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1. Resumo 

O teste de caminhada de 2 minutos (TC2), tem sido usado em várias condições 

da saúde, para avaliação da capacidade funcional, mas a interpretação de seus 

resultados é limitada devido à falta de valores de referência. Para avaliação da 

força muscular dos membros inferiores, o Teste Levanta e Senta-5 repetições 

(TLS-5rep). Entretanto, não existe valores de referência para a população 

pediátrica. Objetivo: Estabelecer valores de referência para predição do TC2 e 

do TLS-5 rep em crianças e adolescentes eutróficas. Métodos: Estudo 

transversal, até o momento foram avaliados 123 crianças e adolescentes 

eutróficas (63 meninos e 60 meninas, entre 11± 3 anos, indicie de massa 

corpórea (IMC) 18,7 ± 3,6 kg/m2) sedentários, com função pulmonar 

preservada e sem antecedentes de doenças cardiorrespiratórias, 

neuromusculares ou musculoesqueléticas. Resultados: As variáveis medidas 

ao final do TC2 e do TLS-5rep   quando comparada com o primeiro e o 

segundo teste, não houve diferença estatisticamente significantes. Foram 

encontradas correlações significantes entre a distância percorrida no TC2 com 

todas as variáveis antropométricas. Já o TLS-5rep não apresentou nenhuma 

correlação significante. Conclusão: Até o momento concluímos que os testes 

TC2 e TLS-5rep são reprodutíveis e podem ser aplicados na população 

pediátrica. As equações de previsão para estes métodos tiveram variáveis 

como: idade, peso, altura e comprimento da perna como variáveis 

independentes. 

 

Palavras chaves: Teste da caminhada 2 minutos, Teste Levanta-Senta 5 

repetições, Equação de referência, crianças eutróficas. 

 

2. Introdução: O teste de caminhada 2 minutos (TC2) foi idealizado para 

avaliação da capacidade funcional de crianças e adolescentes eutróficas, 

porém para valores de referência ainda são escassas1. Para avaliação da força 

muscular dos membros inferiores, o Teste Levanta e Senta-5 repetições (TLS-

5rep) tem sido uma medida simples. Entretanto, não existe valores de 

referência para a população pediátrica2. 3. Objetivo: Estabelecer valores de 

referência para predição do TC2 e do TLS-5 rep em crianças e adolescentes 



eutróficas. 4. Metodologia: Este estudo é trata-se de um estudo transversal e 

respeitou normas de pesquisa envolvendo seres humanos, o protocolo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa (Protocolo 1.615.136). A avaliação 

foi realizada em escolas municipais e na Universidade Nove de Julho ambas do 

estado de São Paulo. 5. Desenvolvimento: Foram incluídos crianças e 

adolescentes, com idade entre 7 a 17 anos, estáveis clinicamente e 

sedentárias. Os critérios de exclusão foram a presença de infecções agudas, 

doenças pulmonares, cardiovasculares ou limitações musculoesqueléticas. Os 

voluntários realizaram em uma única visita as seguintes avaliações: 

espirometria, dois TC2 e dois TLS-5rep, com intervalo de repouso entre os 

testes de 30 minutos. 6. Resultados Preliminares: Do total de crianças 

coletadas, cento e trinta e seis, sendo destes, quatro foram excluídos devido à 

prematuridade, quatro devido a redução da função pulmonar, duas por 

obesidade, duas por ser fisicamente ativo e caso único por não compreensão. 

Os dados referentes ás características basais da amostra estão apresentadas 

na Tabela 1. 

Tabela 1-  Características antropométricas e de função pulmonar da amostra 

estudada. 

Variáveis n= 123 (Gênero:  ♂ 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, L 4,9 ± 1,6 

Em relação as variáveis medidas ao final do TC2 quando comparando o 

primeiro e o segundo teste não houve diferença estatisticamente significantes 

[204,8 ± 27,5 vs 209,4 ± 28,4 {-4,6 (-8 - -1,1)} ]. No TLS-5rep não houve 

diferença estatisticamente significante entre o primeiro e o segundo teste {7,8 ± 

1,6 vs 7,4 ± 1,5 [0,4 (0,2 – 0,6)]}. 



Foram encontradas correlações significantes entre a distância percorrida 

no TC2 com todas as variáveis antropométricas. Já o TLS-5rep não apresentou 

nenhuma correlação significante (Tabela 2). 

Tabela 2 -  Correlação entre a distância percorrida no TC2, TLS-5rep e as 

variáveis antropométricas. 

 Peso, kg Altura, cm Idade, anos Comprimento, m 

TC2, m 0,24* 0,32* 0,24* 0,28* 

TLS-5rep, seg 0,09 0,10 0,09 0,16 

Dentre as variáveis independentes selecionadas a partir de uma análise 

de regressão simples. As variáveis: peso, altura, comprimento da perna, idade 

e gênero, persistiram para prever a distância percorrida no TC2 explicando 

17% de sua variância. (Quadro 1A) 

Em relação ao TLS-5rep, as variáveis independentes que persistiram no 

modelo foram: (idade, gênero, altura, comprimento da perna e o peso). Estas 

variáveis persistiram para prever o tempo para o TLS-5rep, explicando 17% de 

sua variância. (Quadro 1B) 

Quadro 1A e 1B: Resultado das equações preliminares:  

A DTC2: 124,409 – (0,449 x idade) + (12,549 x gênero) + (0,396 x altura em cm) + 

(0,459 x comprimento perna em cm) – (0,099 x peso em kg) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

B TLS-5rep: 3,389 + (0,112 x idade) – (0,554 x gênero) + (0,013 x altura em cm) +  

(0,014 x comprimento da perna em cm) + (0,010 x peso em kg) 

(sendo: 0 para gênero feminino e 1 para masculino) 
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