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Introdução: A capacidade funcional é a habilidade que o indivíduo apresenta de
aumentar a intensidade do exercício físico e manter os níveis mais elevados, o que
depende do seu condicionamento físico (MDHPN, 2012). Atualmente, a população
brasileira passa pelo fenômeno da transição demográfica, caracterizada pelo
envelhecimento de sua população. Neste contexto, a relação entre capacidade e
independência funcional precisa considerar a habilidade para desempenhar as
atividades e não as condições patológicas apresentadas pelos indivíduos.  Objetivo: O
presente estudo tem como objetivo avaliar a capacidade e independência funcional dos
pacientes atendidos pelo Projeto ComViver do Centro Universitário do Leste de Minas
Gerais. Metodologia: Aplicou-se o Teste de Caminhada de 6 minutos que consistia em
caminhar a maior distância possível durante seis minutos, de acordo com as normas do
American Thoracic Society (ATS), nos pacientes do Projeto Comviver do Centro
Universitário do Leste de Minas Gerais, sendo previamente agendado com cada
paciente de acordo com sua disponibilidade de horário. Essa é uma pesquisa
transversal e os dados obtidos serão comparados e analisados com a distância prevista
através da equação de referência proposta por Enright et al . Resultados: Os resultados
encontrados neste estudo através da aplicação do Teste de Caminhada de 6 minutos
não apresentaram diferenças significativas entre a realização do primeiro e segundo
teste. Todos os participantes inseridos na pesquisa percorreram uma distância maior do
que a prevista de acordo suas características como peso, altura , idade e gênero.  
Conclusão: Todos os participantes da pesquisa demonstraram boa capacidade
funcional e excelente resultado no teste de caminhada de 6 minutos. Atribui-se o
resultado a prática de atividade física regular, orientada e monitorada realizadas do
Projeto ComViver. 
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