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1. RESUMO 

Introdução: O teste da caminhada de seis minutos se mostra como uma opção prática 

e de baixo custo para avaliação de indivíduos normais e pacientes pneumopatas e 

cardiopatas, uma vez que a distância percorrida se correlaciona com a capacidade 

funcional. 

Objetivos: Avaliar o comportamento da distância percorrida no teste da caminhada 

de seis minutos admissional e após seis meses de pacientes em reabilitação 

cardiorrespiratória e sua repercussão na capacidade funcional. 

Métodos: Foram incluídos 35 pacientes, pneumopatas e cardiopatas, com idade 

média de 64±15 anos que participavam do programa a pelo menos seis meses. O 

instrumento de coleta obteve as medidas da distância percorrida atingida no TC6min 

admissional e após seis meses. 

Resultados Preliminares: No TC6min admissional os pacientes percorreram 

465±102 metros, já após seis meses a distância foi de 443±125 metros. A variação 

entre a distância percorrida no teste admissional foi de 22 metros a mais em relação 

a distância obtida no teste após seis meses, o que representou uma variação de 4,9%. 

Conclusão: Tal distância não representou variação da distância percorrida antes e 

após seis meses, o que sugere uma manutenção da capacidade funcional destes 

pacientes após este período de treinamento. 

 

Palavras chave: Teste da caminhada de seis minutos, distância percorrida, 

capacidade funcional. 

  



2. INTRODUÇÃO 

O teste da caminhada de seis minutos (TC6min) é um instrumento de fácil aplicação 

e baixo custo utilizados para avaliar a distância percorrida em indivíduos normais, 

cardiopatas e pneumopatas, com boa correlação com a capacidade funcional e 

consumo de oxigênio. 

 

3. OBJETIVO 

Avaliar o comportamento da distância percorrida no teste da caminhada de seis 

minutos admissional e após seis meses de pacientes em um programa de reabilitação 

cardiorrespiratória em uma clínica escola e sua repercussão na capacidade funcional. 

 

4. METODOLOGIA 

Estudo transversal, retrospectivo com pacientes admitidos para um programa de 

reabilitação cardiorrespiratória do Ambulatório Integrado da Universidade Nove de 

Julho. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Foram incluídos pacientes admitidos para o programa de reabilitação 

cardiorrespiratória do curso de fisioterapia a pelo menos seis meses. Os pacientes 

possuíam diagnóstico de doenças pulmonares ou cardíacas. O instrumento de coleta 

obteve as medidas da distância percorrida atingida no TC6min admissional e após 

seis meses. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os dados representam uma amostra de 35 pacientes (33 pneumopatas), sendo 24 

homens e 11 mulheres, com idade média de 64±15 anos e índice de massa corpórea 

de 25±4,8 kg/m2. No TC6min admissional os pacientes percorreram 465±102 metros 

e 443±125 metros no teste após 6 meses. A variação percentual entre a distância 



percorrida admissional e após seis meses foi de 22 metros em valores absolutos o 

que representou uma diferença de 4,9%. 

 

Gráfico 1. Médias e desvios-padrão da distância 

percorrida no teste da caminhada de seis minutos de 35 

pacientes em programa de reabilitação 

cardiorrespiratória. 

Este resultado sugere na prática uma manutenção da capacidade funcional destes 

pacientes após este período de treinamento. 
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