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Introdução. A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é a 12º doença mais prevalente no mundo, e 
a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que será a 5ª no ano de 2020. O teste de caminhada de 
seis minutos (TC6) vem sendo utilizado de forma crescente para avaliar a efetividade de diferentes opções 
terapêuticas em pneumopatias por ser um teste considerado submáximo, de baixo custo e de fácil execução. 
Objetivos. Este estudo teve como objetivo comparar distância percorrida e as respostas hemodinâmicas 
e sensação subjetiva de cansaço entre os testes de caminhada de seis minutos no solo (TC6s) e na esteira 
(TC6est).  Método. Foi realizado um estudo do tipo crossover com amostra não probabilística, de conveniên-
cia, definida por acessibilidade ao sujeito no período de julho a setembro de 2014. Foram incluídos no estudo 
15 (quinze) indivíduos com diagnóstico clínico e espirométrico de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), 
que fazem parte do projeto “caminhada no bosque” do serviço de Reabilitação Pulmonar do Hospital de Messe-
jana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, estáveis clinicamente, independente do sexo e com idade superior a 18 
anos. Em seguida, os participantes foram randomizados em bloco e realizaram um TC6s e um TC6est, monitori-
zados adequadamente quanto às variáveis fisiológicas e com intervalo mínimo de 24 horas entre os testes. Foi 
utilizado teste t para variáveis entre grupos, teste ANOVA para medidas repetidas e análise da evolução dos gru-
pos separadamente, bem como teste Tukey para os casos de diferença estatística. Os princípios da resolução 
466/2012 do conselho nacional de saúde (CNS) foram preservados com número do parecer do comitê de ética 
913.693. Resultados. Foi evidenciado uma diferença estatisticamente significante entre os grupos na fase 
de recuperação da frequência cardíaca (p=0,005), e na sensação de dispneia com 3 minutos de teste (p=0,016). 
Quanto a distância percorrida, foi observado uma diferença estatística entre a distância esperada e a percorrida 
em ambos os testes (p<0,039) e houve uma redução de 40% na distância percorrida quando comparado o TC6s 
com TC6est (p=0,0001). Conclusão. Podemos concluir que com relação às repostas hemodinâmicas, não 
existe diferença entre os grupos TC6s e TC6est, entretanto, quanto à tolerância ao exercício, o teste realizado 
em solo provoca um cansaço mais precocemente do que o realizado na esteira, bem como a distância percorrida 
em solo é significativamente maior, o que inviabiliza substituição do teste realizado no solo pelo teste na esteira.
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