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Introdução: O teste de caminhada de seis minutos (TC6) é um teste simples, de baixo custo, seguro, de fácil aplica-
bilidade e tem sido comumente empregado para avaliação do desempenho físico em pesquisas clínicas. Vários fatores 
demográficos, antropométricos e fisiológicos podem influenciar na distância total caminhada no teste de caminhada de 
seis minutos (DC6). Existem várias equações preditivas que não se adequam aos fatores locais das respectivas popu-
lações, porém, não há estudos que comparem a DC6 em indivíduos saudáveis pernambucanos. Objetivos: Compa-
rar diferentes equações brasileiras (Dourado e cols., Soares e Pereira e Iwama e cols) para a predição da DC6 e inferir 
quais variáveis apresentam diferenças estatísticas significantes entre as equações. Métodos: Trata-se de um estudo 
transversal, aprovado pelo comitê de ética em pesquisa (CAAE:52767616.7.0000.5200), desenvolvido no ambulatório 
de Reabilitação pulmonar do HOF/Recife-PE. Uma amostragem por conveniência de indivíduos saudáveis, de ambos 
os sexos, não fisicamente ativos, compôs o estudo. Os voluntários foram avaliados através do questionário de atividade 
física habitual de Baecke e por uma avaliação física para obtenção dos dados antropométricos referentes ao peso(Kg), 
altura(m), através da balança mecânica (Filizola, São Paulo, Brasil). A medição do comprimento dos membros inferio-
res com fita métrica (Fita métrica, 150cm, China). Uma espirometria prévia (espirômetro portátil,modelo Spiro USB, 
Tamussino, EUA) excluiu as limitações pulmonares. Foram realizados dois TC6 seguindo orientações da American 
Thoracic Society(ATS), considerando-se a maior DC6 para a comparação com os resultados propostos pelas equações 
de Dourado e cols., Soares e Pereira e Iwama e cols. Os dados foram expressos em valor médio e percentual médio ± 
DP. Para a análise estatística dos dados utilizou-se a correlação de Pearson.  Resultados: Os valores da DC6, obti-
dos por uma amostra composta por 140 pernambucanos (36,62±13,51anos;76mulheres;1,63±0,09m; 71,22±14,57Kg; 
EF1/CVF(%)=87,97±5,77), não diferiram do valores estimados pelas três equações. Quando confrontados com os 
valores preditos pelas equações de Dourado e cols., Soares e Pereira e Iwama e cols. apresentaram um desempenho 
médio equivalente a 83%, 93% e 95%. Os valores previstos pela equação de Dourado e cols. superaram os obtidos 
pela amostra em 108,3±70,75m. A variável idade, diferentemente do apresentado nas três equações estudadas, não 
se correlacionou com a DC6. A correlação da altura, peso e IMC com a DC6 apresentou comportamento semelhante 
ao avaliado na amostra testada. Conclusão: Nesse estudo, a equação de Iwama e cols. apresentou-se a mais ade-
quada para a população pernambucana testada. No entanto, sugere-se a elaboração de equações de referência para 
pernambucanos.
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