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Resumo   
Introdução: O teste de caminhada de dois minutos (TC2) e de seis minutos (TC6) e 
o teste levanta-senta de cinco repetições (TLS-5rep) são frequentemente utilizados 
em crianças e adolescentes para avaliação da capacidade funcional tanto na saúde 
quanto em seus agravos. No entanto, a escassez (TC6) ou ausência (TC2 e TLS-
5rep) de equações de previsão para esses testes em crianças e adolescentes limita 
sua adequada interpretação. Objetivo: Estabelecer equações de referência para 
predição da distância caminhada para o TC2, TC6 e tempo gasto no TLS-5rep em 
crianças e adolescentes saudáveis. Método: Este é um estudo multicêntrico, com 627 
crianças e adolescentes (312 meninas), entre 6 e 17 anos. Os indivíduos realizaram 
a espirometria, as medidas de comprimento da perna (CP) e circunferência da coxa, 
o TC2, TC6 e o TLS-5rep. As variáveis independentes foram: idade, peso, altura, 
índice de massa corpórea, sexo (0: meninas, 1: meninos), delta de frequência 

cardíaca (FC, pico – repouso), centro participante (Dummy 1 = Pará, 2 = SP, 3 = RS 
e 4 = Natal).  Resultados: A análise de regressão determinou a seguinte equação de 
previsão para a distância (D) no TC2 em crianças: DTC2 (6 a 12 anos) = 41,848 – 

(0,818 x peso, Kg) + (130, 695 x altura, m) + (0,322 x FC) – (7,195 x Dummy 1) – 
(15,104 x Dummy 3) (R2 = 0,347; p = 0,009); para adolescentes: DTC2 (13 a 17 anos) 

= 142, 510 + (13, 274 x Sexo) + (0,263 x FC) + (0,588 x CP, cm) + (12,403 x Dummy 
2) (R2 = 0,251; p = 0,002). Para o TC6, a equação de previsão é: DTC6 (6 a 12 anos) 
= 123,817 + (5,299 x idade, anos) + (14,232 x Sexo) – (3,033 x peso, Kg) + (345 x 

altura, m) + (0,952 x FC) – (19,052 x Dummy 1) – (32,564 x Dummy 3) (R2 = 0,389; 
p = 0,036); para adolescentes, a equação de previsão é: DTC6 (13 a 17 anos) = 
224,041 + (24,350 x Sexo, sendo 0 para meninas e 1 para meninos) + (111,340 x 

altura, m) + (1,252 x FC) + (1,511 x CP, cm) + (32,615 x Dummy 2) (R2 = 0,369; p = 
0,007). A equação de previsão para o tempo gasto (T) para realizar o TLS-5rep é: 
TTLS-5rep (06 a 12 anos) = 6,638 + (0,030 x CC) + (1,256 x Dummy 1) – (0,508 x 
Dummy 2) + (0,534 x Dummy 3) (R2 = 0,256; p = 0,04); para adolescentes: TTLS-5rep 
(13 a 17 anos) = 8,308 + (0,680 x Dummy 1) – (0,631 x Dummy 2) (R2 = 0,203; p = 
0,01). Os testes mostraram-se reprodutíveis nos quatro centros pesquisados com 
coeficiente de correlação intraclasse variando de 0,85-0,96 para o TC2; de 0,88-0,99 
para o TC6 e de 0,79 a 0,85 para TTLS-5rep. Nas crianças, o desempenho foi 
semelhante no TC2 entre meninos (204,8 ± 26,5 m) e meninas (198,1 ± 24,6 m). Para 
os adolescentes a média da DTC2 foi de 222,2±26,0 (meninos) e de 209,0±20,0 
(meninas). No TC6, os meninos andaram mais que as meninas tanto na faixa etária 
de 6 a 12 anos (594,3 ± 70,8 m e 576,3 ± 65,9 m, respectivamente) quanto na de 13 
a 17 anos (640,8±74,7 m e 608,9 ± 52 m, respectivamente). Meninos e meninas 
obtiveram desempenho semelhante no TTLS-5rep (crianças: 8,1±1,5 s e 8,4±1,6 s; 
adolescentes 8,5±1,3 s e 8,5 ± 1,4 s, respectivamente). Conclusão: O presente 
estudo estabeleceu equações de referência para crianças e adolescentes brasileiros 
dos testes de caminhada (TC2 e TC6) e para o TLS-5rep. Essas equações podem ser 
utilizadas como referência para interpretações avaliativas na prática do fisioterapeuta 
em crianças e adolescentes brasileiros. 
Palavras-chave: criança, adolescente, reprodutibilidade dos testes, valores de 
referência.  
 

 

 



ABSTRACT 
Introduction: The two-minute (2MWT) and six-minute walk test (6MWT) and the 5-
repetition sit-to-stand test (5-STSt) are often used in children and adolescents to 
assess functional capacity in health and in their injuries. However, the scarcity (6MWT) 
or absence (2MWT and STS) of prediction equations for these tests in children and 
adolescents limits their adequate interpretation. Aims: To establish reference 
equations for prediction of walking distance for 2MWT, 6MWT, and time spent on 5-
STSt test in healthy children and adolescents. Methods: This is a multicenter study 
with 627 children and adolescents (312 girls) between the ages of 6 and 17 years. 
Individuals underwent spirometry, leg length (LL) and thigh circumference (TC), 
2MWT, 6MWT, and 5-STSt. The independent variables were age, weight, height, body 
mass index, sex (0: girls, 1: boys), heart rate delta (ΔHR, peak - rest), participant center 
(Dummy 1 = SP, 3 = RS and 4 = Natal). Results: The regression analysis determined 
the following prediction equation for the distance (D) at the 2MWT in children: DW-
2MWT (6 to 12 years) = 41.848 – (0.818 x weight, Kg) + (130. 695 x height, m) + (0.322 

x FC) – (7.195 x Dummy 1) – (15.104 x Dummy 3) (R2 = 0.347; p = 0.009); for 

teenagers: DW-2MWT (13 to 17 years) = 142.510 + (13. 274 x Sex) + (0.263 x FC) + 
(0.588 x CP, cm) + (12.403 x Dummy 2) (R2 = 0.251; p = 0.002). For the 6MWT, the 
forecast equation is: DW-6MWT (6 to 12 years) = 123.817 + (5.299 x age, years) + 

(14.232 x Sex) – (3.033 x weight, Kg) + (345 x height, m) + (0.952 x FC) – (19.052 x 
Dummy 1) – (32.564 x Dummy 3) (R2 = 0.389; p = 0.036); for adolescents, the forecast 
equation is: DW-6MWT  (13 a 17 years) = 224.041 + (24.350 x Sex, being 0 for girls 

and 1 for boys) + (111.340 x height, m) + (1.252 x FC) + (1.511 x LL, cm) + (32.615 
x Dummy 2) (R2 = 0.369; p = 0.007). The prediction equation for the time spent (T) to 
perform the 5-STS is: T-5-STSt (06 a 12 years) = 6.638 + (0.030 x TC) + (1.256 x 
Dummy 1) – (0.508 x Dummy 2) + (0.534 x Dummy 3) (R2 = 0.256; p = 0.04); for 
teenagers: TSTS -5rep (13 a 17 years) = 8.308 + (0.680 x Dummy 1) – (0.631 x Dummy 
2) (R2 = 0.203; p = 0.01). The tests were reproducible in the four centers surveyed with 
intraclass correlation coefficient ranging from 0.85-0.96 for the 2MWT scan; 0.88-0.99 
for 6MWT and 0.79 to 0.85 for T-5-STSt. In children, performance was similar in the 
2MWT between boys (204.8 ± 26.5 m) and girls (198.1 ± 24.6 m). For teenagers the 
mean DW-2MWT was 222.2 ± 26.0 (boys) and 209.0 ± 20.0 (girls). In the 6MWT, the 
boys walked more than the girls in the age group of 6 to 12 years (594.3 ± 70.8 m and 
576.3 ± 65.9 m, respectively) and in the 13 to 17 years age group (640.8 ± 74.7 m and 
608.9 ± 52 m, respectively). Boys and girls obtained similar performance in T-5-STSt 
(children: 8.1 ± 1.5 and 8.4 ± 1.6 s, adolescents 8.5 ± 1.3 and 8.5 ± 1.4 s, respectively). 
Conclusion: The present study established reference equations for Brazilian children 
and adolescents of walking tests (2MWT and 6MWT) and for 5-STSt. These equations 
can be used as reference for evaluative interpretations in the physiotherapist practice 
in Brazilian children and adolescents.  
Key words: child, adolescent, tests reproducibility, reference values. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1.  AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL 

Os agravos cardiorrespiratórios podem causar, na criança ou adolescente, 

redução importante na capacidade funcional. Essas alterações são iniciadas pela 

piora na função pulmonar, que leva à dispneia e para evitá-la, os indivíduos adotam 

um estilo de vida sedentário, comportamento comum em pacientes portadores de 

agravos/doenças crônicas. A redução da capacidade funcional gera limitação das 

atividades na vida diária (AVD) e piora da qualidade de vida1.  

A aptidão cardiorrespiratória pode ser objetivamente avaliada por testes 

conduzidos em laboratório, mas a necessidade de equipamentos caros limita sua 

utilização na prática clínica2. Neste contexto, os testes de campo podem ser uma 

alternativa para avaliação da aptidão cardiorrespiratória devido ao seu baixo custo e 

fácil execução3,4. Entretanto, a escolha do teste a ser utilizado para avaliação da 

capacidade funcional dependerá da infraestrutura e equipamentos disponíveis e, 

principalmente, da disponibilidade de valores de referência para adequada 

interpretação dos seus resultados. 

Os testes clínicos de campo, baseados em caminhada, têm sido amplamente 

utilizados na prática fisioterapêutica e podem ser realizados nos três níveis de atenção 

à saúde e em pesquisa, pois são de fácil aplicabilidade e necessitam de equipamentos 

mínimos para sua realização.  

Dentre esses testes, o mais conhecido é o teste da caminhada de seis minutos 

(TC6)5,6. Esse teste é originário do teste da caminhada de 12 minutos (TC12) que foi 

idealizado por McGavin et al2 a partir do teste de Cooper (1968)3, ou seja, o teste 

continuava limitado por tempo (12 minutos de duração), entretanto era realizado 

caminhando e não correndo como descrito anteriormente por Cooper.  

Butland et al4 aventaram a possibilidade de realizar um teste de caminhada com 

menor duração, justificando que o TC12 seria exaustivo e muito longo para alguns 

doentes; assim foram estudados os testes da caminhada de dois (TC2) e de seis 

minutos (TC6), comparando-os com o de doze minutos (TC12). Nesse estudo foi 

observada ótima correlação entre a distância percorrida nos três testes e, pela 

primeira vez, constatou-se que testes com menor duração são muito reprodutíveis e 

mais bem tolerados pelos pneumopatas. No entanto, um estudo descreveu que 

quanto menor a duração do teste, por exemplo, dois minutos, menor foi sua 
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capacidade em discriminar as limitações ou alterações decorrentes do exercício4. 

Portanto, o TC6 foi determinado por Butland et al4 como o teste que agregava 

melhores condições para avaliar os pacientes com doença pulmonar. De maneira 

similar, um estudo observou boa correlação entre o TC2 e o TC12, embora tenham 

observado melhor correlação quando compararam o TC6 com o TC127.  

A partir de então, o TC6 se tornou o teste mais popularmente utilizado para 

avaliação da capacidade funcional de pacientes com doença cardiopulmonar. Neste 

contexto, houve a necessidade em determinar seus valores de referência.  

 

1.2. TESTE DE CAMINHADA DE SEIS MINUTOS NA POPULAÇÃO 

PEDIÁTRICA 

Em adultos já existem dezenove equações de referência para o TC6 em 

diferentes países ao redor do mundo8, inclusive para a população brasileira9,10. Em 

crianças, os autores consideraram o TC6 seguro e de fácil aplicabilidade, sendo 

altamente aceitável para medir a capacidade física de crianças11. Além de ser útil para 

avaliar crianças e adolescentes, a distância percorrida é influenciada pelas variáveis: 

idade, peso, altura e diferença na frequência cardíaca antes e após o teste12. 

A confiabilidade e a validade do teste de caminhada de 6 minutos (TC6) foi 

avaliada em crianças chinesas saudáveis e verificou-se que o teste é funcional, 

confiável e válido para avaliar a tolerância ao exercício13.  

Para crianças e adolescentes, há equações de previsão ou valores de 

referência para o TC6, desenvolvidas nos Estados Unidos14, Áustria15, Suíça16, 

Índia17, Tailândia18, China19, Norte da África20, Itália21, Turkia22, Bélgica23, em Tawam24 

(Score z) e no Chile25. 

Entretanto, essas equações não podem ser utilizadas para a população infantil 

brasileira devido à existência de diferenças sociodemográficas, ambientais e 

antropométricas. Neste contexto, foi estabelecida uma equação de referência para 

crianças e adolescentes brasileiros na faixa etária de seis a 12 anos, sendo que a 

idade, peso, altura e diferença da frequência cardíaca (FC) do repouso e final do teste; 

foram as variáveis independentes preditivas da distância percorrida em seis minutos; 

gerando a equação: (145.343+ [11,78+Idade (anos)] + [292,22 x altura (m)] x [0,611 

dif. FC (bpm)] - [2.684 x Peso corporal (kg)])26.  
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No entanto, é sabido que a resposta da FC ao esforço difere entre crianças e 

adolescentes saudáveis daqueles que tenham agravos de saúde, o que pode 

subestimar ou superestimar a distância obtida pelo cálculo desta equação de 

referência. Vale ressaltar que no estudo de Priesnitz et al26 foram incluídas crianças 

até 12 anos, o que impossibilita seu uso para avaliação de adolescentes. 

Adicionalmente, as crianças foram selecionadas apenas na cidade de Porto Alegre, o 

que reduz sua validade externa. Recentemente Cacau et al,27 2017 estipularam 

equações de referência para o TC6 em um estudo multicêntrico para crianças 

brasileiras até 12 anos de idade, com duas equações para os sexos: feminino e 

masculino, que tiveram como variáveis: sexo, região do Brasil, idade, altura, IMC e 

delta (Δ) de FC e um coeficiente para cada região R1(Norte e Nordeste) e R2 (Sul, 

Sudeste e Centro Oeste). No entanto, assim como mencionada na equação de 

Priesnitz, não houve inclusão de adolescentes na amostra. Desta forma, é mandatório 

estabelecer uma equação de referência para o TC6, envolvendo faixa etária mais 

ampla e outras regiões de nosso país. 

Destaca-se que usar curvas específicas de altura possibilita diminuir a variação 

racial e sugerem novos estudos com comparação racial19. Nestes termos, outros 

autores enfatizam que equações de referência devem considerar o país onde os 

indivíduos vivem e sua origem étnica20. Em um estudo de revisão constatou que as 

equações estrangeiras não são adequadas para a população brasileira, sugerindo que 

estudos futuros utilizem amostras maiores com estudos multicêntricos e técnica de 

amostragem randomizada, para que os valores de referência da distância percorrida 

no TC6 sejam mais representativos28. É importante incluir grandes tamanhos de 

amostra e diferentes preditores que possam influenciar o teste de caminhada de seis 

minutos (TC6), a fim de determinar equações de referência para o referido teste mais 

robustas29.  

O TC6 vem sendo aplicado na população pediátrica com doenças tais como: 

fibrose cística30,31, asma brônquica32, doenças cardiopulmonares33, obesidade 

infantil34, diabetes tipo I35 e anemia falciforme36. 

A distância percorrida nos testes em crianças com agravos de saúde é 

significativamente reduzida em comparação a seus pares saudáveis e a altura foi o 

melhor preditor de distância percorrida no TC637. Crianças com fibrose cística também 

apresentam menor desempenho funcional no TC6 em relação às crianças 

aparentemente saudáveis de mesma faixa etária38, sem a necessidade de repetição 
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imediata do teste. A distância do TC6 nos pacientes com fibrose cística correlacionou-

se com peso, altura e com o volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1), 

sendo gerada a seguinte equação de previsão para a distância percorrida no TC6 

(DTC6):  

DTC6 = −257 – (5,4 × peso, kg) + (628,03 × altura, m) + (164 × VEF1, % do previsto) 

O teste de caminhada também já foi utilizado para avaliar crianças e 

adolescentes com doença renal crônica39 e a equação de referência utilizada para 

quantificar a capacidade funcional foi a de Geiger e colaboradores (Austríaca)11. Nesta 

equação os determinantes para a distância percorrida são: altura e idade tanto para 

meninos quanto para meninas. Nesse estudo, os meninos andaram 84% do previsto 

e as meninas 83% do previsto, o que não classificaria as crianças estudadas com 

capacidade funcional reduzida. Importante que os autores reforçam aquilo que já foi 

constatado sobre o TC6 em diversos agravos à saúde, ou seja, para a população 

pediátrica com doença renal crônica, é um teste confiável e de baixo custo que pode 

ser utilizado para quantificar a capacidade funcional em pacientes com doença renal. 

Até a presente data, três revisões sistemáticas foram publicadas sobre o TC6 

em crianças e adolescentes. Dourado28 revisaram 19 estudos que avaliaram os 

valores normativos da distância no TC6 envolvendo adultos, crianças e adolescentes. 

Destes, 15 estudos avaliaram os determinantes da distância e elaboraram uma 

equação de referência para predizê-la. Os autores inferem que estudos futuros 

multicêntricos com amostras maiores e com técnica de amostragem randomizada são 

necessários para que os valores de referência da distância no TC6 sejam mais 

representativos. Cacau et al40 incluíram em sua revisão sistemática doze estudos, 

sendo que desses apenas seis definiram uma equação de referência para a distância 

percorrida no TC6 em crianças e adolescentes. As variáveis que influenciam para a 

distância percorrida são: altura, frequência cardíaca, idade e peso.  Por fim, Mylius et 

al41 analisaram 21 estudos que utilizaram o TC6 em crianças e adolescentes e chama 

a atenção que não é possível apresentar um único valor de referência para o TC6 para 

crianças e adolescentes devido à variedade das características da amostra, 

metodologia aplicada e qualidade da avaliação. Desta forma, esses autores sugerem 

que, pela diversidade étnica, pesquisas são necessárias para obtenção de valores de 

referência para o TC6 em todos os países. 
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Um resumo dos estudos com as equações de referência publicadas até o 

momento para crianças e adolescentes está descrito no Quadro 1. No geral, os 

estudos geraram uma equação para meninos e outra para meninas.  Saraf et al15 

geraram duas equações para meninos e duas equações para meninas usando o 

percentil 50 para idade e altura. No estudo de Ulrich et al16 foram estabelecidas cinco 

equações, sendo uma geral, duas equações para meninos: uma com idade inferior a 

13 anos e a outra com idade igual ou maior a 13 anos e duas para meninas: uma com 

idade menor do que doze anos e outra com idade maior ou igual a 12 anos. 
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Quadro 1. Resumo dos estudos que forneceram equações de referência para a distância percorrida no TC6 para crianças e 

adolescentes no mundo. 

Autor, ano n 

(meninos) 

Idade Equação para predizer a distância percorrida no TC6 (DTC6) R2 

Geiger et al, 2007 

 
 

640 (280) 3-18 ♂: DTC6m = 196,78 + (39,81 x idade, anos) – (1,36 x idade2)] + (132,28 x 

altura, cm) 

 ♀: DTC6m = 188,61 + (51,50 x idade, anos – (1,86 x idade2) + (86.10 x altura, 

cm) 

0,49 

 

0,50 

Li et al, 2007 1445 (805) 7-16 ♂: DTC6m = 554,16 + (diferença absoluta na FC x 1,76) + (1,23 x altura, cm)  

  ♀: DTC6m = 526,79 + (diferença absoluta na FC x 1,66) + (0,66 x altura, 

cm) 

0,43 

0,37 

Ben Saad et al, 2009 200 (100) 

 

6-16 Ambos: DTC6m = (4,63 x altura, cm) – (3,53 x peso, kg) + (10,42 x idade, 

anos) + 56,32 

0,60 

 Priesnitz et al, 2009   
 

188 (96) 6-12 DTC6m= 145,343 + (11,78 x idade, anos) + (292,22 x altura, m) + (0,611 x 

ΔFC, bpm) – (2,684 x peso, kg) 

 

0,37 
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Cacau et al, 2017 1498 (731) 7-12 ♂: DTC6m = (16,86 x idade) + (1,89 x ΔFC) – (0,80 x peso, kg) + (336,91 x 

R1) + (360,91 x R2) 

♀: DTC6m = (13,54 x idade) + (1,62 x ΔFC) - (1,28 x peso) + (394,81 x R2) 

 

0,36 

 

0,36 

Ulrich et al, 2013 496 (244) 

 

 

5-17 

 

Geral, usando a idade: DTC6m = (11,89 x idade) + 486,1 
 
Geral, usando dados antropométricos: DTC6m = (391,9 x altura, m) – (2,41 
x peso, kg) + 140,2 
 
Geral, usando SV + SAF: DTC6m = (192,69 x altura, m) + (1,27 x FC pico, 
bpm) + 161,55 
 
 

 

 Só meninos 

(n = 244) 

 

 

 

 

 

5-17 

 

 

 

< 13 

 

 

Geral, usando a idade ajustada: DTC6 = (15,36 x idade) + 456,92  
 
Geral, usando dados antropométricos: DTC6 = (13,40 x idade) – (2,16 x 
peso, kg) + (196,53 x idade, anos) + 276,92 
  
Geral, usando SV + SAF: DTC6 = (14,38 x idade) + (1,21 x FC pico, bpm) – 
(2,12 x peso,kg) + (166,66 x altura, m) + 146,56  
 
Usando a idade: DTC6 = (24,18 x idade) + 385,18 
Usando idade ajustada 
Usando SV + SAF: DTC6 = (28,62 x idade) + (1,26 x FC pico, bpm) – (2,034 
x peso, kg) + 239,29 
 
 
Usando a idade: DTC6 = (13,08 x idade) + 476,69 
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Só meninas  

(n = 252) 

 

 

 

 

 

≥ 13 

 

 

5-17 

 

 

<12 

 

≥12 

Ajustada por idade = antropométrica 
Usando SV + SAF: DTC6 = (1,01 x FC pico, bpm) + (13,3 x idade) + 338,25 
 
 
 
Usando a idade: DTC6 = 8,623 x (idade + 513,7) 
Usando dados antropométricos: DTC6 = (372,3 x altura, m) – (2,635 x peso, 
kg) + 172,05 
Usando SV + SAF: DTC6 = (152,58 x altura, m) + (1,38 x FC pico, bpm) + 
197,97 
 
 
Usando a idade: DTC6 = (20,83 x idade) + 413,94 
Usando dados antropométricos: DTC6 = (20,83 x idade) + 413,94 
Usando SV + SAF: DTC6 = (279,5 x altura, m) + (0,87 x FC pico, bpm) + 
102,45 
 
Usando a idade: DTC6 = 757,42 – (8,66 x idade, anos) 
Usando dados antropométricos: DTC6 = 734,29 – (1,867 x peso, kg)  
Usando SV + SAF: DTC6 = (1,79 x FC pico, bpm) – (1,28 x FC repouso, 
bpm) – (2,55 x peso, kg) + (203,3 x altura, m) + (7,83 x SAF) + 298,6 

NR 

Saraf et al, 2015 696 (368) 

 

4-19 

 

Usando a idade ♂: Percentil 50: DTC6 = exponencial (6,765497294541412 
– 2,846474124886012 / idade)  
    DP 63,075 
 
Usando a altura ♂: Percentil 50: DTC6 =   −574,2609 +1378,1846 × altura – 
362,3404 xidade2  
    DP 65,057 
 
Usando a idade ♀: Percentil 50:  DTC6 = 320,7497 + (11,8821 × idade) + 
[7,1593 × (idade)2] – [0,6661 × (idade)3] + [0,0161 × (idade)4] 
    DP 60,374 

0,52 

 

0,47 

 

0,48 
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Usando a altura ♀: Percentil 50: DTC6 = − 2554,9530 + (5112,4615 × 
altura) – [2638,1319 × (altura)2] + [440,6610 × (altura)3]  
    DP 61,450 
 

 

0,44 

Gática, et al, 2012 192 (92) 6-14 Geral: DT6 = 265,058 + [227,455 x altura (m)] + [6,103 x Idade (anos)] - 
[1,701x Peso (kg)] + [61,489 x reserva frequência cardíaca] . 
 
 
♂: Homens distância = + 331,404 (158,523 x altura) + (11,945 x idade) - 
(2,139 x peso) + (70.221 x reserva da frequência cardíaca)  
 
 
♀: Distância Mulheres = + 274,566 (208,818 x altura) + (2,337 x idade) - 
(0,682 x peso) + (77,849 x reserva da frequência cardíaca)  
 
 

0,34 

 

0,30 

 

0,39 

 

Legenda. ♂ - masculino; ♀ - feminino; Ambos - ambos os sexos; DTC6 - distância percorrida no teste de caminhada de 6 

minutos; DP- Desvio-padrão; VEF1 - volume expiratório forçado no primeiro segundo; FC - frequência cardíaca; %FCmax - percentual 

da FC máxima estimada atingida ao final do teste; TC6- teste de caminhada de seis minutos; FC pico – frequência cardíaca após o 

TC6; FCrep- FC antes do TC6; SV: sinais vitais; SAF – score de atividade física; ΔFC: diferença de FC; R1(regiões Norte e Nordeste); 

R2 (regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste). NR: não relatado. 
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1.3. TESTE DE CAMINHADA DE DOIS MINUTOS 

Assim como o TC6, o TC2 também surgiu primeiramente para a população 

adulta. Embora o TC2 tenha sido considerado pouco discriminativo para pacientes 

adultos com doença pulmonar crônica em 1992, Leung et al.42 investigaram sua 

validade e sensibilidade em doença pulmonar moderada e grave, observando que 

essa duração é mais apropriada para essa população devido a menor duração do 

teste. Esses autores também observaram significante correlação entre a distância 

percorrida no TC2 e no TC6, bem como entre a distância percorrida no TC2 e o 

consumo máximo de oxigênio (medida de capacidade aeróbia), confirmando a 

validade do TC2 para mensurar a capacidade funcional de doentes pulmonares 

crônicos. Adicionalmente, a melhora após o programa de reabilitação foi observada 

tanto no TC2 quanto no TC6, demonstrando que o TC2 é tão sensível quanto o TC6 

para avaliar resposta funcional a intervenções. Na população adulta, o TC2 já foi 

utilizado em pacientes cardíacos43, idosos44, portadores de poliomielite45, esclerose 

múltipla46 e amputados47,48.  

Na população pediátrica, o TC2 foi avaliado em crianças com fibrose cística 

como uma medida objetiva da tolerância ao exercício. O teste foi reprodutível, e 

nenhuma mudança significativa foi registrada em 12 crianças reanalisadas depois de 

um a três meses. Portanto, a utilização do teste em crianças a partir de 5 anos de 

idade é uma forma objetiva de avaliar a tolerância ao exercício e as respostas 

funcionais a tratamentos em crianças com fibrose cística49. 

A performance no TC2 e TC6 foi comparada em indivíduos com idade de 3 a 

85 anos e sugerem que mesmo se o TC6 for usado, a distância caminhada em 2 

minutos pode ser utilizada para avaliação, pois a distância em ambos testes foi 

altamente correlacionada50. O mesmo também foi demonstrado em pacientes com 

distrofia muscular de Duchenne51. 

Em brasileiros, foi estabelecida uma equação de referência para o TC2 para 

interpretar o desempenho neste teste em adultos e idosos em diferentes condições 

de saúde. Foram avaliados 390 indivíduos saudáveis com idade entre 18 a 89 anos 

de idade, com espirometria normal e sem histórico de doenças crônicas. Dois TC2 

foram realizados no mesmo dia com 30 minutos de intervalo. Para testar a 

confiabilidade da equação prevista; 70 indivíduos (35 do sexo masculino) foram 

incluídos no estudo. As variáveis que determinaram a distância percorrida no TC2 

foram: gênero, idade, peso e altura44.  
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Recentemente foi publicado em um estudo multicêntrico com 2631 crianças e 

adolescentes americanas de 3-17 anos que gerou duas equações de referência para 

a distância percorrida no TC2 (DTC2), uma para meninos e outra para meninas52. As 

variáveis independentes selecionadas foram: idade, idade ao quadrado, altura e o 

peso, que explicam 44% a variação da distância percorrida no TC2. A equação para 

meninos é: DTC2 = 39,69 + (16,11 x idade, anos) – [0,58 x (idade)2] + (53, 56 x altura, 

m) – (0,54 x peso, Kg), com R2 de 0,44. A equação para meninas é:  

DTC2 = 56,56 + (18,04 x idade, anos) – [0,67 x (idade)2] – (0,64 x peso, Kg) + (36,08 

x altura, m), com R2 de 0,42.  

No entanto, para a população pediátrica do Brasil ainda não existem valores de 

referência para o TC2. 

 

1.4. TESTE LEVANTA-SENTA (TLS) 

Além dos testes de caminhada, outra forma de avaliar a capacidade funcional 

é o teste levanta-senta. A atividade de levantar da posição sentada é essencial e 

permite que outras atividades vitais, como caminhar no dia a dia, sejam possíveis. 

Neste contexto, Cuzak e McCarty53 foram os primeiros a padronizar um teste para 

avaliar o levantar-sentar em uma cadeira. Padronizaram um método simples, rápido e 

reprodutível que é representativo da força muscular em membros inferiores. Neste 

teste, em breves palavras, o tempo que o indivíduo levava para realizar dez repetições 

na atividade levantar/sentar em cadeira era registrado. Posteriormente, outras versões 

surgiram como o número de repetições de levantar/sentar em 20 segundos54 e 30 

segundos55 e, ainda, o tempo gasto para realizar cinco repetições de levantar/sentar 

em cadeira, conhecido como teste levanta-senta de cinco repetições de (TLS-5 rep.)56.  

Em suas diferentes versões, o uso do teste levanta-senta já foi descrito em 

pacientes com artrite, doença renal crônica, após acidente vascular encefálico e em 

idosos57. Em crianças e adolescentes, o TLS-5rep tem sido descrito em crianças com 

paralisia cerebral58. No entanto, suas diversas finalidades tais como indicador de 

controle postural, risco de queda, força de membros inferiores e medida de 

incapacidade, sugerem que seu uso pode ser amplificado para várias populações.  

A avaliação clínica do levantar/sentar em cadeira em indivíduos com doença 

neurológica tem sido realizada empregando-se três testes distintos: TLS-5 rep, TLS-

20 segundos e TLS-30 segundos, sendo que o TLS-5rep é o mais utilizado e 

investigado, apresentando melhores resultados de confiabilidade em indivíduos com 
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acidente vascular encefálico (AVE), demência e paralisia cerebral (PC), e validade de 

critério em indivíduos com AVE e PC.  Para crianças com PC, foram relatadas 

correlações positivas significantes com a força muscular isométrica de flexores e 

abdutores de quadril 59.  

Um estudo demonstrou que alturas de assento mais baixos em relação a altura 

do joelho resulta em mais tempo para realizar o TLS-5 rep, enquanto a posição dos 

braços  não afetou significativamente o tempo para a realização do TLS-5 rep e 

afirmam que a utilização de uma altura do assento padronizada é recomendada, a fim  

da replicação do referido teste em outros estudos60. A colocação do pé e a posição do 

braço pode influenciar o tempo no TLS- 5rep em indivíduos com acidente vascular 

cerebral; e sugerem a padronização destas posturas no TLS- 5rep nas avaliações da 

capacidade de sentar em AVE61. A relação entre o TLS- 5rep e testes funcionais além 

de investigar os efeitos do treinamento de tarefas específicas sobre a capacidade 

funcional em crianças com PC leve e moderada e constataram que o TLS- 5rep é uma 

medida de resultado funcional confiável e válido após o treinamento de tarefas 

específicas em crianças com PC leve a moderada62. 

O uso do teste levanta/senta de cinco repetições é uma ferramenta de triagem 

simples para avaliação da marcha de pacientes com lesão medular63. Nesta mesma 

linha, o teste levanta/senta de cinco repetições é um teste válido e confiável para medir 

força muscular funcional em crianças com diplegia espástica64. 

Desta forma, estabelecer equações de predição que sirvam para estabelecer 

os valores de referência do tempo gasto para realizar o TLS-5rep em crianças e 

adolescentes será de grande aplicabilidade na prática clínica, auxiliando a interpretar 

se há ou não redução da capacidade de realizar esse teste. 
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2. JUSTIFICATIVA 

Diante do exposto, o TC2, TC6, e TLS-5rep são comumente utilizados na 

prática fisioterapêutica para avaliação da capacidade funcional, pois são 

representativos das atividades de vida diária. Entretanto, para o TC2 e TLS-5rep 

ainda não foram estabelecidas equações de previsão para a distância percorrida e o 

tempo gasto no teste, respectivamente, para uso em crianças e adolescentes 

brasileiros.  

Embora já existam equações de previsão para a distância percorrida no TC6, 

inclusive para a população brasileira, a equação de Priesnitz et al26 pode apresentar 

baixa validade externa, pois foi desenvolvida em uma única região do Brasil e com 

crianças até 12 anos, mesma limitação das equações de Cacau et al27.  

Neste contexto, este estudo propõe preencher essas lacunas de limitação, 

incluindo crianças e adolescentes brasileiros numa ampla faixa etária (6 a 17 anos) e 

de diferentes regiões do Brasil (estudo multicêntrico), a fim de determinar equações 

de referência ou os valores normativos para os testes TC2, TC6 e TLS-5rep. 
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3. OBJETIVO 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Determinar os valores de referências para o TC2, TC6 e TLS-5rep, bem como 

suas equações de previsão para crianças e adolescentes saudáveis. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Avaliar a reprodutibilidade desses testes e  

Comparar o desempenho entre meninos e meninas em cada teste  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

Este estudo é de delineamento transversal e multicêntrico. Participaram como 

centros colaboradores: Universidade do Estado do Pará Belém), Universidade Nove 

de Julho (São Paulo), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Natal) e 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Porto Alegre).  

 

4.2 AMOSTRA 

A amostra foi composta de 627 indivíduos (vide cálculo amostral), 315 meninos 

e 312 meninas, com idade entre 6 e 17 anos, com espirometria normal, sem 

antecedentes de doenças cardiorrespiratórias, neuromusculares ou 

musculoesqueléticas. Os indivíduos foram recrutados em escolas de ensino 

fundamental e médio, localizadas em diferentes regiões das cidades participantes. A  

distribuição de meninos e meninas por faixa etária pode ser visualizada no Quadro 2. 

 

Quadro 2. Distribuição do número de meninos e meninas por faixa etária. 

Faixa etária  

n = 627 

Meninos 

 n = 315 

Meninas 

n = 312 

De 6 a 6 anos e 11 meses e 29 dias 25 (7,9%) 29 (9,3%) 

De 7 a 7 anos e 11 meses e 29 dias 33 (10,5%) 39 (12,5%) 

De 8 a 8 anos e 11 meses e 29 dias 38 (12,1%) 34 (10,9%) 

De 9 a 9 anos e 11 meses e 29 dias 24 (7,6%) 29 (9,3%) 

De 10 a 10 anos e 11 meses e 29 dias 30 (9,5%) 26 (8,3%) 

De 11 a 11 anos e 11 meses e 29 dias 25 (7,9%) 29 (9,3%) 

De 12 a 12 anos e 11 meses e 29 dias 33 (10,5%) 26 (8,3%) 

De 13 a 13 anos e 11 meses e 29 dias 29 (9,2%) 25 (8%) 

De 14 a 14 anos e 11 meses e 29 dias 25 (7,9%) 22 (7%) 

De 15 a 15 anos e 11 meses e 29 dias 16 (5,1%) 18 (5,8%) 
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De 16 a 16 anos e 11 meses e 29 dias 14 (4,4%) 16 (5,1%) 

De 17 a 17 anos e 11 meses e 29 dias 23 (7,3%) 19 (6,1%) 

 

Os critérios de exclusão foram: índice de massa corpórea (IMC) expresso em 

escores z maior ou igual a + 2 de acordo com a curva IMC para a idade (5 a 19 anos) 

para meninos e meninas, índice de massa corpórea por idade (IMC/I) 65,66, alteração 

na função pulmonar (VEF1/CVF < 80% do previsto), nascimento prematuro, doença 

respiratória aguda (infecção de vias aéreas superiores) nos últimos 30 dias, uso 

contínuo de medicação cardiorrespiratória, hábitos de tabagismo e não compreensão 

para realizar a espirometria ou algum teste do protocolo.  

No centro correspondente à Belém (Universidade do Estado do Pará), 

recrutamos 258 voluntários, sendo 17 excluídos: seis por prematuridade, cinco eram 

asmáticos, quatro eram obesos e dois apresentaram dificuldade de compreensão dos 

testes. Belém, portanto, contribuiu com 241(121 meninas) crianças e adolescentes. 

Em São Paulo (SP) foram recrutados 207 (91 meninas) crianças e adolescentes para 

este estudo, sendo 12 excluídos por: 1 (falta à visita 2) e 11(obesos). Então, São Paulo 

(Universidade Nove de Julho) contribuiu com 195 crianças e adolescentes na amostra.  

Em Natal (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) foram recrutados 88 

crianças e adolescentes, sendo 13 excluídos: um por falta e 12 por obesidade. Desta 

forma, Natal contribui para a amostra com 75 crianças e adolescentes (37 meninas). 

Em Porto Alegre (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) foram recrutados 126 

crianças e adolescentes, sendo 9 excluídos: um por falta à visita 1 e 8 por obesidade. 

Porto Alegre recrutou 125 sujeitos, dos quais foram excluídos 9: 1 por falta e 8 por 

obesidade. Desta forma Porto Alegre contribuiu com 116 crianças e adolescentes (63 

meninas). 

Na Figura 1 pode ser visualizado o fluxograma do estudo.  
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Figura 1. Fluxograma do protocolo. Definição das abreviaturas: CCEB: Critério de 

Classificação Econômica do Brasil, IPAQ: International Physical Activity Questionaire, 

IMC: índice de massa corpórea, teste TLS-5 rep: teste levanta senta de cinco 

repetições, TC6: teste da caminhada de seis minutos, TC2: teste da caminhada de 

dois minutos, a: randomização não realizada em SP e RN. 

 

4.3. RANDOMIZAÇÃO DOS TESTES FUNCIONAIS 

Em Belém (PA) e em Porto Alegre (RS) a ordem de realização dos testes 

funcionais foi randomizada. A randomização foi feita no site de livre acesso: 

www.randomization.com. A ordem dos testes foi estabelecida e inserida em envelopes 

opacos e selados, que foram abertos por um indivíduo não envolvido na realização 

dos testes.  

Cada criança tinha 2 envelopes: um denominado Visitas, que continha o sorteio 

para realizar a visita 1 (TC6) ou a visita 2 (TC2 e TLS-5rep). Caso fosse sorteado o 

envelope com Visita 2, outro sorteio era realizado para definir qual dos testes, TC2 ou 
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TLS-5rep seria realizado. Portanto, se fosse sorteado o envelope da Visita 1, a criança 

ou o adolescente era submetido ao TC6; na Visita 2, por conter dois testes, era 

sorteada a ordem de realização do TC2 e do TLS-5rep. 

Em São Paulo e em Natal a ordem de realização dos testes foi: primeiro a visita 

1, ou seja, iniciou-se pelo TC6 e na segunda visita: realizou-se o TC2 seguido do TLS-

5rep. 

 

4.4. AVALIAÇÕES 

4.4.1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA  

Para a caracterização da amostra foram avaliadas as condições 

socioeconômicas e a capacidade física basal por meio de questionários. Também 

foram realizadas a espirometria para determinação da função pulmonar e o 

preenchimento de uma ficha de avaliação antropométrica e história pregressa dos 

voluntários (Anexo 1). 

4.4.1.1. QUESTIONÁRIO DE NÍVEL SOCIOECONÔMICO 

O Critério de Classificação Econômica do Brasil (CCEB) é um instrumento de 

segmentação econômica que utiliza o levantamento de características domiciliares 

(presença e quantidade de alguns itens de conforto; procedência da água; 

características do revestimento da rua onde o indivíduo mora e grau de instrução do 

chefe da família) para diferenciar a população em termos de classe econômica.   

O critério atribui pontos (0 – 100 pontos) em função de cada característica 

domiciliar e, realizada a soma destes pontos, quanto maior a pontuação define-se 

melhor a condição socioeconômica. É feita uma correspondência entre as faixas de 

pontuação do critério e os estratos de classificação econômica de maneira 

decrescente, da melhor para a pior condição, definidos por A, B1, B2, C1, C2, D-E 

(Anexo 2).  O CCEB foi utilizado a fim de classificar a classe econômica das famílias 

estudadas. 

4.4.1.2. QUESTIONÁRIO DE ATIVIDADE FÍSICA 

O questionário International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) é um 

questionário desenvolvido para avaliação dos níveis da prática habitual de atividade 

física que é válido para a população brasileira67. O IPAQ é um instrumento utilizado 
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também para estudos epidemiológicos, pois oferece dados sobre duração da 

atividade, frequência, intensidade e tipo de atividade, o que permite uma estimativa 

do gasto calórico total, facilitando a classificação das atividades como moderadas e 

vigorosas quantificando também a frequência e duração de caminhada (Anexo 3).  

O questionário foi desenvolvido para indivíduos adultos, mas foi validado para 

adolescentes68. Para esse estudo foi utilizada a versão curta do IPAQ que foi 

respondida pelos adolescentes; e para as crianças com idade inferior a 14 anos o 

IPAQ foi respondido por seus responsáveis69. O IPAQ foi utilizado para estratificar os 

sujeitos da pesquisa quanto aos níveis da prática habitual de atividade física. O IPAQ 

classifica os sujeitos de acordo com a frequência e duração das atividades como: 

muito ativos; ativos; irregularmente ativos sendo estes subdivididos em irregularmente 

ativos A e irregularmente ativos B e sedentários (ANEXO 4). 

4.4.1.3. ESPIROMETRIA 

Para caracterização da função pulmonar, em Belém a espirometria foi realizada 

com equipamento portátil (modeloCPFS/D) e o software BREEZE PF® Versão 3.8 B 

para Windows 95/98/NT(Medgraphics, Saint Minnesota, EUA).  Em Natal foi usado o 

espirômetro:  KoKo nSpire® (Longmont, USA). Em São Paulo foi usado o Espirômetro 

(KOKO), modelo: RESPIRON CLASSIC e em Porto Alegre Espirômetro portátil  Marca 

Sibelmed - Modelo: Datospir. 

. Os procedimentos técnicos, os critérios de aceitabilidade e reprodutibilidade 

adotados são os recomendados pelo Consenso Brasileiro de Espirometria70. As 

seguintes variáveis estão sendo registradas: capacidade vital forçada (CVF), volume 

expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) e relação VEF1/CVF. Os dados obtidos 

foram expressos em valores absolutos e em porcentagem do previsto para a 

população brasileira70. A espirometria foi realizada para constatar que não há doença 

pulmonar prévia no indivíduo avaliado. 

 

4.4.1.4. ÍNDICE DA MASSA CORPÓREA (IMC) 

A medida da altura do indivíduo, expressa em centímetros (cm), foi realizada 

em posição ortostática e após uma inspiração profunda, mantendo os pés unidos e 

com o peso do corpo distribuído entre eles. A tomada da estatura foi feita com uma 

fita métrica (marca corrente) com definição milimétrica e comprimento de 150 



36 

 

centímetros fixada na parede e foi usada também uma fita sobressalente para as 

crianças e ou adolescentes que ultrapassassem a medida de 1,50m.  

O peso corpóreo foi aferido em uma balança (Balança para banheiro: Black 

Decker, BK30, capacidade de até 150 Kg); em Natal:  balança antropométrica: Modelo 

110-CH, Welmy, Brasil; em São Paulo: peso e altura: Balança Ison Kikos Preta. A 

mensuração do peso corpóreo é expressa em quilograma (Kg) e foi realizada com os 

indivíduos descalços e com vestes leves.  

A partir dos dados do peso corpóreo e da altura do paciente foi calculado o IMC 

dividindo-se o peso corporal do paciente, expresso em quilograma (Kg), pelo 

quadrado da altura, expressa em metro ao quadrado (m2), sendo sua unidade 

expressa em kg/m2.  

Em crianças e adolescentes a análise do IMC/I obedece ao critério de 

classificação do estado nutricional para crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos de 

idade da OMS65 em que considera a data do nascimento e o sexo do indivíduo para 

estabelecer a partir IMC/I o escore z (IMCz) que classifica as crianças ou os 

adolescentes com magreza, eutrofia, sobrepeso ou como obesos, conforme as 

Figuras 2 e 3 e o Quadro 365. 

 

Figura 2. IMC por idade para meninos de 05-19 anos (escore-z). Fonte: OMS, 2007. 
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Figura 3. IMC por idade para meninas de 05-19 anos (escore-z). Fonte: OMS, 2007. 

 

Quadro 3. Pontos de corte do IMCz por idade para crianças e adolescentes. 

Níveis de IMCz Classificação 

IMCz ≥ +3 OBESIDADE GRAVE 

IMCz ≥ +2 OBESIDADE 

IMCz ≥ 1 e < +2 SOBREPESO 

IMCz ≥ -2 e < +1 EUTROFIA 

IMCz < -2 MAGREZA 

IMCz < -3 MAGREZA ACENTUADA 

 Fonte: OMS, 2007 
 

 4.4.1.5. COMPRIMENTO DA PERNA 

O comprimento real da perna foi obtido com o indivíduo em posição ortostática, 

descalço e com roupa leve. Foi aferido o comprimento da perna direita, por meio de 

uma fita métrica que mediu a distância entre a espinha ilíaca ântero- superior até a 

base do maléolo medial como observado na Figura 471. O comprimento de membros 

inferiores foi medido a fim de estudar a relação do tamanho das pernas com a 
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distância caminhada. Há relatos de correlações significativas entre o comprimento da 

perna e a DTC6 11; 72. 

 

 

Figura 4. Representação da aferição do comprimento real da perna. 

 

4.4.1.6. CIRCUNFERÊNCIA DA COXA  

A circunferência da coxa foi obtida com o indivíduo em posição ortostática. Foi 

aferida a circunferência no ponto médio da coxa direita, localizado entre o trocânter 

maior do fêmur e a extremidade superior da tíbia, por meio de uma fita métrica. O local 

da medição pode ser visualizado na Figura 573. Esta medida foi utilizada para avaliar 

a influência da musculatura dos membros inferiores na distância percorrida. Existe 

correlação positiva entre a distância no TC6 e a circunferência da coxa72. 
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Figura 5. Representação para aferição do ponto médio de circunferência da coxa. 

 

4.4.1.7. TESTE DA CAMINHADA DE DOIS MINUTOS (TC2) 

Foram realizados dois TC2, com o intervalo de 15 minutos entre eles. Os testes 

foram realizados conforme descrição prévia44, exceto quanto ao intervalo de descanso 

entre os dois testes, que por uma questão de logística foi adotado um intervalo de 15 

minutos e ou até que a criança atingisse os valores basais do primeiro teste. Foi 

utilizado um  corredor plano com 30 metros de comprimento, com percurso 

demarcado a cada metro, sendo que o início e o final do trajeto foram delimitados com 

cones de sinalização (Figura 6).  

 

 Figura 6. Representação esquemática do trajeto para o TC2 e TC6. 

 



40 

 

O indivíduo foi orientado a caminhar o mais rápido que pudesse, sem correr, e 

após um minuto recebeu do avaliador um incentivo verbal com a seguinte frase: “Você 

está indo muito bem, continue assim, falta um minuto”. A pressão arterial foi aferida 

no repouso (em posição sentada) e imediatamente após a interrupção do teste por 

esfigmomanômetro aneróide com braçadeira infantil: de 10 cm a 18 cm e com 

braçadeira de adulto de 18 cm a 35 cm, para alguns adolescentes (Premium FC-100, 

marca G-TECH PREMIUM, Focal Corporation, Tokyo, Japão) e estetoscópio 

(Diasyst®, São Paulo, Brasil). Também nesses momentos, foi feita a avaliação da 

dispneia e fadiga em membros inferiores pela escala de Borg modificada74 e pela 

escala analógica de dispneia75. A saturação de pulso de oxigênio (SpO2) foi 

continuamente medida por meio de oxímetro de pulso (Choice MMed MD300C1, 

Beijing Choice Electronic Technology Co., Beijing, China) assim como a freqüência 

cardíaca pelo frequencímetro (Polar, FT1 TM, Polar Electro Oy, Kempele, Finlândia).  

Em Natal os aparelhos utilizados foram: esfigmomanômetro manual e 

estetoscópio (Premium, Ltd, China) para aferir a pressão arterial (PA); oxímetro de 

pulso (Nonin Medical, Inc. Plymouth, MN USA) para aferir a frequência cardíaca e 

saturação de pulso de oxigênio (SpO2). em São Paulo os equipamentos utilizados o 

esfigmomanômetro  glicomed aneróide premium colorido e estetoscópio Rappaport 

Premium – Grafite para aferição da PA; Oxímetro Contec Montserrat Cms50d – Preto 

para aferição da  SpO2 e frequencímetro Polar Ft1 para aferição da FC e em Porto 

Alegre foi usado o Oxímetro nonin portátil 9550, estetoscópio: Rappaport Premium e 

aparelho de pressão aneróide marca: Premium. 

 

Os indivíduos foram orientados a interromper a execução dos testes caso 

sentissem dor no peito, tontura, mal-estar ou qualquer outro sintoma de desconforto, 

ou na presença de SpO2 menor ou igual a 88%. A FC foi expressa em valores 

absolutos e em porcentagem da máxima prevista, considerada 200 bpm76. O teste 

com maior distância percorrida foi utilizado para análise de regressão.  

          

4.4.1.8. TESTE DE CAMINHADA DE SEIS MINUTOS (TC6) 

Foram realizados dois TC6 com o intervalo de 15 minutos entre eles. Os testes 

foram realizados em um corredor plano com 30 metros de extensão (Figura 4). Todos 

os procedimentos e padronizações foram realizadas de acordo com as 

recomendações da American Thoracic Society6, exceto quanto ao intervalo de 
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descanso entre os dois testes, que, por uma questão de otimizar o tempo, foi adotado 

um intervalo de 15 minutos e ou até que a criança atingisse os valores basais do 

primeiro teste. A cada minuto foi dado estímulo verbal padronizado pelo examinador, 

como segue: “Você está indo muito bem, mantenha o ritmo, faltam 5 minutos”, e assim 

sucessivamente.  

Foram mensuradas, no repouso e ao final do teste: a FC, a pressão arterial (em 

posição sentada). Em Belém, foi utilizado um esfigmomanômetro aneróide com 

braçadeira infantil: de 10 cm a 18 cm e com braçadeira de adulto de 18 cm a 35 cm, 

para alguns adolescentes (Premium FC-100, marca G-TECH PREMIUM, Focal 

Corporation, Tokyo, Japão) e estetoscópio (Diasyst®, São Paulo, Brasil); a dispneia e 

fadiga em membros inferiores pela escala de Borg modificada74 e pela escala visual 

analógica legendada de dispneia75. A SpO2 foi continuamente medida por meio de 

oxímetro de pulso (Choice MMed MD300C1, Beijing Choice Electronic Technology 

Co., Beijing, China); assim como a freqüência cardíaca pelo frequencímetro (Polar, 

FT1, Polar Electro Oy, Kempele, Finlândia). Em Natal os aparelhos utilizados foram: 

esfigmomanômetro manual e estetoscópio (Premium, Ltd, China) para aferir a pressão 

arterial (PA); oxímetro de pulso (Nonin Medical, Inc. Plymouth, MN USA) para aferir a 

frequência cardíaca e saturação de pulso de oxigênio (SpO2). em São Paulo os 

equipamentos utilizados o esfigmomanômetro glicomed aneróide premium colorido e 

estetoscópio Rappaport Premium – Grafite para aferição da PA; Oxímetro Contec 

Montserrat Cms50d – Preto para aferição da  SpO2 e frequencímetro Polar Ft1 para 

aferição da FC. e em Porto Alegre foi usado o Oxímetro nonin portátil 9550, 

estetoscópio: Rappaport Premium e aparelho de pressão aneróide marca: Premium. 

Os critérios de interrupção do teste foram os mesmos descritos no TC2. O teste 

com maior distância percorrida foi utilizado para análise de correlação.  

Caso houvesse diferença de mais de 30 metros entre o primeiro e o segundo 

teste a criança ou o adolescente fazia um terceiro teste. São Paulo, Natal e Porto 

Alegre não realizaram o terceiro teste. 

4.4.1.9. TESTE LEVANTA SENTA DE 5 REPETIÇÕES (TLS-5rep) 

O TLS-5rep é uma medida do tempo necessário para completar cinco 

repetições do movimento senta/levanta77. A altura da cadeira depende da estatura da 

criança. No centro do Pará, foram disponibilizadas quatro alturas de cadeiras para o 
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teste: 30 cm, 35 cm, 41 cm e 46 cm54 (Figura 7). A altura utilizada foi aquela em que 

o participante conseguiu apoiar ambos os pés no chão,  com flexão de quadris e 

joelhos em ângulo de 90°. Os pés não mudaram de posição durante o teste. O teste 

mede a capacidade de transferência de peso do corpo na posição vertical e, em 

seguida, para baixo pelo uso do extensor do joelho e músculos lombares54,64. 

 

Figura 7. Cadeiras para o TLS-5rep: A: 46 cm,  B:41 cm, C:35 cm e D:30 cm 

 

Para os centros São Paulo, Natal e Porto Alegre a altura da cadeira utilizada foi 

àquela em que a criança ou o adolescente ficassem recostados e com um ângulo de 

flexão de quadril de 90º e os pés apoiados no chão. 

Para executar o teste, o sujeito partia inicialmente da posição sentada, com os 

braços cruzados sobre o peito, e instruído a levantar e sentar completamente na 

cadeira, de forma consecutiva. Foi considerado completo o teste quando o indivíduo 

realizava cinco repetições (cada vez que o indivíduo sentava na cadeira, contava-se 

uma repetição), no menor tempo possível, ou seja, o mais rápido que conseguisse 

(Figura 8). O tempo que o voluntário leva para realizar as cinco repetições é 

cronometrado e esta é a variável considerada para avaliar o resultado do teste. Quanto 

menor o tempo que o indivíduo leva para completar o teste, melhor é a sua capacidade 

funcional. Dois testes foram realizados com repouso de 15 minutos entre eles. 
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Os cuidados tomados antes e durante a realização do TLS-5rep são: a cadeira 

posicionada de forma firme (encostada na parede) para evitar possíveis acidentes; 

1. Utilizar, preferencialmente, uma cadeira sem apoio de braços; 

2. Explicar o teste de forma clara e demonstrá-lo antes de pedir para que o 

paciente o execute; 

3. Pedir para que o indivíduo realize pelo menos uma repetição antes de iniciar 

o teste efetivamente, para verificar sua capacidade de compreender e 

executar o movimento; 

4. Observar e não permitir que a criança/adolescente utilize as mãos para 

apoiar-se durante a realização do teste 

 

Figura 8. Representação do TLS-5rep O teste foi realizado usando uma cadeira sem 

braço, com pés apoiados no chão e 90° de flexão de quadris e joelhos. (A) posição 

inicial: sentado com peso total na cadeira e os braços cruzados sobre o peito, (B) 

movimento para a posição ortostática e (C) retorno para a posição inicial.   

 

4.4.1.10. PRESSÃO ARTERIAL (PA) 

A pressão arterial foi aferida no repouso na posição sentada recostado na 

cadeira, pernas descruzadas com os pés apoiados no chão, o braço apoiado, com a 

palma da mão voltada para cima e as roupas sem garrotear o membro superior que 

foi utilizado para mensuração. O esfigmomanômetro foi devidamente calibrado. A 

velocidade de inflação rápida do manguito com deflação mais lenta, em torno de 

2mmHg por segundo, permitindo um discernimento melhor dos ruídos K1 (início dos 

batimentos rítmicos: pressão sistólica) e K5 (término dos batimentos rítmicos: pressão 
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diastólica) de Korotkoff. Em Belém a PA foi medida também imediatamente após a 

interrupção do teste. Foi utilizado um esfigmomanômetro aneróide com braçadeira 

infantil: de 10 cm a 18 cm e com braçadeira de adulto de 18 cm a 35 cm, para alguns 

adolescentes (Premium FC-100, marca G-TECH PREMIUM, Focal Corporation, 

Tokyo, Japão) e estetoscópio (Diasyst®, São Paulo, Brasil). Em Natal os aparelhos 

utilizados foram: esfigmomanômetro manual e estetoscópio (Premium, Ltd, China) 

para aferir a pressão arterial (PA); oxímetro de pulso (Nonin Medical, Inc. Plymouth, 

MN USA) para aferir a frequência cardíaca e saturação de pulso de oxigênio (SpO2). 

em São Paulo os equipamentos utilizados o esfigmomanômetro glicomed aneróide 

premium colorido e estetoscópio Rappaport Premium – Grafite para aferição da PA; 

Oxímetro Contec Montserrat Cms50d – Preto para aferição da SpO2 e frequencímetro 

Polar Ft1 para aferição da FC. 

A interpretação dos valores de PA obtidos em crianças e adolescentes deve 

considerar idade, sexo e altura. Os sujeitos foram orientados a não conversar durante 

a aferição. Foram considerados como referência de normalidade os valores da VII 

Diretrizes brasileira de hipertensão arterial78. 
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5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Inicialmente, a aderência dos dados à curva de normalidade foi testada pelo 

teste de Shapiro-Wilk. Os dados com distribuição paramétrica foram expressos em 

média e desvio padrão e os dados não paramétricos em mediana e intervalo 

interquartil. O coeficiente de correlação de Pearson foi utilizado para correlacionar as 

variáveis independentes (idade, peso, altura, FC, comprimento da perna e 

circunferência da coxa) com as variáveis dependentes (distância para os testes: TC2 

e TC6 e tempo do TLS-5rep) a fim de selecioná-las para a análise de regressão 

múltipla (stepwise) e definição da equação de previsão dos testes de caminhada (TC2, 

TC6 e TLS-5rep).  

A comparação da melhor distância no TC2 e no TC6 e no menor tempo do TLS-

5rep dos quatro centros participantes foi realizada pela ANOVA de um fator com Post 

Hoc de Bonferroni para identificar diferenças quando elas ocorreram. 

Para ajustar a diferença observada entre os centros na performance nos testes 

estudados, incluímos a variável Dummy,, chamada de centro como variável 

independente. A variável Dummy é calculada pela seguinte fórmula: k-1, sendo k o 

número de centros. Desta forma, foram criada três variáveis Dummy, porque quatro 

centros fizeram parte deste estudo. O centro Belém foi o grupo de referência, sendo 

chamada de Dummy 1, São Paulo foi nomeada de Dummy 2, Porto Alegre de Dummy 

3 e Natal de Dummy 4. 

Para avaliação da reprodutibilidade, foi utilizado o coeficiente de correlação 

intraclasse (CCI), sendo considerada baixa reprodutibilidade quando CCI menor do 

que 0,40; moderada reprodutibilidade quando o CCI entre 0,40 e 0,75; forte 

reprodutibilidade quando entre 0,75 e 0,90 e maior do que 0,90: excelente 

reprodutibilidade79. Adicionalmente, foi realizada a análise de Bland-Altman. As 

diferenças entre meninos e meninas para as variáveis dos testes (distância percorrida 

no TC2, frequência cardíaca e tempo de execução do TLS-5rep) foram analisadas 

pelo teste t de Student não pareado quando as variáveis apresentaram distribuição 

normal e pelo teste de Mann-Whitney quando distribuição não normal.  

As correlações entre as variáveis dependentes (distância percorrida no TC2, 

distância percorrida no TC6 e tempo no TLS-5rep) e não dependentes (idade, sexo, 

altura, IMC, circunferência da coxa, comprimento do membro inferior, CVF, VEF1 e 
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relação VEF1/CVF) foram realizadas pela correlação de Pearson ou Spearman, se os 

dados apresentassem distribuição paramétrica ou não paramétrica, respectivamente. 

Um p < 0,05 foi considerado significante. O programa utilizado para o 

tratamento estatístico foi o SPSS versão 22. 

 

6. ASPECTOS ÉTICOS 

Este protocolo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Nove de Julho (UNINOVE); da Universidade do Estado do Pará (UEPA); da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. Sob os registros: 1.556.762; 1.615.136; 1.709.017 e 1.102.322 

respectivamente (Anexo 5). As avaliações somente iniciaram após os responsáveis 

pelos voluntários assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido para 

participação no estudo (Anexo 6). Assim como a assinatura das crianças/adolescentes 

do termo de assentimento (Anexo 7).   
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7. RESULTADOS 

7.1. CARACTERÍSTICAS BASAIS DAS AMOSTRAS INCLUÍDAS NOS QUATRO 

CENTROS PARTICIPANTES 

As características das crianças e adolescentes incluídos nos quatro centros 

estão descritas na Tabela 1.  

Em Belém ao compararmos as características basais entre meninos e meninas 

(Tabela 1) não houve diferença estatística em relação, idade e IMC. Como esperado, 

todos com a espirometria dentro dos valores de normalidade. A maioria das crianças 

foi classificada como eutrófica pelo IMC/I. O comprimento da perna e a circunferência 

da coxa foram equivalentes entre meninos e meninas. De acordo com o CCEB a 

maioria das crianças e adolescentes da amostra pertence às classes D-E e C2, o que 

indica que suas famílias têm escasso poder econômico. A maioria das crianças e 

adolescentes foi classificada como muito ativas ou ativas, houve 3% de crianças e 

adolescentes sedentários na amostra. 

Em São Paulo, ao compararmos as características basais entre meninos e 

meninas (Tabela 1) não houve diferença estatística em relação: idade, altura, peso, 

IMC, comprimento da perna e circunferência da coxa.  Como esperado, todos com a 

espirometria dentro dos valores de normalidade. A maioria das crianças foi 

classificada como eutrófica pelo IMC/I. De acordo com o CCEB a maioria das crianças 

e adolescentes da amostra pertence às classes C1 e C2, o que indica que suas 

famílias pertencem às classes econômicas com baixo poder de compra. As crianças 

e adolescentes têm regularidade na prática de atividade física e foram classificadas 

como muito ativas ou ativas (27%), havendo 5,8% de sedentários na amostra. 

Ao compararmos as características basais entre meninos e meninas (Tabela 1) 

em Natal, não houve diferença estatística em relação: idade, altura, peso, IMC, 

comprimento da perna e circunferência da coxa.  Como esperado, a espirometria 

encontra-se dentro dos valores de normalidade. A maioria das crianças foi classificada 

como eutrófica pelo IMC/I. O comprimento da perna e a circunferência da coxa foram 

semelhantes entre meninos e meninas. De acordo com o CCEB a maioria das crianças 

e adolescentes da amostra pertence às classes C1 e B2, o que indica que suas 

famílias pertencem à classe média. A maioria das crianças e adolescentes foi 

classificada como muito ativas ou ativas, não havendo sedentários na amostra.  
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Em Porto Alegre, não houve diferença estatística em relação: idade, altura, 

peso, IMC, comprimento da perna e circunferência da coxa (Tabela 1). Como 

esperado, todos com a espirometria dentro dos valores de normalidade. A metade das 

crianças foi classificada como eutrófica pelo IMC/I. A maioria das crianças foram 

consideradas muito ativas. Os dados do CCEB não foram coletados. 
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          Tabela 1. Características basais das crianças e adolescentes incluídos nos quatro centros. 

Variável BELÉM SÃO PAULO NATAL PORTO ALEGRE 

 Total 
n = 241 

M 
n = 120 

F 
n = 121 

Total 
n = 195 

M 
n = 104 

F 
n = 91 

 Total 
n = 75 

M 
n = 38 

F 
n = 37 

Total 
n = 116 

M 
n = 53 

F 
n = 63 

Idade, anos 12,0±3,5 12,0±3,5 12,0±3,5  11,1±3,2 11,3±3,1 11,0±3,3 9,1±2,3 9,3±2,1 8,9±2,4 10,2±3,4 10,4±3,6 10,1±3,2 

Altura, cm 149,0±18 151,5±19,2 145,6±16,3* 146,2±17,0 147,2±17,7 145,1±16,3 136,4±12,4 138,0±13,2 134,7±11,5 145,0±18,4 146,8±20,9 143,4±15,9 

Peso, kg 42,8±15,5 45,4±17,0 40,3±13,6 * 40,4±13,7 40,1±13,4 40,7±14,2 33,8±10,7 34,9±10,7 32,6±10,4 39,0±16,5 40,1±18,7 38,1±14,5 

IMC, Kg/m² 18,7±3,2 19,0±3,3 18,4±3,0 18,3±3,1 17,9±2,6 18,7±3,6 17,7±2,7 17,9±2,6 17,5±2,9 17,6±3,8 17,5±3,9 17,8±3,7 

IMC/I, n (%)             

       - Magreza 4,0 (1,7%) 2,0 (1,7%) 2 (1,7%) 3,0 (1,5%) 2 (1,9%) 1 (1,1%) - - - 10 (8,6%) 6 (11,3%) 4 (6,3%) 

       - Eutrofia 186 (77,2%) 84 (70,0%) 102 (84,3%) 164,0 (83,7%) 93 (89,4%) 70 (76,9%) 54 (72%) 27 (71,1%) 27 (73%) 85 (73,3%) 35 (66,0%) 50 (79,4%) 

       - Sobrepeso 51 (21,2%) 34 (28,3%) 17 (14,0%) 29 (14,8%) 9 (8,7%) 20 (22,0%) 21 (28%) 11 (28,9%) 10 (27%) 21 18,1%) 12 (22,6%) 9 (14,3%) 

CVF, l 2,7±1 3,0±1,2 2,4±0,8 * 2,7±0,9 2,8±1,0 2,5±0,8* 2,1±0,7 2,3±0,7 2,0±0,5* 2,6±1,2 2,9±1,4 2,3±0,8* 

CVF, % prev. 102±12,4 102±13,0 102±13,0 108,8±15,8 109,2±17,9 108,4±13,0 104,9±12,1 107,1±11,9 102,6±12,1 96,2±14,4 100,6±19,3 92,5±9,9* 

VEF1, l 2,5±0,9 3,0±1,2 2,4±0,8 * 2,4±0,8 2,5±0,9 2,3±0,7* 1,8±0,5 2,0±0,5 1,7±0,4* 2,2±1,0 2,5±1,2 2,0±0,7* 

VEF1, % prev. 102,0±13,0 102,0±13,0 102,1±13,4 105,4±14,1 105,0±15,5 105,7±12,4 101,1±10,1 101,3±10,3 100,9±10,2 99,7±16,2 105,1±19,3 95,2±11,3* 

VEF1/CVF 93,0±5,0 92,0±5,0 93,3±5,0 * 89,6±6,3 88,6±5,2 90,6±7,2* 89,1±6,0 87,6±5,8 90,7±5,8* 89,2±7,9 88,6±8,0 89,8±7,9 

CP, cm 79,0±11,0 80,0±11,2 80,0±10,3 76,8±12,5 76,7±12,6 76,9±12,5 71,2±7,7 71,4±7,8 71,0±7,7 75,0±11,4 75,7±13,1 74,3±9,9 

CC, cm 44,0±7,3 44,0±7,3 44,0±7,2 42,3±8,0 41,2±7,0 43,5±9,0 37,4±6,0 36,6±5,2 38,2±6,5 42,8±8,9 41,7±8,3 43,8±9,3 

CCEB              

     D-E 23 (9,5%) 11 (9,2%) 12 (9,9%) 8 (4,9%)y 3 (3,4%)b 5 (6,7%)d 1 (1,3%) - 1 (2,7%) - - - 

C2 81 (33,6%) 38 (31,7%) 43 (35,5%) 48 (29,3%) y 26 (29,2%) b 22 (29,3%) d 12 (16%) 6 (15,8%) 6 (16,2%) - - - 

C1 
59 (24,5%) 29 (24,2%) 30 (24,2%) 57 (34,8%) y 27 ( 30,3%) b 30 (40,0%) d 26 (34,7%) 16 (42,1%) 10 (27%) - - - 

B2 
50 (20,7%) 27 (22,5%) 23 (24,8%) 39 (23,8%) y 26 (29,2%) b 13 (17,3%) d 28 (37,3%) 14 (36,8%) 14 (37,8) - - - 

B1 20 (8,3%) 11 (9,2%) 9 (7,4%) 5 (3,0%) y 2 (2,2 %) b 3 (4,0%) d 5 (6,7%) - 5 (13,5%) - - - 

A 8 (3,3%) 4 (3,3%) 4 (3,3%) 7 (4,3%) y 5 (5,6%)b 2 (2,7%) d 3 (4,0%) 2 (5,3%) 1 (2,7%) - - - 

IPAQ              

Sedentário 7 (2,9%) 4 (3,3%) 3 (2,5%) 15 (7,7%) a 6 (5,8%)c 9 (9,9%) c - - - 1 (2,6%)e 1 (5,6%)f - 

Irregularmente 

ativo B 

48 (19,9%) 15 (12,5%) 33 (27,3%) 31 (15,9%) a 14 (13,5%) c 17 (18,7%) c 14 (18,7%) 6 (15,8%) 8 (21,6%) 1 (2,6%) e - 1 (4,8%)g 
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Irregularmente 

ativo A 

40 (16,6%) 20 (16,7%) 20 (16,5%) 23 (11,8%) a 12 (11,5%) c 11 (12,1%) c 15 (10,0%) 9 (23,7%) 6 (16,2%) 2 (5,1%) e - 2 (9,5%g) 

Ativo 61 (25,3%) 31 (25,8%) 30 (24,8%) 34 (17,4%) a 18 (17,3%) c 16 (17,6%) c 24 (32,0%) 11 (28,9%) 13 (35,1%) 7 (17,9%) e  4 (22,2%)f 3 (14,3%)g 

Muito ativo 85 (35,3%) 50 (41,7%) 35 (28,9%) 19 (9,7%) a 11 (10,6%) c 8 (8,8%) c 22 (29,3%) 12 (31,6%) 10 (27,0%) 28 (71,8%) e 13 (72,2%)f 15 (71,4%)g 

Definição das abreviaturas: cm: centímetro; Kg: quilograma; IMC: Índice de Massa Corpórea; m2
: metro quadrado; IMC/I corrigido para 

a idade; CVF: capacidade vital forçada; l: litro; % prev. : percentual do previsto; VEF1 : volume expiratório forçado no primeiro segundo; 
VEF1/CVF: relação volume expiratório forçado no primeiro segundo e capacidade vital forçada, CP: comprimento da perna; CC: 
circunferência da coxa; CCEB: critério de classificação econômica do Brasil; IPAQ: International Physical Activity Questionnaire; y= 
164; a: n = 122; b: n = 89; c: n = 61; d : n = 73; -: sem registro no banco; e: n=39; f: n=18; g:n= 21. * p < 0,05 x masculino.  

 

 



30 

 

7.2. TESTE DA CAMINHADA DE DOIS MINUTOS  

Em Belém não houve diferença significante na maioria das variáveis entre o 

TC2-1 e TC2-2, tanto nos dados do repouso quanto nos dados do pico dos testes. No 

entanto, houve diferença significativa para a distância percorrida entre o primeiro e o 

segundo teste, porém esta diferença pode ser considerada pequena (em média, 4m). 

O mesmo pode ser afirmado para a FC em valores absolutos e em porcentagem da 

máxima prevista e para o Borg D e Borg MMII, cuja diferença entre o primeiro e 

segundo testes são muito estreitas, apesar de significantes. A maioria, 174 sujeitos 

(72,2%), andou mais no TC2-2 e 61 sujeitos (25,3%) andaram mais no TC2-1 e 

apenas 2,5% dos sujeitos andaram a mesma distância no TC2-1 e TC2-2. Os valores 

do coeficiente de correlação intraclasse demonstram que houve reprodutibilidade dos 

testes, especialmente na variável desfecho que é a distância percorrida. Os dados 

dos dois TC2 do centro Pará podem ser visualizados na Tabela 2. 
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Tabela 2. Dados no repouso e no pico do primeiro (1) e segundo (2) teste de caminhada de 2 minutos em Belém, Pará. 

 TC2-1 TC2-2 p (TC2-1 x TC2-2) 
CCI  

(IC 95%) 
p do CCI 

Dados no repouso      

FC, bpm 94,6±11,6 95,1±10,8 0,210 0,90 (0,88-0,93) < 0,001 

FC % máxima prevista 47,3±5,8 47,6±5,4 0,189 0,90 (0,88-0,93) < 0,001 

PAS, mmHg 100 (100-110) 100 (100-110) 0,481 0,99 (0,99-0,99) < 0,001 

PAD, mmHg 70 (70-70) 70 (70-70) 0,197 0,97 (0,96-0,97) < 0,001 

SpO2, % 98,4±0,6 98,5±0,6 0,290 0,31 (0,11-0,46)  0,002 

Borg D 0,0±0,0 0,0±0,0 NC NC NC 

Borg MMII 0,0±0,0 0,0±0,0 NC NC NC 

Dados no  pico 

FC, bpm 134,7±15,3 136,8±14,9 <0,001 0,93 (0,89-0,94) < 0,001 

FC % máxima prevista 67,4±7,6 68,4±7,4 <0,001 0,93 (0,89-0,94) < 0,001 

PAS, mmHg 110 (100-120) 110 (100-120) 0,131 0,95 (0,94-0,96) < 0,001 

PAD, mmHg 74,7±8,1 74,6±8,0 0,885 0,90 (0,90-0,92) < 0,001 

SpO2, % 98,2±0,7 98,1±0,7 0,775 0,35 (0,17-0,50) < 0,001 

Borg D 2,5±2,0 2,8±2 0,002 0,76 (0,68-0,81) < 0,001 

Borg MMII 3,0±2,4 3,4±2,4 <0,001 0,85 (0,78-0,88) < 0,001 

Distância, m 199,4±18,3 203,4±19,3 <0,001 0,96 (0,89-0,97) < 0,001 
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Definição das abreviaturas: TC2: teste de caminhada de dois minutos; FC: frequência cardíaca; bpm: batimento por minuto; %: 
porcentagem; PAS: pressão arterial sistólica, mmHg: milímetro de mercúrio; PAD: pressão arterial diastólica; SpO2: saturação de 
pulso de oxigênio; Borg: escala de percepção de esforço; D: dispneia;  MMII: membros inferiores; m: metro. CCI: coeficiente de 
correlação intraclasse; IC: intervalo de confiança. 
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A disposição gráfica de Bland-Altman para o TC2 realizado no Pará pode ser 

visualizada na Figura 9. 

 

 

Figura 9. Disposição gráfica de Bland-Altman para a distância percorrida, em metros, 

no TC2-1 e TC2-2 no Pará. A linha contínua representa a média das diferenças e as 

linhas pontilhadas os limites de concordância de 95%. 

Na Tabela 3, estão descritos os resultados obtidos nos dois TC2 em São Paulo. 

Pode ser observado que nesta região não houve diferença significante na maioria das 

variáveis entre o TC2-1 e TC2-2, tanto nos dados do repouso quanto nos dados do 

pico dos testes. No entanto, houve diferença significativa para a FC em valores 

absolutos e em porcentagem da máxima prevista, cuja diferença entre o primeiro e 

segundo testes são muito estreitas, apesar de significantes. A maioria, 105 sujeitos 

(53,8%), andou mais no TC2-2 e 78 sujeitos (40%) andaram mais no TC2-1 e apenas 

6,2% dos sujeitos andaram a mesma distância no TC2-1 e TC2-2. Os valores do 

coeficiente de correlação intraclasse demonstram que houve reprodutibilidade dos 

testes, especialmente na variável desfecho que é a distância percorrida. 
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Tabela 3. Dados no repouso e no pico do primeiro (1) e segundo (2) teste de caminhada de 2 minutos em São Paulo, São Paulo. 

 TC2-1 TC2-2 p (TC2-1 x TC2-2) 
CCI  

(IC 95%) 
p do CCI 

Dados no repouso      

FC, bpm 87,0±9,9 87,7±10,7 0,080 0,92 (0,90-0,94) <0,001 

FC % máxima prevista 43,5±5,0 43,9±5,3 0,080 0,92 (0,90-0,0,94) <0,001 

PAS, mmHg 100 (90-110) 100 (90-110) 0,062 0,77 (0,69-0,82) <0,001 

PAD, mmHg 60 (60-70) 60 (60-70) 0,513 0,62 (0,50-0,71) <0,001 

SpO2, % 97,3±2,2 97,2±1,7 0,835 0,07 (-0,23-0,3) 0,302 

Borg D 0,1±0,3 0,1±0,4 0,431 0,55 (0,41-0,66) <0,001 

Borg MMII 0,1±0,4 0,1±0,4 0,817 0,46 (0,28-0,59) <0,001 

Dados no pico 

FC, bpm 139,4±20,4 141,9±21,3 0,009 0,89 (0,85-0,91) <0,001 

FC % máxima prevista 69,7±10,2 71,0±10,7 0,009 0,89 (0,85-0,91) <0,001 

PAS, mmHg 120 (100-130) 111 (110-130) 0,686 0,85 (0,0,80-0,88) <0,001 

PAD, mmHg 70,7±9,8 71,2±10,0 0,522 0,67 (0,58-0,75) <0,001 

SpO2, % 96,3±2,5 96,3±2,9 0,648 0,58 (0,44-0,68) <0,001 

Borg D 1,0±1,3 1,0±1,4 0,964 0,79 (0,72-0,84) <0,001 

Borg MMII 1,3±1,6 1,3±1,5 0,964 0,78 (0,71-0,83) <0,001 

Distância, m 207,5±28,4 210,2±29,0 0,071 0,85 (0,80-0,89) <0,001 
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Definição das abreviaturas: TC2: teste de caminhada de dois minutes; FC: frequência cardíaca; bpm: batimento por minuto; %: 
porcentagem; PAS: pressão arterial sistólica, mmHg: milímetro de mercúrio; PAD: pressão arterial diastólica; SpO2: saturação de 
pulso de oxigênio; Borg: escala de percepção de esforço; D: dispneia;  MMII: membros inferiores; m: metro. CCI: coeficiente de 
correlação intraclasse; IC: intervalo de confiança. 



36 

 

 

Figura 10. Disposição gráfica de Bland-Altman para a distância, em metros, do TC2-

1 e TC2-2 em SP. A linha contínua representa a média das diferenças e as linhas 

pontilhadas os limites de concordância de 95%. 

Na Tabela 4, estão descritos os resultados obtidos nos dois TC2 em Natal (Rio 

Grande do Norte). Em Natal não houve diferença significante na maioria das variáveis 

entre o TC2-1 e TC2-2, tanto nos dados do repouso quanto nos dados do pico dos 

testes. Quando houve diferença significante, pode ser observado que os valores 

médios entre o primeiro e segundo testes foram muito similares. A maioria dos 

indivíduos andou mais no TC2-2 (53,3%), 30 sujeitos (40%) andaram mais no TC2-1 

e apenas 5 (6,7%) andaram a mesma distância no TC2-1 e TC2-2. Os valores do 

coeficiente de correlação intraclasse demonstram que houve reprodutibilidade dos 

testes, especialmente na variável desfecho que é a distância percorrida.   

-2,68 

37,75 

-43,11 
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Tabela 4. Dados do primeiro (1) e segundo (2) teste de caminhada de 2 minutos (TC2) em Natal, Rio Grande do Norte. 

 TC2-1 TC2-2  p (TC2-1 x TC2-2) 
CCI  

(IC 95%) 
p do CCI 

Dados no repouso      

FC, bpm 86,3±9,1 88,3±10,4 0,014 0,85 (0,75-0,90) <0,001 

FC % máxima prevista 43,1±4,5 44,2±5,2 0,014 0,85 (0,75-0,90) <0,001 

PAS, mmHg 100 (90-100) 90 (90-100) 0,005 0,81 (0,67-0,87) <0,001 

PAD, mmHg 60 (60-70) 60 (60-70) 0,151 0,79 (0,67-0,87) <0,001 

SpO2, % 98,6±1,0 98,4±0,9 0,119 0,40 (0,06-0,62) 0,014 

Borg D 1,2±1,3 0,9±1,4 0,098 0,56 (0,30-0,72) < 0,001 

Borg MMII 1,4±2,0 1,2±1,6 0,513 0,43 (0,11-0,64) 0,008 

Dados no  pico 

FC, bpm 126,0±23,0 128,0±21,3 0,370 0,86 (0,76-0,91) < 0,001 

FC % máxima prevista 63,0±8,7 64,0±10,7 0,370 0,86 (0,76-0,91) < 0,001 

PAS, mmHg 100 (100-110) 100 (100-110) 0,505 0,71 (0,55-0,82) < 0,001 

PAD, mmHg 66,0±8,7 65,6±8,4 0,675 0,71 (0,54-0,82) < 0,001 

SpO2, % 98,2±1,0 98,0±1,5 0,145 0,15 (-0,35-0,46) 0,250 

Borg D 3,8±2,7 3,5±3,0 0,361 0,64 (0,43-0,77) < 0,001 

Borg MMII 5,7±3,3 5,2±3,4 0,165 0,79 (0,67-0,87) < 0,001 

Distância, m 200±24,0 203,0±23,7 0,176 0,92 (0,87-0,95) < 0,001 
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Definição das abreviaturas: TC2: teste de caminhada de dois minutes; FC: frequência cardíaca; bpm: batimento por minuto; %: 
porcentagem; PAS: pressão arterial sistólica, mmHg: milímetro de mercúrio; PAD: pressão arterial diastólica; SpO2: saturação de 
pulso de oxigênio; Borg: escala de percepção de esforço; D: dispneia;  MMII: membros inferiores; m: metro. CCI: coeficiente de 
correlação intraclasse; IC: intervalo de confiança. 
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Figura 11. Disposição gráfica de Bland-Altman para a distância percorrida, em metros, 

no TC2-1 e TC2-2 no RN. A linha contínua representa a média das diferenças e as 

linhas pontilhadas os limites de concordância de 95%. 

Na Tabela 5, estão descritos os resultados obtidos nos dois TC2 em Porto 

Alegre, Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre não houve diferença significante na 

maioria das variáveis entre o TC2-1 e TC2-2, tanto nos dados do repouso quanto nos 

dados do pico dos testes, e quando ocorreu diferença significante pode ser observado 

que os valores médios entre o primeiro e segundo testes foram também muito 

similares. Por exemplo, houve diferença significante para a distância percorrida entre 

o primeiro e o segundo testes, porém esta diferença foi menos de cinco metros. A 

maioria dos indivíduos, n = 69 (59,5%) andou mais no TC2-2, 38 indivíduos (32,8%) 

andaram mais no TC2-1 e apenas 9 (7,8%) andaram a mesma distância no TC2-1 e 

TC2-2. Os valores do coeficiente de correlação intraclasse demonstram que houve 

reprodutibilidade dos testes, especialmente na variável desfecho que é a distância 

percorrida.  
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Tabela 5. Dados do primeiro (1) e segundo (2) teste de caminhada de 2 minutos (TC2) em Porto Alegre, Rio Grande do Sul (RS). 

 TC2-1 TC2-2 p (TC2-1 x TC2-2) 
CCI  

(IC 95%) 
p do CCI 

Dados no repouso      

FC, bpm 89,3±15,7 90,0±16,3 0,617 0,76 (0,65-0,83) <0,001 

FC % máxima prevista 44,7±7,8 45,0±8,2 0,617 0,76 (0,65- 0,83) <0,001 

PAS, mmHg 110 (100-120) 110 (100-120) 0,242 0,89 (0,85-0,93) <0,001 

PAD, mmHg 67 (60-80) 70 (60-80) 0,162 0,90 (0,86-0,93) <0,001 

SpO2, % 97,8±2,2 97,9±3,9 0,696 0,14 (-0,25-0,40) 0,216 

Borg D 0,1±0,5 0,2±0,6 <0,001 0,31 (0,00-0,52) 0,025 

Borg MMII 0,3±0,7 0,4±0,8 0,004 0,84(0,76-0,89) <0,001 

Dados no pico 

FC, bpm 110,2±23,7 113,9±25,6 0,142 0,58 (0,39-0,71) <0,001 

FC % máxima prevista 55,1±11,9 56,9±12,8 0,142 0,58 (0,39-0,71) <0,001 

PAS, mmHg 110 (103-120) 118 (101-128) 0,130 0,82 (0,74-0,88) <0,001 

PAD, mmHg 69,8±17,6 71,1±17,5 0,304 0,82 (0,75-0,88) <0,001 

SpO2, % 97,2±3,0 97,3±2,6 0,781 0,00 (-0,44-0,31) 0,493 

Borg D 1,5±2,7 1,3±2,4 0,593 0,66 (0,52-0,77) <0,001 

Borg MMII 2,0±3,2 1,6±2,6 0,202 0,59 (0,41-0,72) <0,001 

Distância, m 183,6±31,9 188,2±33,0 0,011 0,91 (0,86-0,93) <0,001 
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Definição das abreviaturas: TC2: teste de caminhada de dois minutes; FC: frequência cardíaca; bpm: batimento por minuto; %: 
porcentagem; PAS: pressão arterial sistólica, mmHg: milímetro de mercúrio; PAD: pressão arterial diastólica; SpO2: saturação de 
pulso de oxigênio; Borg: escala de percepção de esforço; D: dispneia;  MMII: membros inferiores; m: metro. CCI: coeficiente de 
correlação intraclasse; IC: intervalo de confiança. 
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Figura 12. Disposição gráfica de Bland-Altman para a distância, em metros, do TC2-

1 e TC2-2 no RS. A linha contínua representa a média das diferenças e as linhas 

pontilhadas os limites de concordância de 95%. 

 

Na Tabela 6, estão descritos e comparados os dados do melhor TC2 (melhor 

distância) nos quatro centros. Em Belém, houve diferença estatística para distância 

percorrida entre meninos e meninas, no entanto, essa diferença é pequena, pois os 

meninos percorreram, em média, 7 metros a mais do que as meninas. Em São Paulo, 

houve diferença estatística para distância percorrida entre meninos e meninas, no 

entanto, essa diferença é pequena, pois os meninos percorreram, em média, 10 

metros a mais do que as meninas. Em Natal e em Porto Alegre não houve diferença 

na distância percorrida entre meninos e meninas. 
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Tabela 6. Comparação dos dados no repouso e pico do melhor TC2 (melhor distância) nos quatro centros. 

 Belém  São Paulo Natal Porto Alegre 

 Total M  F Total  M F Total  M F Total  M F 

 n=241 n=120 n=121 n=195 n=104 n=91 n=75 n=38 n=37 n=116 n=53 n=63 

Dados repouso 

FC, bpm 94,7±11,2 92,8±12,5 96,7±9,6* 87,3±10,4 85,4±11,5 89,6±8,5* 87,0±9,7 87,4±10,4 86,6±9,1 89,8±14,7 89,3±12,5 90,3±26,4 

FC, %max 

prevista 

47,8±7,4 47,3±9,3 48,3±4,8* 43,7±5,2 42,7±5,7 44,8±4,3* 43,5±4,9 43,7±5,2 43,3±4,5 44,9±7,2 44,7±6,3 45,1±8,0 

PAS, mmHg 
100       

(100-110) 

110         

(100-110) 

100           

(95-110)* 

100       (90-

110) 

100       (90-

110) 

100       (90-

110) 

90                 

(90-100) 

100                     

(90-110) 

90                           

(90-100) 

100       

(110-120) 

113         

(100-121) 

110                  

(100-120) 

PAD, mmHg 70 (70-70) 70 (70-80) 70 (60-70)* 60 (60-70) 60 (60-70) 60 (60-70) 60 (60-70) 65 (60-70) 60 (60-70) 70 (60-80) 70 (60-80) 70 (60-80) 

SpO2, % 98,5±0,6 98,4±0,6 98,6±0,6 97,3±2,2 97,5±1,9 97,1±2,5 98,5±0,8 98,5±1,5 98,5±0,9 97,8±3,9 97,4±2,3 97,4±5,3 

Borg D 0,0±0,1 0,0±0,2 0,0±0,0 NC 0,1±0,4 0,1±0,3 0,2±0,5 1,0±1,2 1,0±1,2 1,0±1,2 0,1±0,5 0,1±0,4 0,1±0,5 

Borg MMII 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 NC 0,1±0,4 0,1±0,4 0,1±0,3 1,2±1,5 1,1±1,6 5,9±3,6 0,3±0,7 0,3±0,7 0,3±0,6 

Dados do pico 
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FC, bpm 136,9±15,8 134,3±16,4 139,4±14,9 142,6±21,7 140,4±22,5 145,0±20,7 127,3±22,7 127,8±24,0 126,9±21,4 112,1±25,1 112,0±26,0 112,1±24,5 

FC, % max 

prevista 

68,7±8,0 67,8±8,4 69,7±7,4 71,3±10,9 70,2±11,2 72,5±10,3 63,7±11,3 63,9±12,0 63,4±10,7 56,0±12,6 56,0±13,0 56,1±12,3 

PAS, mmHg 
110       

(100-120) 

110         

(110-120) 

110          

(100-120)* 

120 (110-

130) 

120 (110-

130) 

120 (110-

130) 

100       

(100-120) 

110           

(100-120) 

100              

(90-110) 

113          

(100-123) 

118            

(100-130) 

110                       

(100-120) 

PAD, mmHg 74,6±8,0 76,0±8,0 73,3±7,9* 71,3±9,9 70,7±9,7 72,1±10,1 66,3±9,0 67,4±8,6 65,1±9,3 70,5±17,2 71,3±19,1 69,9±15,5 

SpO2, % 97,8±6,4 97,3±9,0 98,2±0,7 96,3±2,8 96,4±2,5 96,3±3,0 98,0±0,8 98,0±1,5 98,1±1,4 97,1±3.9 97,4±2,3 96,8±4,2 

Borg D 2,8±2,0 2,7±2,0 3,0±2,0 1,0±1,3 1,0±1,3 1,1±1,3 3,4±2,9 3,6±2,9 3,6±3,0 1,3±2,5 1,3±2,6 1,3±2,4 

Borg MMII 3,3±2,4 2,9±2,1 3,8±2,6* 1,4±1,7 1,3±1,6 1,5±1,7 5,3±3,4 4,8±3,3 5,9±3,6 1,9±3,1 1,9±2,8 2,0±3,3 

Distância, m  204,9±18,8 208,4±19,5 201,4±17,9* 215,6±27,4 220,3±28,7 210,3±24,9* 206,3±23,2 208,9±22,7 203,6±23,8 192,9±31,9 198,4±37,0 188,4±26,4 

Definição das abreviaturas: M: masculino; F: feminino; TC2: teste de caminhada de dois minutos; FC: frequência cardíaca; bpm: 
batimento por minuto; %: porcentagem; max: máxima; PAS: pressão arterial sistólica, mmHg: milímetro de mercúrio; PAD: pressão 
arterial diastólica; SpO2: saturação de pulso de oxigênio; Borg: escala de percepção de esforço; D: dispneia;  MMII: membros 
inferiores; m: metro; NC: não calculado; * p < 0,05 x masculino intracentro. 
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7.3. TESTE DE CAMINHADA DE SEIS MINUTOS  

Em Belém 5 crianças precisaram executar o terceiro teste, pois houve diferença 

maior que 30 metros entre o primeiro e o segundo teste. 

Na Tabela 7, estão descritos os resultados obtidos nos dois TC6 em Belém 

(Pará), não sendo observada diferença na distância percorrida no TC6-1 e TC6-2. 

Embora tenha havido diferença estatisticamente significante em algumas variáveis 

entre o primeiro e segundo testes (PAS, PAD e Borg D), os valores médios são 

praticamente os mesmos. A maioria dos indivíduos, n = 132 (54,8%), andou mais no 

TC6-2, 105 (43,6%) andaram mais no TC6-1 e 4 (1,7%) andaram a mesma distância. 

Os valores do coeficiente de correlação intraclasse demonstram que houve 

reprodutibilidade dos testes, especialmente na variável desfecho que é a distância 

percorrida.  
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Tabela 7. Dados no repouso e no pico do primeiro (1) e segundo (2) teste de caminhada de 6 minutos (TC6) em Belém, Pará. 

 TC6-1 TC6-2 p (TC6-1 x TC6-2) 
CCI  

(IC 95%) 
p do 
CCI 

Dados do repouso      

FC,bpm 96,0±5,5 96,4±10,4 0,137 0,91 (0,89-0,93) < 0,001 

FC % máxima prevista 48,7±5,5 48,2±5,2 0,283 0,90 (0,88-0,93) < 0,001 

PAS, mmHg 100 (100-110) 100 (100-110) 0,217 0,98 (0,98-0,99) < 0,001 

PAD, mmHg 70 (70-70) 70 (70-70) 0,796 0,96 (0,95-0,97) < 0,001 

SpO2, % 98,4±0,6 98,4±0,6 0,186 0,56 (0,43-0,65) < 0,001 

Borg D 0,0±0,0 0,0±0,0 NC NC NC 

Borg MMII 0,0±0,0 0,0±0,0 NC NC NC 

Dados do pico 

FC, bpm 143,2±16,5 143,5±16,2 0,571 0,93 (0,91-0,94) < 0,001 

FC % máxima prevista 71,6±8,3 71,7±8,1 0,571 0,93 (0,91-0,94) < 0,001 

PAS, mmHg 120 (110-120) 120 (110-120) 0,040 0,95 (0,93-0,96) < 0,001 

PAD, mmHg 77,5±8,2 76,5±7,2 0,012 0,83 (0,78-0,87) < 0,001 

SpO2, % 98,0±0,7 98,0±0,7 0,443 0,20 (-0,03-0,38) 0,039 

Borg D 3,9±2,2 4,2±2,3 0,003 0,75 (0,67-0,81) < 0,001 

Borg MMII 4,7±2,4 4,9±2,4 0,072 0,80 (0,74-0,84) < 0,001 

Distância, m 587,2±8,2 588,3±53,0 0,143 0,99 (0,98-0,99) < 0,001 
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Definição das abreviaturas: TC6: teste de caminhada de seis minutes; FC: frequência cardíaca; bpm: batimento por minuto; %: 
porcentagem; PAS: pressão arterial sistólica, mmHg: milímetro de mercúrio; PAD: pressão arterial diastólica; SpO2: saturação de 
pulso de oxigênio; Borg: escala de percepção de esforço; D: dispneia;  MMII: membros inferiores; m: metro. NC: não calculado; CCI: 
coeficiente de correlação intraclasse; IC: intervalo de confiança. 
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Figura 13. Disposição gráfica de Bland-Altman para a distância percorrida, em metros, 

no TC6-1 e TC6-2 no Pará. A linha contínua representa a média das diferenças e as 

linhas pontilhadas os limites de concordância de 95%. 

Na Tabela 8, estão descritos os resultados obtidos nos dois TC6 em São Paulo 

não sendo observada diferença na distância percorrida no TC6-1 e TC6-2. Embora 

tenha havido diferença estatisticamente significante em algumas variáveis entre o 

primeiro e segundo testes (FC, FC%prev e PAS nos dados do repouso e para Borg 

MMII no pico dos testes), os valores médios são praticamente os mesmos. Houve 

equivalência no melhor TC6, n = 95 (48,7%), tanto para o TC6-1 quanto para o TC6-

2 e 5 (2,6%) andaram a mesma distância. Os valores do coeficiente de correlação 

intraclasse demonstram que houve reprodutibilidade dos testes, especialmente na 

variável desfecho que é a distância percorrida. 
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Tabela 8. Dados no repouso e no pico do primeiro (1) e segundo (2) teste de caminhada de 6 minutos (TC6) em São Paulo, SP. 

 TC6-1 TC6-2 p (TC6-1 x TC6-2) 
CCI  

(IC 95%) 
p do 
CCI 

Dados do repouso      

FC,bpm 86,0±10,3 87,2±10,4 0,013 0,90 (0,86-0,92) <0,001 

FC % máxima prevista 43,0±5,2 43,6±5,2 0,009 0,90 (0,86-0,92) <0,001 

PAS, mmHg 100 (90-110) 100 (90-100) 0,042 0,78 (0,72-0,84) <0,001 

PAD, mmHg 60 (60-70) 60 (60-70) 0,303 0,58 (0,44-0,68) <0,001 

SpO2, % 97,2±2,1 97,3±1,6 0,621 0,23 (0,-0,1-0,42) 0,032 

Borg D 0,1±0,4 0,0±0,2 0,081 0,63 (0,50-0,72) <0,001 

Borg MMII 0,1±0,4 0,1±0,3 0,439 0,66 (0,55-0,74) <0,001 

Dados do pico 

FC, bpm 145,7±20,9 145,3±23,2 0,703 0,89 (0,86-0,92) <0,001 

FC % máxima prevista 72,8±10,4 72,6±11,6 0,703 0,89 (0,86-0,92) <0,001 

PAS, mmHg 120 (110-130) 120 (110-130) 0,637 0,79 (0,72-0,84) <0,001 

PAD, mmHg 71,4±10,2 71,7±9,5 0,695 0,56 (0,42-0,67) <0,001 

SpO2, % 96,5±2,8 97,3±1,6 0,964 0,38 (0,18-0,54) <0,001 

Borg D 1,4±1,7 1,3±1,6 0,191 0,82 (0,75-0,86) <0,001 

Borg MMII 1,9±1,9 1,6±1,7 0,035 0,76 (0,68-0,82) <0,001 

Distância, m 611,0±75,0 610,4±77,4 0,885 0,92 (0,89-0,94) <0,001 
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Definição das abreviaturas: TC6: teste de caminhada de seis minutes; FC: frequência cardíaca; bpm: batimento por minuto; %: 
porcentagem; PAS: pressão arterial sistólica, mmHg: milímetro de mercúrio; PAD: pressão arterial diastólica; SpO2: saturação de 
pulso de oxigênio; Borg: escala de percepção de esforço; D: dispneia;  MMII: membros inferiores; m: metro. CCI: coeficiente de 
correlação intraclasse; IC: intervalo de confiança. 
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Figura 14. Disposição gráfica de Bland-Altman para a distância percorrida, em metros, 

no TC6-1 e TC6-2 em SP. A linha contínua representa a média das diferenças e as 

linhas pontilhadas os limites de concordância de 95%. 

 

Na Tabela 9 estão descritos os resultados obtidos nos dois TC6 em Natal (RN), 

sendo que apenas a PAS no repouso diferiu significantemente, mas os valores são 

equivalentes entre os testes. A maioria dos indivíduos, n = 46 (61,3%), andou mais no 

TC6-1, 27 (36%) andaram mais no TC6-2 e 2 (2,7%) andaram a mesma distância. Os 

valores do coeficiente de correlação intraclasse demonstram que houve 

reprodutibilidade dos testes, especialmente na variável desfecho que é a distância 

percorrida.  

0,55 

80,91 

-79,81 



52 

 

 

Tabela 9. Dados no repouso e no pico do primeiro (1) e segundo (2) teste de caminhada de 6 minutos (TC6) em Natal, RN. 

 TC6-1 TC6-2 p (TC6-1 x TC6-2) 
CCI  

(IC 95%) 
p do 
CCI 

Dados do repouso      

FC,bpm 87,6±12,9 87,6±9,8 0,990 0,81 (0,70-0,88) < 0,001 

FC % máxima prevista 43,8±6,4 43,8±5,0 0,990 0,81 (0,70-0,88) < 0,001 

PAS, mmHg 90 (90-100) 90 (90-100) 0,034 0,86 (0,77-0,91) < 0,001 

PAD, mmHg 60 (60-70) 60 (60-60) 0,298 0,74 (0,58-0,83) < 0,001 

SpO2, % 98,5±0,76 100 (100-110) 0,187 0,33 (-0,06-0,57) 0,043 

Borg D 0,8±1,0 0,7±1,1 0,514 0,38 (0,02-0,61) 0,020 

Borg MMII 6,0±3,4 1,3±1,6 0,538 0,41 (0,07-0,63) 0,012 

Dados do pico 

FC, bpm 139,6±20,2 138,3±19,1 0,448 0,82 (0,72- 0,89) < 0,001 

FC % máxima prevista 69,8±10,1 69,2±9,5 0,448 0,82 (0,72-0,89) < 0,001 

PAS, mmHg 110 (100-120) 100 (100-110) 0,159 0,88 (0,80-0,92) < 0,001 

PAD, mmHg 64,4±9,2 65,5±8,3 0,131 0,86 (0,78-0,91) < 0,001 

SpO2, % 97,8±0,9 98,0±1,0 0,251 0,37 (0,01-0,60) 0,023 

Borg D 4,8±3,1 4,7±3,3 0,969 0,72 (0,56-0,82) < 0,001 

Borg MMII 6,1±3,4 6,1±3,5 0,981 0,87 (0,78-0,92) < 0,001 

Distância, m 580,7±60,4 573,3±64,3 0,079 0,91 (0,85-94) < 0,001 
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Definição das abreviaturas: TC6: teste de caminhada de seis minutes; FC: frequência cardíaca; bpm: batimento por minuto; %: 
porcentagem; PAS: pressão arterial sistólica, mmHg: milímetro de mercúrio; PAD: pressão arterial diastólica; SpO2: saturação de 
pulso de oxigênio; Borg: escala de percepção de esforço; D: dispneia;  MMII: membros inferiores; m: metro. CCI: coeficiente de 
correlação intraclasse; IC: intervalo de confiança. 
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Figura 15. Disposição gráfica de Bland-Altman para a distância percorrida, em metros, 

no TC6-1 e TC6-2 no RN. A linha contínua representa a média das diferenças e as 

linhas pontilhadas os limites de concordância de 95%. 

Na Tabela 10 estão descritos os resultados obtidos nos dois TC6 em Porto 

Alegre (RS). Embora diferenças significantes tenham sido detectadas em algumas 

variáveis (FC em valores absolutos e em porcentagem da máxima prevista e Borg D, 

no repouso), seus valores médios são similares. A maioria dos indivíduos, n = 69 

(59,5%), andou mais no TC6-2, 38 (32,8%) andaram mais no TC6-1 e 9 (7,8%) 

andaram a mesma distância. Os valores do coeficiente de correlação intraclasse 

demonstram que houve reprodutibilidade dos testes, especialmente na variável 

desfecho que é a distância percorrida. 
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Tabela 10. Dados: repouso e no pico do primeiro (1) e segundo (2) teste de caminhada de 6 minutos (TC6) em Porto Alegre, RS. 

 TC6-1 TC6-2 p (TC6-1 x TC6-2) 
CCI  

(IC 95%) 
p do 
CCI 

Dados do repouso      

FC, bpm 87,1±16,3 91,2±15,9 0,001 0,82 (0,71-0,87) < 0,001 

FC % máxima prevista 43,6±8,1 45,6±7,9 0,001 0,82 (0,71-0,87) < 0,001 

PAS, mmHg 110 (100-120) 110 (100-120) 0,195 0,90 (0,86-0,93) < 0,001 

PAD, mmHg 70 (60-80) 70 (60-80) 0,510 0,89 (0,84-0,92) < 0,001 

SpO2, % 98,5±3,4 98,2±1,3 0,362 0,17 (-0,26-0,42) 0,166 

Borg D 0,2±0,6 0,3±1,1 0,017 0,82 (0,73-0,87) < 0,001 

Borg MMII 0,3±0,9 0,4±1,2 0,315 0,76 (0,66-0,84) < 0,001 

Dados do pico 

FC, bpm 124,2±23,1 123,7±21,0 0,776 0,72 (0,60-0,81) < 0,001 

FC % máxima prevista 62,1±11,6 61,8±10,5 0,776 0,42 (-0,14-0,50) 0,002 

PAS, mmHg 119 (107-130) 117 (106-130) 0,110 0,89 (0,85-0,93) < 0,001 

PAD, mmHg 71,2±18,9 70,1±16,8 0,276 0,89 (0,84-0,92) < 0,001 

SpO2, % 97,3±5,1 97,6±1,7 0,585 0,08 (-0,33-0,36) 0,328 

Borg D 2,3±3,4 2,2±3,1 0,576 0,80 (0,71-0,86) < 0,001 

Borg MMII 2,9±3,5 2,9±3,5 1,000 0,85 (0,79-0,90) < 0,001 

Distância, m 553,0±81,4 545,8±94 0,177 0,88 (0,83-0,92) < 0,001 
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Definição das abreviaturas: TC6: teste de caminhada de seis minutes; FC: frequência cardíaca; bpm: batimento por minuto; %: 
porcentagem; PAS: pressão arterial sistólica, mmHg: milímetro de mercúrio; PAD: pressão arterial diastólica; SpO2: saturação de 
pulso de oxigênio; Borg: escala de percepção de esforço; D: dispneia;  MMII: membros inferiores; m: metro; CCI: coeficiente de 
correlação intraclasse; IC: intervalo de confiança. 
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Figura 16. Disposição gráfica de Bland-Altman para a distância percorrida, em metros, 

no TC6-1 e TC6-2 no RS. A linha contínua representa a média das diferenças e as 

linhas pontilhadas os limites de concordância de 95%. 

 

Na Tabela 11, estão descritos e comparados os dados do melhor TC6 (melhor 

distância) nos quatro centros. No Pará houve diferença estatística para distância 

percorrida entre meninos e meninas, sendo que os meninos percorreram, em média, 

21,3 metros a mais do que as meninas. Em São Paulo, houve diferença estatística 

para distância percorrida entre meninos e meninas, sendo que os meninos 

percorreram, em média, 29,3 metros a mais do que as meninas. Em Natal e em Porto 

Alegre, não houve diferença na distância percorrida entre meninos e meninas. 
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Tabela 11. Comparação dos dados no repouso e pico do melhor TC6 (melhor distância) nos quatro centros. 

 Belém São Paulo Natal Porto Alegre 

 Total 

n=241 

M  

n=120 

F 

n=121 

Total  

n=195 

M 

n=104 

F 

n=91 

Total  

n=75 

M 

n=38 

F 

n=37 

Total  

n=116 

M 

n=53 

F 

n=63 

Dados repouso 

FC, bpm 96,2±10,7 95,3±11,5 97,0±9,9 86,3±10,3 84,7±11,0 88,2±9,1* 87,1±12,4 85,0±13,8 89,3±10,6 88,9±16,4 88,6±14,7 89,2±17,9 

FC, % max 

prevista 

48,1±5,4 47,7±5,8 48,5±4,9 43,1±5,2 42,3±5,6 44,1±4,5* 43,5±6,2 42,5±6,9 44,6±5,3 44,4±8,2 44,3±7,3 44,6±8,9 

PAS, mmHg 
100                   

(100-110) 

110                     

(100-110) 

100                    

(100-110)* 

100 (90-110) 100 (90-110) 100 (90-110) 90               

(90-100) 

90                            

(90-100) 

90                            

(90-100) 

110                    

(100-120) 

112                    

(100-121) 

110                   

(100-120) 

PAD, mmHg 70 (70-70) 70 (70-80) 70 (60-70)* 60 (60-70) 60 (60-70) 70 (60-70) 60 (60-60) 60 (60-70) 60 (60-60) 70 (60-80) 70 (60-80) 70 (60-80) 

SpO2, % 98,4±0,6 98,4±0,6 98,4±0,6 97,3±2,2 97,5±1,3 97,0±2,8 98,4±0,8 98,4±0,9 98,5±0,7 98,4±2,5 98,6±3,4 98,2±1,4 

Borg D 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 NC 0,1±0,4 0,0±0,1 0,1±0,5 0,8±1,0 0,6±0,9 0,9±1,2 0,2±0,6 0,2±0,6 0,2±0,6 

Borg MMII 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 NC 0,1±0,4 0,2±0,5 0,1±0,3 1,4±1,8 1,0±1,5 1,8±1,9 0,4±1,0 0,4±1,0 0,3±1,0 
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Dados do pico 

FC, bpm 143,8±16,5 141,7±14,8 146,0±17,8* 147,2±22,4 144,0±24,7 150,8±19,1* 139,8±19,7 136,8±21,2 142,8±17,9 125,6±21,1 126,4±21,7 124,8±20,8 

FC % max 

prevista 

71,9±8,2 70,8±7,4 73,0±8,9* 73,6±11,2 72,0±12,3 75,4±9,5* 69,9±9,9 68,4±10,6 71,4±8,9 50,5±20,3 51,0±19,7 50,1±20,8 

PAS, mmHg 
120           

(110-120) 

120              

(110-130) 

110              

(110-120)* 

120              

(110-130) 

120              

(110-130) 

120 (110-130) 110                      

(100-120) 

110                        

(100-120) 

110                       

(100-120) 

117                    

(107-130) 

120                      

(100-138) 

116                          

(110-130) 

PAD, mmHg 76,9±7,4 78,1±7,6 75,7±6,9* 71,8±10,2 71,4±9,6 72,3±11,0 65,3±9,1 66,3±10,2 64,3±7,7 71,4±19,1 71,9±20,8 71,0±17,8 

SpO2, % 98,0±0,7 97,9±0,7 98,0±0,7 96,2±3,0 96,2±3,1 96,2±2,7 98,0±0,8 97,8±0,8 98,1±0,7 97,8±1,5 97,7±1,2 97,9±1,8 

Borg D 4,3±2,4 4,0±2,3 4,5±2,5 1,4±1,7 1,2±1,5 1,7±1,8* 4,5±3,1 4,4±3,3 4,5±2,9 2,3±3,3 2,5±3,5 2,1±3,2 

Borg MMII 5,0±2,5 4,5±2,4 5,5±2,5* 1,9±1,8 1,7±1,6 2,1±2,0 5,9±3,6 6,0±3,7 5,9±3,5 2,9±3,5 2,9±3,6 2,8±3,4 

Distância, m 592,4±51,9 603,1±52,8 581,8±48,9* 627,0±73,8 640,6±80,9 611,3±61,6* 591,0±60,5 590,4±57,8 591,5±63,9 568,1±87,1 580,1±96,9 558±77,2 

Definição das abreviaturas: Definição das abreviaturas: M: masculino; F: feminino; TC6: teste de caminhada de seis minutos; FC: 
frequência cardíaca; bpm: batimento por minuto; %: porcentagem; max: máxima; PAS: pressão arterial sistólica, mmHg: milímetro 
de mercúrio; PAD: pressão arterial diastólica; SpO2: saturação de pulso de oxigênio; Borg: escala de percepção de esforço; D: 
dispneia;  MMII: membros inferiores; m: metro; NC: não calculado; * p < 0,05 x masculino intracentro. 

.
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7.4. TESTE LEVANTA-SENTA DE CINCO REPETIÇÕES 

Na tabela 12, estão descritos os resultados obtidos nos dois TLS-5rep em 

Belém (PA), sendo que não houve diferença significante das variáveis entre o TLS-

5rep1 e o TLS-5rep2 tanto nos dados do repouso quanto nos dados do pico dos testes, 

exceto no tempo do TLS-5rep, porém esta diferença é pequena (0,3 décimos de 

segundo). A maioria dos indivíduos, n = 164 (67,9%), teve melhor desempenho no 

TLS-5rep2 e 77 (32,1%) conseguiram fazer o teste em menor tempo no TLS-5rep 1. 

Os valores do coeficiente de correlação intraclasse demonstram que houve 

reprodutibilidade dos testes, especialmente na variável desfecho que é o tempo para 

a execução de cinco repetições do ato de levantar e sentar. 
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Tabela 12. Dados no repouso e no pico do primeiro (1) e segundo (2) teste levanta-senta de cinco repetições (TLS-5rep) em Belém, 

Pará. 

 TLS-5rep-1 TLS-5rep-2 
P 

(teste 1 x teste 2) 
CCI 

(IC 95%) 
p do 
CCI 

Dados do repouso      

FC,bpm 94,0±12,1  94,0±11,6 0,534 0,94 (0,92-0,95) < 0,001 

FC % máxima prevista 46,9±6,1 46,9±5,8 0,680 0,93 (0,91-0,95) < 0,001 

PAS, mmHg 100 (100-110) 100 (100-110) 0,058 0,99 (0,99-1,0) < 0,001 

PAD, mmHg 70 (70-70) 70 (70-70) 0,480 0,98 (0,98-0,98) < 0,001 

SpO2, % 98,4±0,7 98,5±0,61 0,117 0,49 (0,35-0,61) < 0,001 

Borg D 0,0±0,0 0,0±0,0 NC NC NC 

Borg MMII 0,0±0,0 0,0±0,1 0,318 0,00 (-0,29-0,22) 0,500 

Dados do pico 

FC, bpm 112,0±11,1 112,0±10,7 0,854 0,83 (0,78-0,87) < 0,001 

FC % máxima prevista 56,0±5,6 56,9±5,4 0,976 0,82 (0,76-0,86) < 0,001 

PAS, mmHg 100 (100-110) 100 (100-110) 0,683 0,98 (0,97-0,98) < 0,001 

PAD, mmHg 71,0±7,2 71,0±7,1 0,671 0,95 (0,94-0,96) < 0,001 

SpO2, % 98,4±0,7 98,4±0,7 0,611 0,56 (0,43-0,66) < 0,001 

Borg D 0,4±0,9 0,4±0,8 0,706 0,67 (0,56-0,74) < 0,001 

Borg MMII 0,5±1,1 0,5±1,0 0,899 0,70 (0,62-0,77) < 0,001 
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Tempo, s 9,5±1,1 9,2±1,1 <0,001 0,79 (0,70±0,83) < 0,001 

Definição das abreviaturas: TLS-5rep: teste levanta senta de cinco repetições; FC: frequência cardíaca; bpm: batimento por minuto; 
%: porcentagem; PAS: pressão arterial sistólica, mmHg: milímetro de mercúrio; PAD: pressão arterial diastólica; SpO2: saturação de 
pulso de oxigênio; Borg: escala de percepção de esforço; D: dispneia;  MMII: membros inferiores; s: segundo. 
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Figura 17. Disposição gráfica de Bland-Altman para o tempo, em segundos, do TLS-

5rep1 e TLS-5rep2 no Pará. A linha contínua representa a média das diferenças e as 

linhas pontilhadas os limites de concordância de 95%. 

 

Na tabela 13, estão descritos os resultados obtidos nos dois TLS5-rep em São 

Paulo (SP), sendo que não houve diferença significante das variáveis entre o TLS-

5rep1 e o TLS-5rep2 tanto nos dados do repouso quanto nos dados do pico dos testes, 

exceto na PAS de pico do teste e no tempo do TLS-5rep, porém esta diferença é 

pequena (0,3 décimos de segundo). A maioria dos indivíduos, n = 119 (61,0%), teve 

melhor desempenho no TLS-5rep2 e 74 (37,9%) conseguiram fazer o teste em menor 

tempo no TLS-5rep 1e apenas n=2 (1%) fizeram os dois testes com o mesmo tempo. 

Os valores do coeficiente de correlação intraclasse demonstram que houve 

reprodutibilidade dos testes, especialmente na variável desfecho que é o tempo para 

a execução de cinco repetições do ato de levantar e sentar. 
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Tabela 13. Dados no repouso e no pico do primeiro (1) e segundo (2) teste levanta-senta de cinco repetições (TLS-5rep) em São 

Paulo, SP. 

 TLS-5rep.-1 TLS-5rep.-2 
P 

(teste 1 x teste 2) 
CCI 

(IC 95%) 
p do 
CCI 

Dados do repouso      

FC, bpm 87,5±10,3 87,1±10,8 0,196 0,95 (0,94-0,96) < 0,001 

FC % máxima prevista 43,8±5,1 43,6±5,4 0,196 0,95 (0,94-0,96) < 0,001 

PAS, mmHg 100 (90-110) 100 (90-110) 0,203 0,86 (0,81-0,89) < 0,001 

PAD, mmHg 60 (60-70) 60 (60-70) 0,764 0,78 (0,70-0,83) < 0,001 

SpO2, % 97,5±1,6 97,6±1,3 0,748 0,42 (0,24-0,57) < 0,001 

Borg D 0,1±0,4 0,0±0,3 0,244 0,89 (0,85-0,92) < 0,001 

Borg MMII 0,1±0,5 0,1±0,4 0,100 0,82 (0,76-0,86) < 0,001 

Dados do pico  ± 

FC, bpm 111,0±13,0 110,4±12,5 0,399 0,81 (0,75-086) < 0,001 

FC % máxima prevista 55,5±6,5 55,2±6,3 0,399 0,81 (0,75-0,86) < 0,001 

PAS, mmHg 110 (100-120) 110 (100-110) 0,019 0,77 (0,69-0,83) < 0,001 

PAD, mmHg 69,1±9,7 68,6±10,1 0,447 0,71 (0,62-0,78) < 0,001 

SpO2, % 97,2±1,9 97,2±2,3 0,935 0,35 (0,14-0,51)  0,001 

Borg D 0,3±0,6 0,2±0,6 0,348 0,81 (0,75-0,86) < 0,001 

Borg MMII 0,4±0,8 0,3±0,8 0,399 0,70 (0,61-0,78) < 0,001 
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Tempo, s 8,0±1,5 7,7±1,4 <0,001 0,85 (0,78-0,89) < 0,001 

Definição das abreviaturas no TLS-5rep: TLS-5rep.: teste levanta senta de cinco repetições; FC: frequência cardíaca; bpm: batimento 
por minuto; %: porcentagem; PAS: pressão arterial sistólica, mmHg: milímetro de mercúrio; PAD: pressão arterial diastólica; SpO2: 
saturação de pulso de oxigênio; Borg: escala de percepção de esforço; D: dispneia;  MMII: membros inferiores; s: segundos. 
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Figura 18. Disposição gráfica de Bland-Altman para o tempo, em segundos, do TLS-

5rep1 e TLS-5rep2 em SP. A linha contínua representa a média das diferenças e as 

linhas pontilhadas os limites de concordância de 95%. 

 

Na tabela 14, estão descritos os resultados obtidos nos dois TLS-5rep em Natal 

(RN), sendo que não houve diferença significante das variáveis entre o TLS-5rep1 e 

o TLS-5rep2 tanto nos dados do repouso quanto nos dados do pico dos testes, exceto 

no tempo, porém esta diferença é pequena (0,4 décimos de segundo). A maioria dos 

indivíduos, n = 41 indivíduos (54,7%), teve melhor desempenho no segundo TLS-

5repe 34 (45,3%) conseguiram fazer o teste em menor tempo no primeiro TLS-5rep. 

Os valores do coeficiente de correlação intraclasse demonstram que houve 

reprodutibilidade dos testes, especialmente na variável desfecho que é o tempo para 

a execução de cinco repetições do ato de levantar e sentar. 

0,30 

2,38 

-1,78 
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Tabela 14. Dados no repouso e no pico do primeiro (1) e segundo (2) teste levanta-senta de cinco repetições (TLS-5rep) em Natal, 

RN. 

 TLS-5rep.-1 TLS-5rep.-2 
P 

(teste 1 x teste 2) 
CCI 

(IC 95%) 
p do CCI 

Dados do repouso      

FC,bpm 88,8±11,1a 88,4±11,1c 0,796c 0,80 (0,63-0,90)c <0,001 

FC % máxima prevista 92,0±5,3a 41,9±5,2c 0,816c 0,80 (0,62-0,90)c <0,001 

PAS, mmHg 95 (90-100)b 100 (90-100)b 0,180b 0,87 (0,71-0,94)b <0,001 

PAD, mmHg 65 (60-70)b 60 (60-70)b 0,180b 0,75 (0,43-0,88)b 0,001 

SpO2, % 98,7±0,9a 98,8±0,7c 0,720c 0,56 (0,17-0,77)c 0,006 

Borg D 1,4±1,4b 1,3±1,2b 0,422b 0,95 (0,89-0,98)b <0,001 

Borg MMII 1,0±2,2b 0,9±2,1b 0,327b 0,99 (0,99-0,99)b <0,001 

Dados do pico 

FC, bpm 103,5±12,2a 104,7±9,0c 0,546c 0,48 (0,01-0,73)c 0,023 

FC % máxima prevista 49,0±5,8a 49,5±4,3c 0,564c 0,48 (0,02-0,73)c 0,022 

PAS, mmHg 100 (90-100)b 100 (90-100)b 1,000b 1,00 (NC-NC)b NC 

PAD, mmHg 65,0±9,1b 65,0±9,1b NCb 1,00 (NC-NC)b NC 

SpO2, % 98,6±1,3a 98,8±1,0c 0,431c 0,09 (-0,73-0,52)c 0,382 

Borg D 1,4±1,4b 1,3±1,2b 
0,422b 0,95 (0,89-0,98)b <0,001 

Borg MMII 1,0±2,1b 0,9±2,2b NCb 
1,00 (NC-NC)b NC 
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Tempo, s 9,0±1,8 8,6±1,5 0,012 0,85 (0,74-0,90) <0,001 

Definição das abreviaturas no TLS-5rep: TLS-5rep: teste levanta senta de cinco repetições; FC: frequência cardíaca; bpm: batimento 
por minuto; %: porcentagem; PAS: pressão arterial sistólica, mmHg: milímetro de mercúrio; PAD: pressão arterial diastólica; SpO2: 
saturação de pulso de oxigênio; Borg: escala de percepção de esforço; D: dispneia;  MMII: membros inferiores; s: segundos; a: n 
igual a 41; b: n igual a 26; c: igual a 40; NC: não calculado porque o erro padrão da diferença é 0. 
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Figura 19. Disposição gráfica de Bland-Altman para o tempo, em segundos, do TLS-

5rep1 e TLS-5rep2 no RN. Na linha contínua representa a média das diferenças e as 

linhas pontilhadas os limites de concordância de 95%. 

 

Na tabela 15, estão descritos os resultados obtidos nos dois TLS-5rep em Porto 

Alegre (RS). Não houve diferença significante das variáveis entre o TLS-5rep1 e o 

TLS-5rep2 tanto nos dados do repouso quanto nos dados do pico dos testes, exceto 

no tempo do TLS-5rep, porém esta diferença é pequena (0,6 décimos de segundo). A 

maioria dos indivíduos, n = 74 (63,8%), teve melhor desempenho no TLS-5rep2, 41 

(35,3%) conseguiram fazer o teste em menor tempo no TLS-5rep1 e 1 (0,9%) fez os 

dois testes no mesmo tempo. Os valores do coeficiente de correlação intraclasse 

demonstram que houve reprodutibilidade dos testes, especialmente na variável 

desfecho que é o tempo para a execução de cinco repetições do ato de levantar e 

sentar. 
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Tabela 15. Dados no repouso e no pico do primeiro (1) e segundo (2) teste levanta-senta de cinco repetições (TLS-5rep) em Porto 

Alegre, RS. 

 TLS-5rep-1 TLS-5rep-2 
P 

(teste 1 x teste 2) 
CCI 

(IC 95%) 
p do 
CCI 

Dados do repouso      

FC,bpm 90,1±17,9 91,7±16,0 0,164 0,83 (0,76-0,88) < 0,001 

FC % máxima prevista 45,0±8,9 45,9±8,0 0,164 0,83 (0,76-0,88) < 0,001 

PAS, mmHg 110 (100-120) 110 (100-120) 0,688 0,88 (0,83-0,92) < 0,001 

PAD, mmHg 70 (60-80) 70 (60-80) 0,775 0,84 (0,77-0,89) < 0,001 

SpO2, % 98,3±1,0 98,1±1,3 0,131 0,39 (0,12-0,58)  0,004 

Borg D 0,2±0,7 0,3±1,0 0,306 0,55 (0,35-0,69) < 0,001 

Borg MMII 0,4±1,1 0,3±1,0 0,132 0,64 (0,49-0,75) < 0,001 

Dados do pico ± 

FC, bpm 101,9±19,0 101,9±18,6 0,992 0,71 (0,58-0,80) < 0,001 

FC % máxima prevista 51,0±9,5 50,9±9,3 0,992 0,71 (0,58-0,80) < 0,001 

PAS, mmHg 110 (100-120) 110 (100-120) 0,166 0,86 (0,79-0,90) < 0,001 

PAD, mmHg 70,2±17,9 70,8±18,1 0,721 0,67 (0,53-0,78) < 0,001 

SpO2, % 98,0±2,3 98,0±4,6 0,970 0,18 (-0,19-0,43) 0,149 

Borg D 0,4±1,3 0,6±1,5 0,120 0,67 (0,53-0,77) < 0,001 

Borg MMII 0,5±1,1 0,7±1,6 0,167 0,33 (0,03-0,53)  0,017 
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Tempo, s 9,1±1,9 8,5±1,6 <0,001 0,82 (0,67-0,87) < 0,001 

Definição das abreviaturas no TLS-5rep: TLS-5rep.: teste levanta senta de cinco repetições; FC: frequência cardíaca; bpm: batimento 
por minuto; %: porcentagem; PAS: pressão arterial sistólica, mmHg: milímetro de mercúrio; PAD: pressão arterial diastólica; SpO2: 
saturação de pulso de oxigênio; Borg: escala de percepção de esforço; D: dispneia;  MMII: membros inferiores; s: segundos. 
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Figura 20. Disposição gráfica de Bland-Altman para o tempo, em segundos, do TLS-

5rep1 e TLS-5rep2 no RS. A linha contínua representa a média das diferenças e as 

linhas pontilhadas os limites de concordância de 95%. 

 

 Na Tabela 16, estão descritos e são comparados os dados do melhor TLS-

5rep (menor tempo) nos quatro centros. Em Belém, houve diferença estatística para 

o tempo gasto para realizar o TLS-5rep entre meninos e meninas, sendo que os 

meninos foram mais rápidos do que as meninas, em média, 0,3 segundos. Em São 

Paulo, Natal e em Porto Alegre não houve diferença entre meninos e meninas no 

tempo de execução do TLS-5rep. 
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Tabela 16. Comparação dos dados no repouso e pico do melhor TLS-5rep (menor tempo) nos quatro centros. 

 Belém São Paulo Natal Porto Alegre 

 Total 

n=240 

M 

n=120 

F 

n=121 

Total  

n=195 

M 

n=104 

F 

n=91 

Total  

n=75 

M 

n=38 

F 

n=37 

Total 

 n=116 

M 

n=53 

F 

n=63 

Dados repouso  

FC, bpm 93,6±11,7 92,1±13,1 95,1±10,1* 87,4±10,6 85,9±11,3 89,1±9,4* 88,6±12,0a 87,5±13,4d 89,5±10,8f 91,9±16,8 89,7±14,7 93,7±18,2 

FC, % 

max prev 

46,8±5,9 46,0±6,5 47,7±5,0* 43,7±5,3 42,9±5,7 44,5±4,7* 42,7±5,9a 42,4±6,7 d 43,0±5,2f 45,9±8,4 44,9±7,3 46,8±9,1 

PAS, 

mmHg 

100                  

(100-110) 

110                    

(100-110) 

100                

(95-110)* 

100                    

(90-110) 

100                    

(90-110) 

100                    

(90-110) 

100                   

(90-100)b 

100                         

(92-110)c 

90                  

(90-100)e 

110         

(100-120) 

110           

(100-120) 

110          

(100-120) 

PAD, 

mmHg 

70 (70-70) 70 (70-80) 70 (60-70)* 60 (60-70) 60 (60-70) 60 (60-70) 60 (60-70) b 70 (60-70) c 60 (60-70) e 70 (60-80) 57 (70-80) 70 (60-80) 

SpO2, % 98,4±0,7 98,3±0,7 98,5±0,6 97,5±1,5 97,3±1,4 97,6±1,6 98,7±0,8a 98,6±0,7 d 98,9±1,0f 98,2±1,2 98,2±1,3 98,2±1,2 

Borg D 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0NC 0,1±0,3 0,0±0,1 0,1±0,5 1,3±1,2b 1,8±1,3 c 1,0±1,1e 0,3±1,0 0,2±0,5 0,4±1,3 
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Borg 

MMII 

0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 NC 0,1±0,4 0,1±0,4 0,1±0,4 0,9±2,2 b 0,8±1,6 c 1,0±2,6 e 0,3±0,7 0,3±0,8 0,3±0,6 

Dados do pico 

FC, bpm 111,9±10,5 110,7±11,2 113,0±9,7 111,2±12,8 109,4±13,0 113,3±12,4* 104,7±10,7 a 103,3±12,0d 106,0±9,5f 102,9±17,7 103,1±16,6 102,7±18,7 

FC, % 

max prev 

56,0±5,3 55,4±5,7 56,5±4,8 55,6±6,4 54,7±6,5 56,7±6,2* 49,6±5,2 a 49,0±5,6 d 50,1±4,8 f 51,4±8,9 51,6±8,3 51,3±9,3 

PAS, 

mmHg 

100        

(100-110) 

100          

(110-110) 

100          

(100-110)* 

110 (100-

110) 

110 (100-120) 110 (100-110) 100            

(90-100)b 

100             

(92-110)c 

90                       

(90-1000)e 

110                    

(100-120) 

116                          

(100-120) 

110                     

(100-120) 

PAD, 

mmHg 

71,1±7,2 72,8±6,7 70,0±7,3* 69,3±9,9 69,1±10,0 69,6±9,9 63,9±7,5 b 65,8±6,7c 62,1±8,0e 70,2±18,7 71,1±21,9 69,5±15,7 

SpO2, % 98,3±0,7 98,3±0,7 98,4±0,7* 97,2±2,3 97,3±1,9 97,2±2,6 98,6±1,3a 98,7±0,7d 98,6±1,7f 98,1±4,3 99,1±5,0 97,3±3,4 

Borg D 0,4±0,8 0,3±0,8 0,4±0,9 0,2±0,6 0,2±0,5 0,3±0,8 1,3±1,2 b 1,8±1,3c 1,0±1,1 e 0,6±1,7 0,7±1,8 0,6±1,6 

Borg 

MMII 

0,5±1,0 0,4±0,9 0,5±1,0 0,3±0,7 0,3±0,8 0,3±0,7 0,9±2,2 b 0,8±1,6c 1,0±2,6 e 0,7±1,6 0,7±1,9 0,6±1,3 
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Tempo, s 9,0±0,9 8,9±0,9 9,2±0,8* 7,4±1,4 7,4±1,4 7,5±1,5 8,4±1,4 8,4±1,4 8,4±1,5 8,3±1,6 8,3±1,6 8,3±1,6 

Definição das abreviaturas: TLS-5rep: teste levanta senta de cinco repetições; FC: frequência cardíaca; bpm: batimento por minuto; 
% max prev: porcentagem da máxima prevista; PAS: pressão arterial sistólica, mmHg: milímetro de mercúrio; PAD: pressão arterial 
diastólica; SpO2: saturação de pulso de oxigênio; Borg: escala de percepção de esforço; D: dispneia;  MMII: membros inferiores; m: 
metro; NC: não calculado; a: n=40; b: n=26; c: n=12; d: n=19;* p < 0,05 x masculino intracentro. 
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Na Tabela 17 estão descritas as correlações entre as distâncias do TC2 e TC6 

e o tempo no TLS-5rep com as variáveis independentes: idade, sexo, peso, altura, 

IMC, CVF% do previsto, VEF1% do previsto, a relação VEF1/CVF, circunferência da 

coxa e comprimento da perna, no centro de Belém (PA). No TC2 e no TC6 houve 

correlação com as variáveis: idade, sexo, peso, altura, IMC, relação VEF1/CVF, 

circunferência da coxa e comprimento da perna. O sexo foi à única variável que se 

correlacionou com o tempo no TLS-5rep.  

 

Tabela 17. Correlação entre as variáveis desfecho do TC2 (distância, m), TC6 

(distância, m) e TLS-5rep (tempo, s) com as variáveis independentes do centro de 

Belém, PA. 

Variáveis dependents 

 TC2 TC6 TLS-5rep 

Variáveis 

independents 
R P R P R P 

Idade, anos 0,493 0,000 0,558 0,000 -0,044 0,499 

Sexo 0,186 0,004 0,206 0,001 -0,175 0,006 

Peso, Kg 0,447 0,000 0,502 0,000 -0,025 0,698 

Altura, cm 0,553 0,000 0,608 0,000 -0,007 0,915 

IMC, Kg/m2 0,235 0,000 0,288 0,000 -0,046 0,481 

CVF, % do prev. 0,092 0,157 0,103 0,112 -0,008 0,902 

VEF1% do prev. 0,026 0,690 0,029 0,654 -0,011 0,860 

VEF1/CVF 0,215 0,001 -0,235 0,000 0,076 0,241 

Circunferência da 

coxa, cm 
0,342 0,000 0,389 0,000 -0,015 0,812 

Comprimento da 

perna, cm 
0,526 0,000 0,594 0,000 0,009 0,888 

Legenda:TC2: teste de caminhada de dois minutos; TC6: teste de caminhada de seis 
minutes; TLS-5rep.; Kg: quilograma; cm: centímetro; IMC: índice de massa corpórea; 
m2: metro quadrado; CVF: capacidade vital forçada; prev.: previsto; VEF1: volume 
expiratório forçado no primeiro segundo; VEF1/CVF: relação entre o volume 
expiratório forçado no primeiro segundo e a capacidade vital forçada. 
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Na Tabela 18 estão descritas as correlações entre as distâncias do TC2 e TC6 

e o tempo no TLS-5rep com as variáveis independentes: idade, sexo, peso, altura, 

IMC, CVF% do previsto, VEF1% do previsto, a relação VEF1/CVF, circunferência da 

coxa e comprimento da perna, em São Paulo (SP). No TC2 houve correlação da 

distância com as variáveis: idade, sexo, peso, altura, VEF1% do prev, circunferência 

da coxa e comprimento da perna. Para o TC6 houve correlação da distância com as 

variáveis: idade, sexo, peso, altura, circunferência da coxa e comprimento da perna e 

para o TLS-5rep as variáveis que se correlacionaram com o tempo foram: idade, peso, 

altura, IMC, circunferência da coxa e comprimento da perna. 
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Tabela 18. Correlação entre as variáveis desfecho do TC2 (distância, m), TC6 (distância, m) e TLS-5rep (tempo, s) com as variáveis 

independentes do centro de São Paulo, SP. 

                                             Variáveis dependents 

 TC2 TC6 TLS-5rep 

Variáveis independents R P R P R p 

Idade, anos 0,340 0,000 0,334 0,000 0,196 0,006 
Sexo 0,183 0,011 0,199 0,005 -,022 0,765 
Peso, Kg   0,312    0,000 0,240 0,001 0,191 0,007 
Altura, cm 0,396 0,000 0,360 0,000 0,200 0,005 
IMC, Kg/m2 0,103 0,152 0,000 0,997 0,146 0,041 
CVF, % do prev. -,022 0,763 -,026 0,720 0,006 0,937 
VEF1% do prev. 0,374 0,000 -,061 0,393 0,005 0,940 
VEF1/CVF 0,044 0,957 -,069 0,335 -,037 0,603 
Circunferência da coxa, cm 0,252 0,000 0,188 0,008 0,211 0,003 
Comprimento da perna, cm 0,360 0,000 0,354 0,000 0,196 0,006 

Legenda:TC2: teste de caminhada de dois minutos; TC6: teste de caminhada de seis minutes; TLS-5rep.; Kg: quilograma; cm: 
centímetro; IMC: índice de massa corpórea; m2: metro quadrado; CVF: capacidade vital forçada; prev.: previsto; VEF1: volume 
expiratório forçado no primeiro segundo; VEF1/CVF: relação entre o volume expiratório forçado no primeiro segundo e a capacidade 
vital forçada. 
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Na Tabela 19 estão descritas as correlações entre as distâncias do TC2 e TC6 

e o tempo no TLS-5rep com as variáveis independentes: idade, sexo, peso, altura, 

IMC, CVF% do previsto, VEF1% do previsto, a relação VEF1/CVF, circunferência da 

coxa e comprimento da perna, em Natal (RN). No TC2 houve correlação da distância 

percorrida com as variáveis: idade, altura e comprimento da perna. A distância no TC6 

correlacionou-se apenas com o comprimento da perna. O tempo no TLS-5rep 

correlacionou-se com: idade, peso, altura, VEF1% do previsto, relação VEF1/CVF e 

com o comprimento da perna. 
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Tabela 19. Correlação entre as variáveis desfecho do TC2 (distância, m), TC6 (distância, m) e TLS-5rep (tempo, s) com as variáveis 

independentes do centro de Natal, RN. 

                                          Variáveis dependentes 

 TC2 TC6 TLS-5rep 

Variáveis independents R P R P R p 

Idade, anos 0,230 0,047 0,205 0,078 0,376 0,001 
Sexo 0,115 0,327 -0,009 0,938 0,002 0,984 
Peso, Kg 0,162 0,166 0,060 0,610 0,233 0,044 
Altura, cm 0,277 0,016 0,197 0,090 0,339 0,003 
IMC, Kg/m2 0,041 0,726 -0,080 0,498 0,031 0,791 
CVF, % do prev. 0,195 0,093 -0,033 0,781 -0,116 0,321 
VEF1% do prev. 0,074 0,528 -0,046 0,692 -0,250 0,030 
VEF1/CVF -0,135 0,250 -0,052 0,657 -0,315 0,006 
Circunferência da coxa, cm 0,125 0,285 0,020 0,864 0,161 0,167 
Comprimento da perna, cm 0,345 0,002 0,293 0,011 0,263 0,023 

Legenda:TC2: teste de caminhada de dois minutos; TC6: teste de caminhada de seis minutes; TLS-5rep.; Kg: quilograma; cm: 
centímetro; IMC: índice de massa corpórea; m2: metro quadrado; CVF: capacidade vital forçada; prev.: previsto; VEF1: volume 
expiratório forçado no primeiro segundo; VEF1/CVF: relação entre o volume expiratório forçado no primeiro segundo e a capacidade 
vital forçada. 
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Na Tabela 20 estão descritas as correlações entre as distâncias do TC2 e TC6 

e o tempo no TLS-5rep com as variáveis independentes: idade, sexo, peso, altura, 

IMC, CVF% do previsto, VEF1% do previsto, a relação VEF1/CVF, circunferência da 

coxa e comprimento da perna, em Porto Alegre (RS). No TC2 e no TC6, a distância 

percorrida correlacionou-se com as variáveis: idade, peso, altura, IMC, relação 

VEF1/CVF, circunferência da coxa e comprimento da perna. No TLS-5rep não houve 

correlação no tempo de execução do teste com nenhuma das variáveis. 
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Tabela 20. Correlação entre as variáveis desfecho do TC2 (distância, m), TC6 (distância, m) e TLS-5rep (tempo, s) com as variáveis 

independentes do centro de Porto Alegre, RS. 

                                   Variáveis dependentes 

 TC2 TC6 TLS-5rep 

Variáveis independents R P R p r p 

Idade, anos 0,398 0,000 0,428 0,000 -0,114 0,225 
Sexo 0,157 0,093 0,127 0,173 -0,015 0,872 
Peso, Kg 0,390 0,000 0,438 0,000 0,010 0,911 
Altura, cm 0,521 0,000 0,571 0,000 -0,025 0,791 
IMC, Kg/m2 0,204 0,028 0,240 0,009 0,048 0,609 
CVF, % do prev. 0,161     0,085 0,144 0,122 -0,084 0,368 
VEF1% do prev. 0,011     0,904 -0,017 0,859 -0,024 0,796 
VEF1/CVF          -0,244     0,016 -0,250 0,007 0,019 0,836 
Circunferência da coxa, cm 0,209     0,025 0,275 0,003 0,113 0,227 
Comprimento da perna, cm 0,499        0,000 0,572 0,000 -0,037 0,692 

Legenda:TC2: teste de caminhada de dois minutos; TC6: teste de caminhada de seis minutes; TLS-5rep.; Kg: quilograma; cm: 
centímetro; IMC: índice de massa corpórea; m2: metro quadrado; CVF: capacidade vital forçada; prev.: previsto; VEF1: volume 
expiratório forçado no primeiro segundo; VEF1/CVF: relação entre o volume expiratório forçado no primeiro segundo e a capacidade 
vital forçada. 
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7.6.  EQUAÇÕES DE PREVISÃO 

Na Tabela 21, podem ser visualizados os valores médios da distância 

percorrida no TC2 e TC6 e o tempo do TLS-5 rep em cada centro. Houve diferença 

entre os centros para todos os testes. Por isso, conforme descrito na análise 

estatística, foi criada a variável independente centro, chamada de Dummy. 

 

Tabela 21 – Comparação da performance nos testes de caminhada (distância) e no 

TLS-5rep (tempo) entre os Centros. 

 

Tabela 21. Comparação da performance nos testes de caminhada (distância) e no 

TLS-5rep (tempo) entre os Centros. 

 TC2 TC6 TLS-5rep 

Belém (n = 241) 205  19* 592  52* 9,0  0,9§§ 

São Paulo (n = 195) 216  27** 627  74** 7,4  1,4§§§ 

Natal (n = 75) 206  23 591  61 8,4  1,4 

Porto Alegre (n = 116) 193  32*** 568  87§ 8,3  1,6§ 

TC2: *p < 0,05 Belém vs São Paulo e Porto Alegre; **p <0,05 São Paulo vs Belém, 

Natal e Porto Alegre; ***p < 0,05 Porto Alegre vs Belém, São Paulo e Natal. 

TC6: * p < 0,05 Belém vs São Paulo e Porto Alegre; ** p < 0,05 São Paulo vs Belém, 

Natal e Porto Alegre; § p < 0,05 Porto Alegre vs Belém e São Paulo. 

TLS-5rep: § p < 0,05 Porto Alegre vs Belém e São Paulo; §§ p < 0,05 vs São Paulo, 

Natal e Porto Alegre; §§§ p < 0,05 vs Belém, Natal e Porto Alegre;  

 

Na tabela 22 pode ser visualizada a performance nos testes de caminhada 

(distância) e TLS-5rep (tempo) de acordo com a idade (6 a 12 anos e 13 a 17 anos) e 

sexo (meninos e meninas). 
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Tabela 22. Performance nos testes de caminhada e teste levanta-senta de acordo 

com a idade e sexo. 

 Crianças: 6-12 anos     Adolescentes: 13-17 anos 

 
   Meninos 

n=208 

Meninas 

n=212 

     Meninos 

      n=107 

     Meninas 

      n=100 

TC2,m 204,8±26,5 198,1±24,6*  222,2±26,0 209,0±20* 

TC6,m 594,3±70,8 576,3±65,9*  640,8±74,7 608,9±52* 

TLS-5rep,s 8,1±1,5 8,4±1,6  8,5±1,3 8,5±1,4 

TC2: teste de caminhada de dois minutos; m: metro; TC6: teste de caminhada de seis 

minutos;TLS-5rep: teste levanta senta de cinco repetições; s: segundo. * p < 0,05 

versus meninos. 

 

7.6.1. TESTE DE CAMINHADA DE DOIS MINUTOS 

Para crianças, de 6 até 12 anos, a análise de regressão múltipla (stepwise) 

revelou que a distância percorrida no TC2 é explicada pelo(a): peso (kg), altura (m), 

delta de FC (pico-repouso), Dummy 1 (Belém) e Dummy 3 (Porto Alegre). A Tabela 

23 mostra as variáveis preditoras e, na sequência, está descrita a equação de 

previsão. 

 

Tabela 23. Variáveis preditoras da distância percorrida no TC2 obtidas a partir da 

análise de regressão múltipla (stepwise) para crianças até 12 anos (N = 411, 211 

meninas) 

 Coeficiente  (IC 95%) 
Coeficiente 
padronizado 

p 

Constante 41,848 (8,912  74,785) - 0,013 

Peso, kg -0,818 (-1,233  0,403) -0,330 < 0,001 

Altura, m 130,695 (98,415  162,976) 0,677 < 0,001 

FC, bpm 0,322 (0,216  0,427) 0,274 < 0,001 

Dummy 1 (Belém) -7,195 (-11,797  -2,593) -0,133 = 0,002 

Dummy 3 (POA) -15,104 (-21,216  -8,991) -0,237 < 0,001 

 

Equação de previsão 

DTC2 (6 a 12 anos) = 41,848 – (0,818 x peso, Kg) + (130, 695 x altura, m) + 

(0,322 x FC) – (7,195 x Dummy 1) – (15,104 x Dummy 3) 

R2 = 0,347; p = 0,009 



85 

 

 

Legenda: DTC2 = distância percorrida no teste da caminhada de dois minutos, 

kg = quilograma, m = metro, FC: delta de frequência cardíaca (pico – repouso), 

Dummy 1 = 1 para Belém e = 0 se não Belém, Dummy 3 = 1 para Porto Alegre e = 0 

se não Porto Alegre. 

 

Para adolescentes, de 13 a 17 anos, a análise de regressão múltipla (stepwise) 

revelou que a distância percorrida no TC2 é explicada pelo(a): sexo, comprimento da 

perna (cm), delta de FC (pico-repouso) e Dummy 2 (São Paulo). A Tabela 24 mostra 

as variáveis preditoras e, na sequência, está descrita a equação de previsão. 

 

Tabela 24. Variáveis preditoras da distância percorrida no TC2 obtidas a partir da 

análise de regressão múltipla (stepwise) para adolescentes (N = 208, 107 meninos) 

 Coeficiente  (IC 95%) 
Coeficiente 
padronizado 

p 

Constante 142,510 (110,401  174,619) - < 0,001 

Sexo (F = 0, M = 
1) 

13,274 (7,491  19,056) 0,276 < 0,001 

FC, bpm 0,263 (0,121  0,404) 0,243 < 0,001 

CP, cm 0,588 (0,219  0,958) 0,194 = 0,002 

Dummy 2 (SP) 12,403 (5,587  19,219) 0,242 < 0,001 

 

Equação de previsão 

DTC2 (13 a 17 anos) = 142, 510 + (13, 274 x Sexo) + (0,263 x FC) +                    

(0,588 x CP, cm) + (12,403 x Dummy 2) 

R2 = 0,251; p = 0,002 

Legenda: DTC2 = distância percorrida no teste da caminhada de dois minutos, 

Sexo = 0 para meninas e = 1 para meninos, FC: delta de frequência cardíaca (pico 

– repouso), CP: comprimento da perna, cm: centímetros, Dummy 2 = 1 para São Paulo 

e = 0 se não São Paulo.  

7.6.2. TESTE DE CAMINHADA DE SEIS MINUTOS 

Para crianças, de 6 até 12 anos, a análise de regressão múltipla (stepwise) 

revelou que a distância percorrida no TC6 é explicada pelo(a): idade (anos), sexo, 

peso (kg), altura (m), delta de FC (pico-repouso), Dummy 1 (Belém) e Dummy 3 (Porto 

Alegre). A Tabela 25 mostra as variáveis preditoras e, na sequência, está descrita a 

equação de previsão. 
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Tabela 25. Variáveis preditoras da distância percorrida no TC6 obtidas a partir da 

análise de regressão múltipla (stepwise) para crianças até 12 anos (N = 419, 211 

meninas). 

 Coeficiente  (IC 95%) 
Coeficiente 
padronizado 

p 

Constante 123,817 (28,759  218,875) - 0,011 

Idade 5,299 (0,347  10,252) 0,155 0,036 

Sexo 14,232 (3,806  24659) 0,103 0,008 

Peso, kg -3,033 (-4,118  -1,949) -0,454 < 0,001 

Altura, m 345 (240,604  449,397) 0,663 < 0,001 

FC, bpm 0,952 (0,671  1,233) 0,285 < 0,001 

Dummy 1 (Belém) -19,052 (-31,337  -6,767) -0,131 = 0,002 

Dummy3 (POA) -32,564 (-48,091  -17,038) -0,189 < 0,001 

 

Equação de previsão 

DTC6 (6 a 12 anos) = 123,817 + (5,299 x idade, anos) + (14,232 x Sexo) – 

(3,033 x peso, Kg) + (345 x altura, m) + (0,952 x FC) –                                          

(19,052 x Dummy 1) – (32,564 x Dummy 3) 

R2 = 0,389; p = 0,036 

Legenda: DTC6 = distância percorrida no teste da caminhada de seis minutos, 

Sexo = 0 para meninas e = 1 para meninos, kg = quilograma, m = metro, FC: delta 

de frequência cardíaca (pico – repouso), Dummy 1 = 1 para Belém e = 0 se não Belém, 

Dummy 3 = 1 para Porto Alegre e = 0 se não Porto Alegre. 

 

Para adolescentes, de 13 até 17 anos, a análise de regressão múltipla 

(stepwise) revelou que a distância percorrida no TC6 é explicada pelo(a): sexo, altura 

(m), comprimento da perna (cm), delta de FC (pico-repouso) e Dummy 2 (São Paulo). 

A Tabela 26 mostra as variáveis preditoras e, na sequência, está descrita a equação 

de previsão. 
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Tabela 26. Variáveis preditoras da distância percorrida no TC6 obtidas a partir da 

análise de regressão múltipla (stepwise) para adolescentes de 13 a 17 anos (N = 208, 

107 meninos). 

 Coeficiente  (IC 95%) Coeficiente 
padronizado 

P 

Constante 224,041 (57,410  390,672) - = 0,009 

Sexo 24,350 (7,417  41,283) 0,184 = 0,005 

Altura, m  111,340 (-7,614  230,293 ) 0,138 = 0,066 

FC, bpm 1,252 (0,878  1,626) 0,398 < 0,001 

CP, cm 1,511 (0,425  2,597) 0,181 = 0,007 

Dummy 2 (SP) 32,615 (15,833  49,397) 0,231 < 0,001 

 

Equação de previsão 

DTC6 (13 a 17 anos) = 224,041 + (24,350 x Sexo) + (111,340 x altura, m) + 

(1,252 x FC) + (1,511 x CP, cm) + (32,615 x Dummy 2) 

 R2 = 0,369; p = 0,007 

Legenda: DTC6 = distância percorrida no teste da caminhada de seis minutos, 

Sexo = 0 para meninas e = 1 para meninos, m = metro, FC: delta de frequência 

cardíaca (pico – repouso), CP: comprimento da perna, cm: centímetros, Dummy 2 = 1 

para São Paulo e = 0 se não São Paulo. 

7.6.3. TESTE LEVANTA-SENTA DE CINCO REPETIÇÕES 

Para crianças, de 6 até 12 anos, a análise de regressão múltipla (stepwise) 

revelou que o tempo gasto para realizar o TLS-5rep é explicado pelo(a): circunferência 

da coxa (cm), Dummy 1 (Belém), Dummy 2 (São Paulo) e Dummy 3 (Porto Alegre). A 

Tabela 27 mostra as variáveis preditoras e, na sequência, está descrita a equação de 

previsão. 

 

Tabela 27. Variáveis preditoras do tempo gasto para realizar o TLS-5rep obtidas a 

partir da análise de regressão múltipla (stepwise) para crianças até 12 anos (N = 419, 

211 meninas) 

 Coeficiente  (IC 95%) Coeficiente 
padronizado 

P 

Constante 6,638 (5,773  7,503) - < 0,001 

CC, cm 0,030 (0,009  0,050) 0,125 = 0,005 

Dummy 1 (Belém) 1,256 (0,776  1,736) 0,398 < 0,001 

Dummy 2 (SP) -0,508 (-0,992  -0,024) -0,157 = 0,04 

Dummy 3 (POA) 0,534 (0,023  1,045) 0,145 = 0,04 
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Equação de previsão 

TTLS-5rep (06 a 12 anos) = 6,638 + (0,030 x CC) + (1,256 x Dummy 1) – 

(0,508 x Dummy 2) + (0,534 x Dummy 3) 

 R2 = 0,256; p = 0,04 

Legenda: TTLS-5rep = tempo gasto para realizar o teste levanta-senta de cinco 

repetições, CC: circunferência da coxa, cm: centímetros, Dummy 1 = 1 para Belém e 

= 0 se não Belém, Dummy 2 = 1 para São Paulo e = 0 se não São Paulo, Dummy 3 = 

1 para RS e = 0 se não RS. 

 

Para adolescentes, de 13 até 17 anos, a análise de regressão múltipla 

(stepwise) revelou que o tempo gasto para realizar o TLS-5rep é explicado pelas 

variáveis Dummy 1 (Belém) e Dummy 2 (São Paulo). A Tabela 28 mostra as variáveis 

preditoras e, na sequência, está descrita a equação de previsão. 

 

Tabela 28. Variáveis preditoras do tempo gasto para realizar o TLS-5rep obtidas a 

partir da análise de regressão múltipla (stepwise) para adolescentes de 13 a 17 anos 

(N = 419, 211 meninas). 

 Coeficiente  (IC 95%) Coeficiente 
padronizado 

P 

Constante 8,308 (7,920  8,696) -  

Dummy 1 (Bel) 0,680 (0,231  1,129) 0,265 = 0,003 

Dummy 2 (SP) -0631 (-1,107  -0,156) -0,232 = 0,010 

 

Equação de previsão 

TTLS-5rep (13 a 17 anos) = 8,308 + (0,680 x Dummy 1) – (0,631 x Dummy 2) 

 R2 = 0,203; p = 0,01 

Legenda: TTLS-5rep = tempo gasto para realizar o teste levanta-senta de cinco 

repetições, Dummy 1 = 1 para Belém e = 0 se não Belém, Dummy 2 = 1 para São 

Paulo e = 0 se não São Paulo. 
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8. DISCUSSÃO  

Por meio deste estudo multicêntrico, foi possível estabelecer equações de 

previsão para a distância percorrida nos testes de caminhada de dois e de seis 

minutos, assim como para o tempo gasto para realizar o teste levanta-senta de 5 

repetições para crianças e para adolescentes. Houve diferença entre os quatro 

centros estudados. 

As variáveis que explicam a distância percorrida no TC2 em crianças (6 a 12 

anos) são o peso (kg), a altura (m), o delta de FC (pico-repouso) e as variávies Dummy 

1 (Pará) e Dummy 3 (RS).  

As variáveis que explicam a distância percorrida no TC2 em adolescentes (13-

17 anos) são: sexo, comprimento da perna (cm), delta de FC (pico-repouso) e Dummy 

2 (SP).  

As variáveis que explicam a distância percorrida no TC6 em crianças (6 a 12 

anos) são: idade (anos), sexo, peso (kg), altura (m), delta de FC (pico-repouso), 

Dummy 1 (Pará) e Dummy 3 (RS) 

As variáveis que explicam a distância percorrida no TC6 em adolescentes (13-

17 anos) são: sexo, altura (m), comprimento da perna (cm), delta de FC (pico-repouso) 

e Dummy 2 (SP). 

  As variáveis que explicam o tempo gasto no TLS-5rep em crianças (6 a 12 

anos) são: circunferência da coxa (cm), Dummy 1 (PA), Dummy 2 (SP) e Dummy 3 

(RS). 

As variáveis que explicam o tempo no TLS-5Rep em adolescentes (13-17 anos) 

são: variáveis Dummy 1 (PA) e Dummy 2 (SP). 

  

8.1. Equações de previsão 

8.1.1. Equação de previsão do TC2 

No Brasil existe uma equação para o TC2 destinada a adultos e idosos, já para 

crianças até esse estudo não contávamos com uma equação para a população 

pediátrica brasileira44. O TC2 vem sendo estudado e aplicado na prática clínica como 

um teste de campo para avaliar capacidade de várias doenças pediátricas49; 50; 51,82. O 

presente estudo gerou duas equações de previsão da distância caminhada para o 

TC2 (uma para crianças e outra para adolescentes). Em crianças com R2=0,347. O 
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Peso, altura, Dummy 1(PA) e Dummy 3 (RS),  foram as variáveis determinantes da 

DTC2, que explicam 34% da distância percorrida no TC2. E outra para adolescente 

com R2=0,251. Tendo como variáveis preditoras: sexo, comprimento da perna (cm), 

delta de FC (pico-repouso) e Dummy 2 (SP). Bohannon et al52 em um estudo 

multicêntrico nos EUA com 2.631 crianças e adolescentes de 3-17 anos, descrevem 

duas equações de referência para a distância percorrida no TC2 (DTC2), uma para 

meninos e outra para meninas. As variáveis independentes selecionadas foram a 

idade, idade ao quadrado, altura e o peso, que explicam 42% a variação da distância 

percorrida no TC2. Enfatiza-se que peso e altura foram variáveis comuns para explicar 

a distância percorrida nas equações de Bohannon et al52, o que ocorreu também para 

o presente estudo. A altura é um determinante da distância percorrida no DTC619, pois 

está relacionada com o comprimento do passo o que corrobora como uma das 

variáveis preditoras da distância percorrida em ambos os estudos. Adicionalmente o 

comprimento da perna, variável preditora da distância percorrida nos adolescentes no 

nosso estudo, que também tem relação com o comprimento do passo, encontrou 

também correlação positiva na equação para o TC6 de Geiger e cols11. 

 

8.1.2. Equação de previsão do TC6 

A indicação de TC6 para avaliação clínica de crianças está sendo utilizada para 

crianças com diversos agravos a saúde.30;31;32;33;34;35;36. Dessa forma é mandatório 

melhor compreensão dos valores de referência para a população pediátrica. 

No Brasil, contamos com dois estudos que viabilizaram equações de referência 

para o teste de caminhada em crianças26, 27. Nestes estudos, as variáveis 

independentes que se correlacionaram com a distância percorrida foram, 

respectivamente, a idade, o peso, a altura e o ΔFC (R² = 0,37)26 e o sexo, região do 

Brasil, idade, altura, IMC, ΔFC e um coeficiente de cada região (R² = 0,36)27.  

No nosso estudo, as variáveis que explicaram a distância percorrida no TC6 

em crianças (6 a 12 anos) foram a idade (anos), sexo, peso (kg), altura (m), delta de 

FC (pico-repouso), Dummy 1 (Belém) e Dummy 3 (Porto Alegre). Comparando com 

nossos resultados, tivemos variáveis comuns às equações de Priesnitz et al. como a 

idade, a altura, o peso e o ΔFC e com a equação de Cacau et al., além da idade, 

altura, sexo e ΔFC, as regiões do Brasil também foram preditoras de distância 

percorrida  (R2 = 0,389). 



91 

 

 

Goemans et al.23, em um estudo para estabelecer os valores de referência em 

442 crianças (meninos) belgas de 5 a 12 anos encontraram que a distância percorrida 

aumenta com o aumento da idade (r = 0,57). Encontraram como média e dispersão 

da distância percorrida 478,0 ± 44,1 m para os meninos de 5 anos e de 650,0 ± 76,8 

m aos doze anos de idade. Também constataram boa correlação com altura r=0,57, 

peso r=0,44, flexores de joelho r=0, 46 e extensores de joelho r=0,50. Eles concluíram 

que a predisposição genética, habilidade motora e motivação durante o TC6 pode 

influenciar a distância percorrida no teste.  

 No nosso estudo as variáveis que explicaram a DTC6 em adolescentes (13-17 

anos) foram o sexo, a altura (m), o comprimento da perna (cm), o delta de FC (pico-

repouso) e Dummy 2 (São Paulo). Geiger et al e Oliveira et al. relatam correlações 

significativas entre o comprimento da perna e a DTC6 11; 72. Nossos achados 

corroboram com esses estudos prévios, nos quais uma das variáveis que explicou a 

distância percorrida no TC6 é o comprimento da perna. 

          Em um estudo com crianças e adolescentes com idades entre 6-16 anos no 

norte da África. A equação gerada apresenta o maior valor de R2= 0,6 em relação a 

estudos prévios, sendo que as variáveis  

altura, peso e idade explicaram a distância percorrida. No entanto, chama a atenção 

que não houve diferença significante na distância percorrida entre meninos e meninas 

assim como não houve influência do gênero e do estado de puberdade na distância 

percorrida20.   

A distância percorrida é influenciada pelas variáveis: idade, peso, altura e 

ΔFC12. Em um estudo de revisão de equações de previsão, conclui que as variáveis 

independentes que mais frequentemente explicam a distância percorrida são a idade 

e altura 41. A idade é uma variável que apresenta forte correlação em equações 

destinadas a crianças e adolescentes12;20;26;27. 

 A correlação entre a DT6 e o peso corporal apresentou característica linear até 

os 30 kg12. O peso, apesar de ser uma das variáveis que se associa com a DT6, 

apresenta fraca ou moderada correlação nos estudos que explicam tal fato, explana 

Dourado et al. em uma revisão sobre equações de referência para TC628. 

A interferência do gênero na DT6 já foi descrita em vários estudos1,19,20, sendo 

que o sexo masculino supera o sexo feminino na distância percorrida. No entanto, em 

alguns estudos em crianças e adolescentes a distância percorrida não sofreu 

influência do gênero em estudos que geraram equações para essa população 9,12, 26,27. 
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No presente estudo, o sexo também influenciou a distância percorrida tanto para 

crianças quanto para adolescentes. 

 

8.1.3. Equação de previsão do TLS-5rep  

Para crianças, de 6 até 12 anos, a análise de regressão múltipla (stepwise) 

revelou que o tempo gasto para realizar o TLS-5rep é explicado pelo(a): circunferência 

da coxa (cm), Dummy 1 (Belém), Dummy 2 (São Paulo) e Dummy 3 (Porto Alegre). 

Para adolescentes, de 13 até 17 anos, a análise de regressão múltipla 

(stepwise) revelou que o tempo gasto para realizar o TLS-5rep é explicado pelas 

variáveis Dummy 1 (Belém) e Dummy 2 (São Paulo). 

 A maior finalidade do TLS-5rep em crianças é em crianças com paralisia 

cerebral Chrysagis et al,2014; e Kumban et al, 2013 58;59;62. Para crianças com PC, há 

correlação significante com a força muscular isométrica de flexores e abdutores de 

quadril59, o que condiz com nosso resultado da nossa equação para crianças, onde 

houve correlação com a circunferência da coxa. 

No estudo de Wang et al.64, os coeficientes de correlação intraclasse de 

confiabilidade intrasessão e confiabilidade teste reteste foram 0,95 e 0,99, 

respectivamente. A diferença detectável mínima foi de 0,06rep/seg. Concluíram que 

TLS-5rep pode ser usado para avaliar a força muscular de membros inferiores para 

crianças com diplegia espástica.  O teste teve boa confiabilidade e correlacionou-se 

com o desempenho funcional.  

Existem estudos com valores de referência no TLS-5rep em idosos. No entanto, 

para a população pediátrica os estudos ainda são escassos. 

Pela diferença de desenvolvimento psicomotor de crianças e adolescentes 

torna-se importante o desenvolvimento de estudos diferenciados para avaliar as 

respostas fisiológicas que ocorrem nessa faixa etária, levando-se em consideração, 

sobretudo, a influência da maturação sobre tais respostas. Dentre as muitas razões 

estudar o desenvolvimento de crianças e adolescentes estão àquelas vinculadas à 

preocupação de avaliar a capacidade funcional para prevenção primária e à promoção 

da saúde das crianças e dos adolescentes. Daí decidirmos por analisar nossa amostra 

separadamente e gerar equações específicas para crianças e para adolescentes. 
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8.2. Reprodutibilidade dos testes 

8.2.1. Reprodutibilidade do TC2 

Os dois testes (TC2) foram considerados reprodutíveis embora a melhor 

distância percorrida tenha ocorrido no 2º teste. A reprodutibilidade também foi 

constatada no estudo Upton et al. com crianças com fibrose cística49. 

Foi utilizado para avaliar a reprodutibilidade da distância percorrida nos dois TC2 o 

coeficiente de correlação intraclasse (CCI) sendo que os testes foram considerados 

de fortes a excelente reprodutibilidade nos quatro centros pesquisados. Além desta 

análise, foi feita a distribuição gráfica de Bland-Altman, que se baseia em um diagrama 

de dispersão, facilitando a interpretação da magnitude da discordância entre duas 

medidas (ou seja, entre duas distâncias percorridas em dois TC2). No presente 

estudo, os limites de concordância na análise Bland-Altman variaram de -19,31m a 

11,19m em Belém (CCI=0,96); em São Paulo variaram de -43,11m a 37,75m 

(CCI=0,85); em Natal variaram de -27,40m a 23,32m (CCI=0,92) e, finalmente, em 

Porto Alegre variaram de -42,02m a 32,90m (CCI=0,91). 

 

8.2.2. Reprodutibilidade do TC6 

Em relação ao TC6, os testes foram reprodutíveis nos quatro centros. Isso pode 

ser explicado devido os quatro centros terem utilizado a mesma metodologia, como o 

corredor de 30 metros e incentivo verbal a cada minuto. Esse resultado sinaliza a 

sensibilidade que o teste de caminhada de seis minutos tem para avaliar o 

desempenho e a capacidade funcional de crianças e adolescentes como no estudo 

em fibrose cística30 e em crianças com obesidade34. 

Adicionalmente houve reprodutibilidade para o TC6, em Belém e em Porto 

Alegre; houve equivalência entre os dois testes em São Paulo; e em Natal os sujeitos 

tiveram melhor desempenho no primeiro teste. 

Para o TC6 não houve diferença nos dois TC6, o segundo teste foi o melhor 

desenvolvido pelos sujeitos em Belém e Porto Alegre; em São Paulo houve 

equivalência no melhor teste. Enquanto que o melhor teste em Natal foi o primeiro 

teste. 

Foi utilizado para avaliar a reprodutibilidade da distância percorrida nos dois 

TC6 o coeficiente de correlação intraclasse (CCI) sendo que os testes foram 
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considerados de fortes a excelente reprodutibilidade nos quatro centros. No presente 

estudo, os limites de concordância na análise Bland-Altman para o TC6 variaram de 

–24,78m a 22,50m em Belém (CCI=0,99); em São Paulo variaram de -79,81m a 

80,91m (CCI=0,92); em Natal variaram de -63,68m a 78,62m (CCI=0,91) e, finalmente, 

em Porto Alegre variaram de -104,99m a 119,43m (CCI=0,88). 

No estudo de Li e col13, foram estudados 74 sujeitos de 12-16 anos, sendo que 

o TC6 foi considerado válido, confiável e reprodutível para avaliação da capacidade 

funcional de crianças e adolescentes. A reprodutibilidade do TC6 também foi estudada 

por Morinder et al83com crianças e adolescentes obesos com idades entre 8 a 16 anos, 

a distância percorrida em 6 minutos por obesos é 86% da distância de crianças com 

peso normal. O TC6 mostrou-se com boa reprodutibilidade e validade para crianças e 

adolescentes obesos com CCI=0,84 que é compatível com o observado em nosso 

estudo. A reprodutibilidade do TC6 também foi comprovada por Watanable et al39 em 

crianças e adolescentes com doença renal com ICC = 0,44. 

 

8.2.3. Reprodutibilidade do TLS-5rep 

O melhor desempenho no TLS-5rep nos quatros centros foi para o segundo 

teste. Com pequena diferença entre o primeiro e segundo teste 0,3 segundos em 

Belém e em São Paulo; 0,4 segundos em Natal e 0,6 segundos em Porto Alegre. 

Foi utilizado para avaliar a reprodutibilidade da distância percorrida nos dois 

TLS-5rep o coeficiente de correlação intraclasse (CCI) sendo que os testes foram 

considerados com forte reprodutibilidade nos quatro centros estudados. Os limites de 

concordância na análise Bland-Altman variaram de -1,38s a 1,88s em Belém 

(CCI=0,79); em São Paulo variaram de -1,78s a 2,38s (CCI=0,85); em Natal variaram 

de -2,03s a 2,75s (CCI=0,85) e, finalmente, em Porto Alegre variaram de -2,11s a 

3,27s  (CCI=0,82). 

No estudo de Wang et al64, os coeficientes de correlação intraclasse de 

confiabilidade intra sessão e confiabilidade teste reteste foram 

0,95 e 0,99, respectivamente.  A diferença detectável mínima foi de 0,06 repetições/s. 

Assim o TLS-5rep pode ser usado para avaliar a força muscular funcional do membro 

inferior para crianças com diplegia espástica. O teste teve boa confiabilidade e 

correlacionou-se com desempenho funcional. 
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8.3. Comparação do desempenho nos testes entre meninos e meninas 

Os meninos apresentaram melhor desempenho do que as meninas no TC2 e 

TC6 nos centros Belém e São Paulo, porém apresentaram desempenho similar às 

meninas nos centros Natal e Porto Alegre. Os meninos de Belém também realizaram 

o TLS-5rep em menor tempo do que as meninas, enquanto nos demais centros a 

desempenho no teste foi similar entre os sexos.  

A média da DTC6 no melhor teste para crianças de 6 a 12 anos foi de 

594,3±70,8 (meninos) e de 576,3±65,9 (meninas) e para os adolescentes de 13 a 17 

anos a média foi de 640,8±74,7 (meninos) e de 608,9±52,0 (meninas). 

Desempenho no TC2: Nossos resultados nos quatro centros pesquisados 

constatam a influência do gênero na melhor distância percorrida, onde os meninos 

tendem a andar mais que as meninas. 

Em Belém os voluntários andaram (204,9±18,8) com uma média de 7 m de 

diferença de meninos para meninas. Em São Paulo andaram (215,6±27,4) com média 

de 10m de diferença de meninos para meninas. Em Natal andaram (206,3±23,2) com 

média de 5,3 m de diferença de meninos para meninas. Enquanto que no RS andaram 

(192,9±31,9) com 10m de diferença de meninos para meninas. 

A média da DTC2 no melhor teste para crianças de 6 a 12 anos foi de 

204,8±26,5 (meninos) e de 198,1±24,6 (meninas) e para os adolescentes de 13 a 17 

anos a média foi de 222,2±26 (meninos) e de 209±20 (meninas). 

Desempenho no TC6: também observamos que os meninos superam as 

meninas na distância percorrida em 6 minutos para o melhor teste em crianças de 6-

12 anos, meninos (594,3±70,8) e para meninas (576,3±65,9) com os meninos 

andando 18m a mais que as meninas. Resultado também encontrado nos estudos de 

Gatica e cols 25 que geraram equações de referência para 192 crianças (100 meninas) 

chilenas de 6-14 anos, com TC6 realizado em corredor de 30m. Encontraram uma 

diferença de 29,1 m entre meninos (625,6±59,7m) e meninas (596,5±50,7m). Nestas 

equações (Três: Uma geral, uma para meninos e outra para meninas) houve 

correlação com altura r= 0,577, idade r= 0,556, peso r=0,535 p<0,001 e FCR r=0,207 

com p=0,004 que responderam por 34,4% da variabilidade da distância percorrida no 

TC6. 

Klepper e Muir14 estudaram 100 crianças de 7-11 anos (57 meninos) com média 

de idade de 9,66±1,08 e não encontraram diferenças no desempenho de meninos e 

meninas a média da DT6 foi de 518,50±73,56 m. 
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Nos estudos de Geiger e cols11 com 456 crianças e adolescentes com idades 

entre 3 a 18 anos de idade com TC6 em corredor de 20m; idade e altura explicaram 

49% da variabilidade da distância percorrida, geraram duas equações uma para 

meninos R2= 0,49 e outra para meninas R2=0,50. 

 Li et al19 também identificaram o melhor desempenho de meninos em relação 

as meninas provavelmente como diferenças de massa muscular e níveis diferenciados 

de atividade física. Os referidos autores estudaram 1445 sujeitos (805 meninos) de 7-

17 anos, sendo que a altura e a FC antes e após o teste foram as variáveis preditoras 

da distância percorrida. O referido estudo gerou duas equações, uma para meninos 

com R2= 43 e outra para meninas com R2= 37. 

D’ Silva et al17estudaram 400 crianças indianas para estabelecer os valores de 

referência para o TC6. A média geral da DTC6 foi de 609±166m. Assim como no nosso 

estudo, os meninos andaram mais que as meninas; a distância média percorrida por 

meninos foi de 670,74±86,21m enquanto que das meninas foi de 548,93±44,78m. 

Tonkland et al18 estudaram 739 crianças (403 meninos e 336 meninas) para 

gerar valores de referência do TC6 em crianças tailandesas. A média da DTC6 foi de 

677±62,2. A análise multivariada mostrou que a distância se correlacionou com a 

idade, sexo, peso e FC; meninos tiveram melhor desempenho que as meninas em 

média de 36,4m (693,5 e 657,1m) e obervaram também que a distância aumenta com 

a idade até 12 anos em meninos o que não acontece nas meninas entre 11 e 12 anos. 

A diferença na distância percorrida entre meninas e meninos não foi um achado 

nos estudos de Lammers et al12 com 328 crianças (177 meninos) de 4 a 11 anos de 

idade. A DT6 correlacionou-se com a idade (r=0,64 com p<0,001), peso (r=0,51 com 

p<0,001) e altura com (r= 0,65 e p<0,001). Eles inferem que a distância aumenta 

significativamente com a idade. 

Quanto ao desempenho nos quatro centros participantes no TC6 em Belém, os 

voluntários andaram (592,4±51,9) com uma média de 21,3 m de diferença de meninos 

para meninas. Em São Paulo andaram (627,0±73,8) com média de 29,3m de diferença 

de meninos para meninas. Em Natal andaram (591,0±60,5) com média de -1,1 m de 

diferença de meninos para meninas. Enquanto que em Porto Alegre andaram 

(568,1±87,1) com 22,1m de diferença de meninos para meninas. 

Ulrich e col16 observaram uma redução na distância percorrida em 

adolescentes do sexo feminino com provável relação ao aumento de estrogênio na 

massa gorda ou pelo fator motivacional que contribuem para diferença de 
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desempenho funcional dos sexos na adolescência, o mesmo também encontrado nos 

estudos de Saraff et al15 que estudaram 696 crianças e adolescentes com a faixa 

etária de 4 a 19 anos. A idade e a altura foram as variáveis que explicaram a distância 

percorrida e encontraram um pequeno declínio na distância percorrida no sexo 

feminino. O estudo gerou quatro equações, duas para meninos (R2=0,48 e 0,44) e 

duas para meninas (R2= 0,52 e 0,47) utilizando as variáveis idade e altura. 

Kamburoglu et al.22 estudaram crianças e adolescentes com idade de 11 a 18 

anos na Turquia com 949 sujeitos (467 meninos). Constataram que a idade, FC após 

o teste e nível de atividade física dos sujeitos influenciam a DTC6. Essas variáveis 

conjuntamente explicaram 20% da variabilidade da distância no teste. A média da 

DTC6 foi feita por idade em ambos os sexos, sendo que a partir dos 12 anos a DTC6 

não aumenta linearmente com a idade. Similarmente a outros estudos, esses autores 

atribuíram tal observação a fatores hormonais e diferentes níveis motivacionais na 

adolescência. 

Chun-na et al.24 investigaram os valores de referência para crianças e 

adolescentes de 7-17 anos em Taiwan e identificaram que os meninos andaram mais 

que as meninas após os 14 anos de idade e a variável altura foi a melhor preditora da 

distância percorrida. Assim como no estudo da Turquia, a média da distância 

percorrida foi feita por idade para ambos os sexos. 

O ganho de tecido adiposo é mais acentuado nas meninas. Durante a 

puberdade, os meninos adquirem massa magra mais rapidamente e que se mantém 

por mais tempo do que a mulher. Na mulher, a massa muscular relativa diminui do 

início ao final da puberdade (80% para 75% do peso corpóreo). Embora haja aumento 

absoluto da massa muscular, seu percentual sofre queda porque o tecido adiposo 

aumenta mais rapidamente84. 

Até os 9 ou 10 anos de idade, meninos e meninas tem altura e peso 

semelhantes. Entre 11 e 14 anos as meninas apresentam valores médios de peso e 

altura superiores aos dos meninos e ao redor de 15 anos os meninos superam as 

meninas. A idade de ocorrência do estirão bubertário é entre 11 e 12 nas meninas e 

entre 13 e 14 anos para os meninos85. 

O desempenho no TLS-5rep: em Belém os meninos gastaram em segundos 

(9,0±0,9) com uma média de 0,3s de diferença de meninos para meninas. Em São 

Paulo gastaram em segundos (7,4±1,4) com média de 0,1s de diferença de meninos 

para meninas. Em Natal gastaram em segundos (8,4±1,4) sem diferença de meninos 
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para meninas. Enquanto que em Porto Alegre gastaram em segundos (8,3±1,6) 

também sem diferença entre meninos para meninas para realizar as cinco repetições 

do ato de sentar e levantar. 

O TLS-5rep é rápido e não tem grande gasto energético e como nossa 

população era composta de crianças saudáveis e ativas não houve indicativo de 

diferença no tempo de execução entre meninos e meninas. 

A presente pesquisa apresentou algumas limitações. Nós não mensuramos o 

estado puberal das crianças e adolescentes. No entanto, o estado puberal não foi 

considerado como variável independente para predizer a distância percorrida em 

estudos prévios e, por isso, também não foi considerada neste estudo. Outra limitação 

é a diferença no tamanho da amostra entre os Centros, mas em estudos multicêntricos 

o que conta é o tamanho total da amostra, independente de quantos indivíduos foram 

incluídos por local. Por fim, não foi realizado um treino dos testes e das mensurações 

das variáveis independentes entre os Centros, a fim de minimizar possíveis diferenças 

na coleta. No entanto, os Centros que fizeram parte deste estudo são compostos por 

profissionais experientes e que realizam esses testes na prática clínica e no âmbito 

acadêmico-científico.  
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9. CONCLUSÕES 

Nós estabelecemos equações de referência para o TC2, TC6 e TLS-5rep para 

crianças e adolescentes. No entanto, estudos prospectivos deverão testar sua 

acurácia.  

O TC2, TC6 e TLS-5rep mostraram-se reprodutíveis quando realizados no 

mesmo dia.  

O sexo influenciou a performance nos testes de caminhada, sendo que os 

meninos andam mais que as meninas tanto quando são mais jovens (6 a 12 anos) 

quanto quando são mais velhos (13 a 17 anos). No entanto, o sexo não influencia o 

desempenho no TLS-5rep. 
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 AVALIAÇÃO INICIAL 
 

IDENTIFICAÇÃO: NOME: _______________________________________  
IDADE: _______ DATA  DE NASCIMENTO:   /   /   .  GÊNERO: F (  )  M (   ) 
TURMA:___________ 
NOME DO RESPONSÁVEL:_______________________________________ 
TELEFONE: ____________________________________________________ 
ENDEREÇO:___________________________________________________ 
 
PESO: ____________Kg   ALTURA:________ cm     IMC:_____________ 
 
 
RAÇA: BRANCA (  ) PARDA (  ) NEGRO (  ) INDÍGENA (   )  
 
PREMATURIDADE:  _____ ( SIM)  ___________(NÃO) 
 
IVAS NOS ÚLTIMOS 30 DIAS. __________( SIM)  __________(NÃ0) 
 
FUMANTE: __________ (SIM)  ___________ (NÃ0) 
 
 
ESCOLARIDADE DO PAI: _________ESCOLARIDADE DA MÃE: 

____________. 
 
ASPECTOS DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO: NORMAL (   )              

ALTERADO  (     ). 
 
 
 
COMPRIMENTO DA PERNA: ____________________cm. 
 
CIRCUNFERÊNCIA DA COXA:____________________cm. 

 

 

AVALIADOR:__________________________________________________. 
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ANEXO 2 – QUESTIONÁRIO SÓCIO-ECONÔMICO 
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ANEXO 3 – QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA 

 

 

 



111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



112 

 

 

ANEXO 4 
 

 
CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA IPAQ 
1. MUITO ATIVO: aquele que cumpriu as recomendações de: 

a) VIGOROSA: ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão 

b) VIGOROSA: ≥ 3 dias/sem e ≥ 20 minutos por sessão + MODERADA e/ou 

CAMINHADA: ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão. 

2. ATIVO: aquele que cumpriu as recomendações de: 

a) VIGOROSA: ≥ 3 dias/sem e ≥ 20 minutos por sessão; ou 

b) MODERADA ou CAMINHADA: ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão; ou 

c) Qualquer atividade somada: ≥ 5 dias/sem e ≥ 150 minutos/sem (caminhada + 

moderada + vigorosa). 
3. IRREGULARMENTE ATIVO: aquele que realiza atividade física porém insuficiente para 
ser 
classificado como ativo pois não cumpre as recomendações quanto à freqüência ou 
duração. Para 
realizar essa classificação soma-se a freqüência e a duração dos diferentes tipos de 
atividades 
(caminhada + moderada + vigorosa). Este grupo foi dividido em dois sub-grupos de acordo 
com o 
cumprimento ou não de alguns dos critérios de recomendação: 
IRREGULARMENTE ATIVO A: aquele que atinge pelo menos um dos critérios da 
recomendação quanto à freqüência ou quanto à duração da atividade: 
a) Freqüência: 5 dias /semana ou 
b) Duração: 150 min / semana 
IRREGULARMENTE ATIVO B: aquele que não atingiu nenhum dos critérios da 
recomendação 
quanto à freqüência nem quanto à duração. 
4. SEDENTÁRIO: aquele que não realizou nenhuma atividade física por pelo menos 10 
minutos 
contínuos durante a semana. 
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ANEXO 5 

Parecer UNIVONE 
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Parecer UEPA 
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ANEXO 6  

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 

CLÍNICA 

 

Nome do responsável pelo voluntário:__________________________________________ 
Nome do voluntário: _______________________________________________________ 
Endereço:___________________________Cidade:______________CEP:_____________ 
Telefone para contato:_______________ email:_________________________________ 
 
As Informações contidas neste prontuário foram fornecidas pela Profa. Dra. Simone Dal Corso, com 

objetivo de firmar acordo escrito mediante o qual, o responsável pela criança ou adolescente autoriza sua 

participação com pleno conhecimento da natureza dos procedimentos e mínimos riscos a que se submeterá, com 

a capacidade de livre arbítrio e sem qualquer coação. 

1.Título do Trabalho Experimental: Valores de referência para os testes de caminhada de dois minutos, seis 

minutos e teste levanta senta em crianças e adolescentes saudáveis. 

2.Objetivo: Estabelecer os valores de referências para os testes de caminhada: de dois, de seis minutos 

e do teste senta/levanta de cinco repetições, bem como suas equações de previsão para crianças e adolescentes 

saudáveis; secundariamente, avaliar a reprodutibilidade desses testes, comparar o desempenho entre meninos e 

meninas em cada teste e comparar o desempenho em cada teste entre diferentes regiões do Brasil. Os testes de 

caminhada que serão realizados resultarão em valores de normalidade para crianças e adolescentes, assim será 

possível identificar os indivíduos que tem alteração na capacidade de fazer exercício. 

3.Justificativa: os testes de caminhada podem auxiliar na determinação da alteração na capacidade 

funcional (de fazer exercício), o que favoreceria tratamento precoce, minimizando as complicações decorrentes de 

doenças crônicas. 

4. Procedimentos da Fase Experimental: seu filho (a), ou o voluntário que você é responsável, será 

pesado e medido em balança, serão tiradas medidas de suas pernas com fita métrica e posteriormente fará 

diversas respirações dentre de um aparelho que mede o volume de ar dos pulmões, conhecido exame do sopro, 

ou como espirometria. Para sua realização, o voluntário irá assoprar com a máxima força em um aparelho que 

mede o volume de ar que sai do pulmão. A capacidade para realizar exercício será avaliada em seu filho (a) em 

três dias diferentes. Nessa avaliação será solicitado que o mesmo ande o mais rápido possível em uma pista de 

30m por dois minutos; seis minutos e sentar e levantar de uma cadeira por cinco vezes em dias diferentes. Você, 

responsável pelo menor, responderá a um questionário sobre as condições de moradia e sócio-econômicas 

(número de quarto, aparelhos eletrodomésticos, entre outros), o tempo de execução desse questionário é em torno 

de cinco minutos. Caso seu filho (a) tenha mais do que 14 anos, ele (a) responderá a um questionário sobre 

atividade física com questões sobre a prática de esportes. O tempo de execução desse questionário é de 15 

minutos; caso seja menor de 14 anos você responderá o referido questionário. 

5. Desconforto ou Riscos Esperados: não será feito procedimento invasivo, nem doloroso em seu filho (a) 

ou voluntário que você é responsável. Portanto, considera-se que o desconforto e risco serão mínimos. Para todas 

as avaliações serão necessários apenas assopra ou puxar o ar com força e caminhar o mais rápido possível, 

podendo correr.  

 

 

 

6. Informações: O responsável pelo voluntário, ou o próprio voluntário, tem garantia que receberá 

respostas a qualquer pergunta ou esclarecimento de qualquer dúvida quanto aos procedimentos, riscos benefícios 
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e outros assuntos relacionados com pesquisa. Também os pesquisadores supracitados assumem o compromisso 

de proporcionar informação atualizada obtida durante o estudo, ainda que esta possa afetar a vontade do indivíduo 

em continuar participando. 

7. Métodos Alternativos Existentes: Não há. 

8. Retirada do Consentimento: o responsável pelo voluntário, ou ele próprio, tem a liberdade de retirar o 

consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo. 

9. Aspecto Legal: Elaborados de acordo com as diretrizes e normas regulamentadas de pesquisa 

envolvendo seres humanos atendendo à Resolução n.º 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde do Ministério 

de Saúde – Brasília – DF. 

10. Garantia do Sigilo: Os pesquisadores asseguram a privacidade dos voluntários quanto aos dados 

confidenciais envolvidos na pesquisa. 

11. Formas de Ressarcimento das Despesas decorrentes da Participação na Pesquisa: Não haverá. 

12. Local da Pesquisa: A pesquisa será desenvolvida na escola da criança/adolescente. 

13. Nome Completo e telefone do Pesquisador principal para Contato: Prof. Dra Simone Dal Corso (11) 

982657679). Doutoranda: Mariléia Araújo da Silva: (91) 998094132. 

14. Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é um colegiado interdisciplinar e independente, que deve existir 
nas instituições que realizam pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil, criado para defender os interesses 
dos participantes de pesquisas em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento das 
pesquisas dentro dos padrões éticos (Normas e Diretrizes Regulamentadoras da Pesquisa envolvendo Seres 
Humanos – Res. CNS nº 466/12). O Comitê de Ética é responsável pela avaliação e acompanhamento dos 
protocolos de pesquisa no que corresponde aos aspectos éticos.  

Endereço do Comitê de Ética da Uninove: Rua. Vergueiro nº 235/249 –  3º subsolo - Liberdade – São 
Paulo – SP   CEP. 01504-001        Fone: 33859197comitedeetica@uninove.br  

15. Consentimento Pós Informação: 

Eu, responsável pelo voluntário ______________________________________________, após leitura e 

compreensão deste termo de informação e consentimento, entendo que a participação é voluntária, e que posso 

retirar o consentimento a qualquer momento do estudo, sem prejuízo algum. Confirmo que recebi cópia deste 

termo de consentimento, e autorizo a execução do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste 

estudo no meio científico. 

* Não assine este termo se ainda tiver alguma dúvida a respeito. 

Belém,                           de                       de 2015. 

Nome (por extenso):______________________________________________ 

Assinatura:_____________________________________________________ 

1ª via: Instituição 

2ª via: Responsável pelo Voluntário  

  

mailto:comitedeetica@uninove.br
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ANEXO 7 - TERMO DE ASSENTIMENTO DO MENOR 
    
 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa (Valores de referência para os testes de 

caminhada de dois minutos, seis minutos e teste levanta senta em crianças e adolescentes saudáveis.). 

Seus pais permitiram que você participe. OBJETIVOS: Queremos saber os valores de referências para 

os testes de caminhada: de dois, de seis minutos e do teste levanta senta de cinco repetições, bem 

como suas equações de previsão para crianças e adolescentes saudáveis; secundariamente, 

queremos avaliar a reprodutibilidade desses testes, comparar o desempenho entre meninos e meninas 

em cada teste e comparar o desempenho em cada teste entre diferentes regiões do Brasil. 

As crianças que irão participar dessa pesquisa têm de (seis) a (dezessete) anos de idade. Você 

não precisa participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu, não terá nenhum problema se 

desistir.  LOCAL: a pesquisa será feita na (escola em que a criança estuda), MÉTODO:  você será 

pesado e medido em balança, serão tiradas medidas de suas pernas com fita métrica e posteriormente 

fará diversas respirações dentro de um aparelho que mede o volume de ar dos pulmões, conhecido 

exame do sopro, ou como espirometria. Você assoprará com a máxima força em um aparelho que 

mede o volume de ar que sai do pulmão. A capacidade para realizar os exercícios será avaliada em 

dias diferentes. Nessa avaliação será solicitado que você ande o mais rápido possível em uma pista de 

30m por dois minutos; seis minutos e levantar e sentar de uma cadeira por cinco vezes com intervalo 

de um dia entre cada teste. Caso você tenha 14 anos ou mais, você responderá a um questionário 

sobre atividade física com questões sobre a prática de esportes. O tempo de execução desse 

questionário é de 15 minutos. Para isso, será usado/a (aparelhos portáteis que medirão: volumes 

pulmonares, batimentos do coração, oxigenação, pressão arterial e cronômetro para contagem de 

tempo. O uso destes materiais é considerado seguro não será feito procedimento doloroso em você. 

Portanto, considera-se que o desconforto e risco serão mínimos. Para todas as avaliações serão 

necessários apenas assoprar ou puxar o ar com força e caminhar o mais rápido possível e o ato de 

sentar e levantar. Caso aconteça algo errado, você pode nos procurar pelos telefones ((91) 998094132; 

(91) 996031884 da pesquisadora (MARILÉIA ARAUJO DA SILVA).    Ninguém saberá que você está 

participando da pesquisa, não falaremos a outras pessoas, nem daremos a estranhos as informações 

que você nos der. Os resultados da pesquisa vão ser publicados, mas sem identifica-lo. Quando 

terminarmos a pesquisa (EXPLICAREMOS A DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS). Se você tiver 

alguma dúvida, você pode me perguntar ou a pesquisador/a (NOME: Mariléia Araújo da Silva; fone (91) 

996031884; (91) 998094132. 

 

   

 

 

   

 Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa (Valores de 

referência para os testes de caminhada de dois minutos, seis minutos e teste levanta senta em crianças  
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e adolescentes saudáveis) que tem os objetivos de saber os valores de referências para os testes de 

caminhada: de dois, de seis minutos e do teste levanta senta de cinco repetições, bem como suas 

equações de previsão para crianças e adolescentes saudáveis; secundariamente, avaliar a 

reprodutibilidade desses testes, comparar o desempenho entre meninos e meninas em cada teste e 

comparar o desempenho em cada teste entre diferentes regiões do Brasil. Entendi o que vai acontecer. 

E que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer “não” e desistir que 

ninguém vai ficar furioso.  Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus 

responsáveis. Recebi uma cópia deste termo de assentimento e li e concordo em participar da 

pesquisa.       

  Belém, ____de _________de __________.            

 

________________________________                 _______________________________ 

          Assinatura do menor                                      Assinatura do (a) pesquisador(a) 

 

 

 

 

 


