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1. RESUMO 

Introdução: O teste da caminhada é um teste submáximo que pode indiretamente 

transmite a capacidade funcional, substituído o teste ergoespirométrico. Podem 

ser utilizadas equações que indicarão a metragem indicada a ser percorrida por 

cada indivíduo. 

Objetivos: Realizar uma comparação entre a distância percorrida no teste da 

caminhada de seis minutos, com as distâncias encontradas em duas equações 

de referência. 

Metodologia: Os dados representam uma amostra de 35 pacientes, sendo 24 

homens e 11 mulheres, com idade média de 63,80+16,04 anos e índice de massa 

corpórea de 24,96±4,89 kg/m2. 

Resultados Preliminares: Uma comparação percentual demonstrou que quando 

comparada a distância percorrida com a estimada de Enright e cols os pacientes 

andaram 8% a menos e 27% e menos quando comparados com Iwana e cols. 

Conclusão: Os pacientes demonstraram uma distância percorrida menor que a 

predita por estas equações, o que pode inferir redução da capacidade funcional. 

Estes resultados sugerem uma melhor precisão da equação de Enright junto a 

análise desta amostra. 

 

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

capacidade funcional, equações de referência. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O teste da caminhada é uma variação do teste de Cooper, usado como uma 

das principais ferramentas de avaliação do atendimento ambulatorial e 

hospitalar. Uma ferramenta pratica e de baixo custo comparado com o teste 

ergoespirométrico. A distância percorrida é proporcional com o consumo de O2 

que está correlacionado com a capacidade funcional. Sendo assim, quanto 

maior a distância maior será a capacidade funcional. Na literatura há várias 

equações que referenciam o quanto cada paciente poderá andar de acordo 

com as variáveis antropométricas, sendo a mais conhecida é a de Enright e 

cols. por ser a primeira formula descrita. Em vista da diferença do biotipo foi 

criada uma formula com participantes brasileiro por Iwama e cols. 



3. OBJETIVOS 

Correlacionar a distância percorrida no teste da caminhada de seis minutos, de 

pacientes admitidos em um programa de reabilitação cardiorrespiratória, com os 

resultados obtidos nas formulas de Enright e Iwana. 

 

4. METODOLOGIA 

Este é um estudo transversal, retrospectivo, com dados obtidos nos prontuários 

dos pacientes que participam de um programa de reabilitação cardiovascular e 

pulmonar junto a uma clínica-escola.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Uma comparação foi realizada entre a distância percorrida e as estimadas para 

cada paciente, com os valores encontrados nas duas equações. Os dados são 

apresentados em médias e desvios-padrão e variações percentuais. Este projeto 

foi aprovado no comitê de ética da UNINOVE sob protocolo 665.290. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os dados representam uma amostra de 35 pacientes, sendo 24 homens e 11 

mulheres, com idade média de 63,80+16,04 anos e índice de massa corpórea de 

24,96±4,89 kg/m2. A distância percorrida pelos pacientes foi de 464,77±104,9 

metros, 503,40±100,15 metros na equação de Enright e 524,02±44,86 metros pela 

equação de Iwama, respectivamente. Uma comparação percentual demonstrou 

que quando comparada a distância percorrida com a estimada de Enright e cols. 

os pacientes andaram 8% a menos e 27% a menos quando comparados com 

Iwana e cols. 

 

Tabela 1. Variáveis antropométricas, sexo e idade em anos dos pacientes 
submetidos ao programa de reabilitação cardiovascular e pulmonar 

Variável Medias e DP 

Idade (anos) 63,80 ± 16,04 

sexo(M/F) 12 / 11 

Altura (metros) 1,66 ± 0,08 

Peso (quilogramas) 66,1 ± 15,1 

IMC(kg/m2) 24,96 ± 4,89 

DP: desvio padrão; m: metro; kg: quilograma 
 



Tabela 2. Média de resultados obtidos e analise percentual da 
distância estimada  

Equações Distancia (metros) % 

TCM6min 464,77 ± 104,9  100 

Enright e cols 503,40 ± 100,15*  - 8 

Iwama e cols 524,02 ± 44,86*  - 27 

* Desvio padrão   
 

Os pacientes demonstraram uma distância percorrida menor que a predita por 

estas equações, o que pode inferir redução da capacidade funcional. Estes 

resultados sugerem uma melhor precisão da equação de Enright junto a análise 

desta amostra.  
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