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Introdução: A elevação da pressão arterial representa um fator de risco independente,
linear e contínuo para doença cardiovascular. O Teste de caminhada de seis minutos
(TC6M) é um teste informal pode servir como um instrumento de avaliação e
acompanhamento de evolução de pacientes cardiopatas. Serve também como
parâmetro de triagem para encaminhar o paciente para locais especializados para
tratamento. Objetivo: Comparar através do Teste de caminhada de 6 minutos (TC6M)
as distâncias previstas pelas equações de Enright & Sherrill com as distâncias
percorridas por pacientes hipertensos inseridos em um programa de exercício no
Ambulatório de Cardiofuncional do Unileste/MG. Metodologia: Trata-se de uma
pesquisa quantitativa, descritiva, realizada no Centro Universitário do Leste de Minas
Gerais – Unileste, situado na cidade de Ipatinga. A população estudada foi um grupo
de 8 indivíduos hipertensos, sendo 4 homens e 4 mulheres com idade entre 53 e 83
anos, os quais foram submetidos a uma anamnese antes da aplicação do TC6M. Todos
os voluntários foram devidamente esclarecidos sobre o objetivo e delineamento do
estudo, onde assinaram um termo de consentimento, de acordo com a regulamentação
196/96. O TC6M foi realizado 2 (duas) vezes por cada paciente, afim de promover
efeito de aprendizagem. Resultados: Segundo a equação de Enright & Sherrill (1998),
os homens atingiram a média de 106,74% da distância prevista para cada um, as
mulheres atingiram a média de 99,98% da distância prevista para cada uma.  De
acordo com Iwama et al., 2009 o resultado do TC6M pode ser influenciado por
diversos fatores, sendo eles: pessoas baixas e as mulheres, que têm uma passada mais
curta, pessoas mais velhas e mais pesadas, onde geralmente têm a massa muscular
reduzida, dentre outros. Enright e Sherril (1998), demonstraram significância ao
correlacionar o IMC com a distância. Troosters et al.(1999), justificaram a
variabilidade da distância caminhada em função do peso e altura, além do gênero e
idade.Esses dados indicam que, ao comparar os resultados obtidos no teste por
diferentes indivíduos, o peso e a altura devem ser levados em consideração. Troosters
et al.(1999) realizou estudo com aplicação do TC6M em indivíduos saudáveis com
idade entre 50 a 85 anos que observaram a mesma relação encontrada no estudo de
Enright e Sherril (1998), onde os indivíduos de maior idade percorreram menor
distância que indivíduos mais jovens.Contradizendo os resultados obtidos no presente
estudo, onde os indivíduos de maior idade percorreram maior distância de caminhada.
Conclusão: Conclui-se que nesta amostra os homens apresentaram valores de DPe
acima dos valores previstos para eles, ao contrário das mulheres que tiveram a DPe
ligeiramente menor que a DPr. Foi possível verificar que o grupo pesquisado
apresentou resultados satisfatórios, concordando com estudos já existentes.
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