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Introdução: O teste de caminhada de seis minutos(TC6) é um teste submáximo muito utilizado para avaliar a capaci-
dade funcional de indivíduos, os resultados obtidos são comumente comparados a valores de referência, no entanto, 
as equações preditivas encontradas na literatura para o TC6 apresentam grande variabilidade em seus resultados. 
Isto se deve, possivelmente, às divergências entre os protocolos de avaliação, bem como às diferenças populacionais. 
Objetivos: apresentar valores de normalidade para a distância caminhada ao TC6 (DC6) de indivíduos saudáveis 
pernambucanos assim como desenvolver uma equação de referência preditiva. 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 am-
bos 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 inferiores 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). Para a análise estatística os dados utilizaram-se a correlação de Pearson e a re-
gressão multivariada. O software foi o SPSS v 20 e nível de significância p<0,05. Resultados: foram avaliados 140 
indivíduos(36,62±13,51anos; 76 mulheres; 1,63±0,09m; 71,22 ±14,57Kg; VEF1/CVF(%)=87,97±5,77). Houve uma 
forte correlação entre os dois testes(r=0,91;p<0,05) A DC6 obtida pela amostra foi de 549,04±66,79m. Na análise 
univariada a altura(r=0,45), o índice de massa corpórea (IMC)(r=-0,23), frequência cardíaca final (FCfinal)(r=0,38), vari-
ação da frequência cardíaca (∆FC)(r=0,49) e comprimento de membro inferior (CMI)(r=0,33) se correlacionaram signifi-
cativamente com a DC6 (p<0,05). Na regressão multivariada a altura, IMC, FCfinal e a ∆FC, explicaram coletivamente 
41,2% da variação da DC6, através da equação preditiva: DC6= 1,775 +[0,782 x∆FC(bpm)]+(203,208 x FCfinal(bpm)) 
+ (289,39 x altura(m))- (2,557 x IMC(Kg/m2). Conclusão: Confirmamos a boa reprodutibilidade doTC6. Propomos 
uma equação baseada nas variáveis altura, IMC, ∆FC e FCfinal, capaz de explicar coletivamente 41,2% da variação da 
DC6. No entanto, sugerimos a verificação de outras variáveis que possam melhorar o poder de predição da DC6.
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