasileira devido a existência de diferenças sociodemográficas, 

ambientais e antropométricas. Neste contexto, Priesnitz et al.3 estabeleceram uma 

equação de referência para crianças e adolescentes brasileiros na faixa etária de 

seis a doze anos, sendo que a idade, peso, altura e diferença da frequência cardíaca 

(FC) do repouso e final do teste, foram as variáveis independentes preditivas da 

distância percorrida em seis minutos. No entanto, é sabido que a resposta da FC ao 



esforço difere entre crianças e adolescentes saudáveis daqueles que tenham 

agravos de saúde, o que pode subestimar ou superestimar a distância obtida pelo 

cálculo desta equação de referência. Vale ressaltar que na equação de Priesnitz et 

al.3 o coeficiente de correlação intraclasse englobou crianças de até 12 anos, o que 

impossibilita seu uso para avaliação de adolescentes. Adicionalmente, as crianças 

foram selecionadas apenas na cidade de Porto Alegre, o que reduz sua validade 

externa. Desta forma, é mandatório estabelecer uma equação de referência para o 

TC6, envolvendo faixa etária mais ampla e outras regiões de nosso país. 

3. Objetivos 

Determinar valores de referência e testar a reprodutibilidade do TC6 para crianças e 

adolescentes brasileiros saudáveis. 

4. Metodologia:  

Foram avaliados 126 indivíduos saudáveis com idade de 11 ± 3 anos, sendo 63 

meninos, com espirometria4-5 normal e sem redução de função pulmonar 

(capacidade vital forçada – CVF de 108,4 ± 14,4% do previsto, volume expiratório no 

primeiro segundo - VEF1 de 104,2 ± 13,8% do previsto) e excluídos voluntários 

prematuros, com função pulmonar reduzida, obesos e não-colaborativos. O Índice 

de Massa Corpórea (IMC) foi avaliado e classificado pelo Z-Score da Organização 

Mundial de Saúde (OMS). Foram medidos também o comprimento e circunferência 

de perna. 

5. Desenvolvimento 

O teste foi realizado em um corredor livre de trinta metros, sendo realizado duas 

vezes com um intervalo de 30 minutos. Foram mensurados no repouso e no final 

dos testes a frequência cardíaca (FC), pressão arterial (PA), saturação de pulso de 

oxigênio (SpO2), sensação de dispneia e fadiga em MMII pela escala de BORG 

modificada e a cada 30 metros percorridos, foi mensurado a FC e a SpO2. Como 

variável desfecho foi registrada a distância percorrida em metros (DTC6). 

6. Resultados preliminares 

Até a presente data, 136 indivíduos foram selecionados de acordo com os critérios 

de inclusão e exclusão. Destes, 4 foram excluídos devido à prematuridade, 4 por 

redução da função pulmonar, 2 por obesidade, 2 por ser fisicamente ativo e um caso 

único de não ser colaborativo. Do total, 126 indivíduos foram incluídos com idade 

entre 6 e 17 anos. Os dados referentes às características basais da amostra estão 

apresentados na Tabela 1.  



Tabela 1 – Características basais da amostra estudada. 

Variáveis n = 126 (63 ♂) 

Idade, anos 11 ± 3 

Peso, kg 40,2 ± 14,6 

Altura, cm 144,2 ± 16,5 

IMC, kg/m² 18,7 ± 3,6 

CVF, L (% prev) 2,6 ± 0,9 (108,4 ± 14,4) 

VEF1, L (% prev) 2,3 ± 0,8 (104,2 ± 13,8) 

VEF1/CVF 0,9 ± 0,5 

FEFMAX 4,9 ± 1,6 

 

As variáveis independentes selecionadas a partir de uma análise de regressão 

simples (peso, altura, comprimento da perna, idade e gênero) persistiram para 

prever a distância percorrida no TC6, explicando 22% de sua variância, resultando 

na seguinte equação preliminar: 

Não houve diferença estatisticamente significante para a distância percorrida entre 

ambos os testes (1º TC6: 598,2 ± 82,6 vs 2º TC6 600,0 ± 76,3) IC 0,9 (-8,7 – 10,5). 
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DTC6: 299,943 + (5,660 x idade) + (30,674 x gênero) + (1,64 x altura) +  

(1,41 x comprimento perna) - (2,556 x peso) 

(Gênero feminino=0 e masculino=1) 


