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RREESSUUMMOO  

 

Fundamento: É estabelecida a predição de morbi-mortalidade do teste de caminhada de 

seis minutos (TC6) em situações cardiovasculares e pulmonares. No cenário da cirurgia 

da revascularização do miocárdio (RM) esta possibilidade não foi avaliado. Objetivos: 

Avaliar na alta da unidade de terapia intensiva (UTI), a distância caminhada no TC6 de 

pacientes submetidos a RM, e suas determinantes. Após um seguimento, verificar se 

esta distância caminhada foi capaz de predizer eventos (reinternamentos na UTI ou 

hospitalar de causa cardiovascular, ou óbito), definindo a melhor distância que separa a 

ocorrência, ou não, de desfecho. Delineamento: Estudo analítico de coorte prospectiva. 

Metodologia: Realizado o TC6 após RM, na alta da UTI. Correlacionada a caminhada 

no TC6 aos dados demográficos, antropométricos, operatórios, clínicos e 

hemodinâmicos. Após dois anos, feito contato telefônico, para verificar desfechos. Os 

grupos com e sem evento foram comparados para encontrar dados determinantes dos 

desfechos. Posteriormente, encontrada a distância para melhor acurácia. Resultados: 

Avaliados 89 pacientes, predominantemente masculinos, com faixa etária média 

62,4±8,7anos, média da caminhada de 214,9±93,2metros, correspondente a 41,5±17,2% 

da distância estimada de 518,4±64,7 metros. O resultado da distância realizada no teste 

foi inversamente correlacionada com idade(p<0,05), índice de massa corporal(p<0,05), 

tempos de cirurgia(p=0,01), de circulação extracorpórea (p=0,001) e de ventilação 

mecânica (p=0,01), esforço percebido pós (p=0,01) e a pressão diastólica pré teste 

(p=0,03). Comorbidades e hábitos de vida não apresentaram associação com a 

caminhada. Após dois anos, 72 foram contactados. A menor média caminhada 

(182,1+81,7m vs 234,7+88,7m, p=0,02) foi associada a presença de evento. Definida a 

distância 184,1 metros para melhor sensibilidade (73%), especificidade (63%) e 

acurácia (69%). Conclusão: Variáveis do peri operatório de RM são determinantes do 

TC6. Após seguimento de dois anos, esta distância foi capaz de predizer eventos de 

reinternamento ou óbito.  

Palavras Chaves: 1.caminhada; 2.unidade de terapia intensiva; 3.teste de esforço 

4.mortalidade; 5.revascularização miocárdio;  
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                                                                                                                                                                    11..  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO   

 

É previsto que em 2030 a doença cardiovascular será responsável por 23,6 

milhões de mortes no mundo(1). Entre as doenças cardiovasculares a isquêmica foi 

causa, no Brasil, de aproximadamente 100 em mil óbitos ocorridos na faixa etária maior 

ou igual a 60 anos e 33de mil, entre os menores de 60 anos(2). Nos últimos dados do 

DATASUS(3)  referentes a 2010, ocorreram  4.777 óbitos por causa cardiovascular  na 

Bahia dos quais 1.097 em Salvador.  

Entre os tratamentos utilizados para a doença cardiovascular isquêmica, a 

abordagem cirúrgica de revascularização do miocárdio (RM) é uma opção 

frequentemente utilizada. No Brasil, dados atuais referentes a 2012, mostraram a 

ocorrência de 1.717 procedimentos de RM mês, destes 247 foram feitos no Nordeste(4).  

Após RM estima-se uma taxa de mortalidade de 24,2%, em sete anos de 

seguimento(5). Na avaliação do risco de mortalidade pré cirúrgico escores tem sido 

propostos, considerando dados como: idade, sexo, presença de comorbidades, graus de 

comprometimento cardíaco e respiratório pré-operatório(5-7). Assim como fatores do peri 

operatório, como: tolerância à dor(7),  tempos de duração da cirurgia e de ventilação 

mecânica (VM), manutenção de decúbito específico por período prolongado e 

complicações do pós-operatório(6;7). É importante considerar que estes fatores, também 

estão relacionados ao nível da capacidade funcional destes indivíduos. Entende-se 

capacidade funcional, como o potencial combinado dos sistemas cardiovascular, 

respiratório e musculoesquelético no desempenho físico dos indivíduos(5-14). 
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Para quantificação deste desempenho funcional ou capacidade funcional, em 

indivíduos com comprometimento cardiovascular, podem ser utilizados tanto testes de 

avaliação direta, que quantificam a capacidade funcional máxima, quanto testes 

indiretos que verificam a capacidade funcional submáxima(15). Nos testes de avaliação 

direta, é exemplo o teste ergoespirométrico. Neste exame, o fornecimento combinado de 

dados ventilatórios e cardiovasculares o fazem referência(12;16-20).     

 Desvantagens têm restringido sua utilização: o custo do instrumental e a 

operacionalização especializada. Os testes diretos são de esforço cardiovascular máximo 

e, portanto, além de terem um risco intrínseco maior, exigem maior habilidade do 

indivíduo na execução(12;21). Limitações suplantadas por testes de avaliação indireta 

como, o teste de caminhada de dois minutos(22) e o teste de caminhada de seis minutos 

(TC6), que refletem a capacidade funcional submáxima, útil para uma atividade simples 

do dia a dia que é o caminhar(8-10;12-14).  

  Precedendo esta avaliação, não é do nosso conhecimento a proposta de 

utilização do TC6 no interior de uma  unidade de terapia intensiva (UTI), mais 

especificamente após cirúrgica de RM. Os objetivos deste trabalho foram determinar 

nesta condição, a capacidade funcional e suas determinantes e, avaliar em dois anos de 

seguimento, a finalidade prognóstica deste resultado para reinternamento na UTI ou 

hospitalar de causa cardiovascular, ou óbito.  
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22..  RREEVVIISSÃÃOO  DDEE  LLIITTEERRAATTUURRAA  

 

 

O TC6 tem sido aplicado em situações clínicas e cirúrgicas da reabilitação 

cardíaca, como por exemplo: no pós operatório de cirurgia cardíaca, após infarto agudo 

do miocárdio e na insuficiência cardíaca congestiva (ICC)(6), com objetivos de: avaliar a 

capacidade funcional. Esta avaliação tem obtido forte e significativa correlação com o 

volume de oxigênio máximo alcançado no ergoespirométrico (padrão ouro)(8;11;16;17) e 

tem sido utilizada para verificar o resultado de tratamentos(11;12;14;16-18;23-25) e predizer 

morbi-mortalidade (11;16;17;26).  

2.1. Teste de caminhada de seis minutos – no desempenho funcional 

2.1.1. Relação do TC6 com outros testes de avaliação funcional 

Na reabilitação cardíaca é comum a associação do TC6 a avaliação 

espirométrica, ergométrica e ambas.  Na investigação do melhor marcador funcional 

para determinar tempo de internamento hospital, depois da cirurgia cardíaca de RM ou 

troca valvar, o TC6 demonstrou ser melhor parâmetro, comparado aos testes de função 

pulmonar (volume expiratório forçado no primeiro segundo, capacidade vital forçada, 

índice de Tiffenau e pico de fluxo expiratório) (r-0,62, p<0,0058)(27). 

No perfil cirúrgico cardíaco, foi preferência o TC6 para a avaliação funcional de 

idosos (acima de 70 anos), que participavam da fase II de um programa de reabilitação 

cardíaca (PRC). Visto que a distância caminhada no teste, quando associada a força 

máxima (watt/kg) alcançada no teste ergométrico, obteve uma correlação direta e 

significativa (r=0,932, p<0,0001)(12).  
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Como indicador do estado funcional de pacientes com perfil cardiovascular, o 

TC6 apresentou uma forte e significativa correlação com o volume de oxigênio máximo 

(VO2máx) alcançado no teste ergoespirométrico(12;14;18-20). Motivo pelo qual, alguns 

autores optam por substituir o valor de pico de VO2 encontrado na avaliação 

ergoespirométrica, pelo resultado da caminhada no TC6(14;28;28-30).  

 

2.1.2. Parâmetros de referência da caminhada no TC6, para quantificar 

desempenho funcional 

Pela necessidade de estabelecer um desempenho adequado de caminhada no 

TC6 em indivíduos de perfil cardiovascular clínico e ou cirúrgico, a literatura tem 

proposto alguns parâmetros, como: a definição de quartil, o uso de equações de 

referência,  valores baseados na média e distâncias estabelecidas.  

Durante um PRC, 105 pacientes com 15±5,5 dias de pós operatório de cirurgia 

cardíaca, a referência de bom e mal resultados de capacidade funcional foram, 

respectivamente, as distâncias caminhadas acima ou abaixo do quartil inferior, 

correspondente a 120 metros (9). 

 O desempenho funcional também pode ser estimado por equações. A equação 

de Enright e Sherrill(10) (Anexo 1), por exemplo, apesar de validada em uma população 

hígida entre 40 a 80 anos de idade, é frequentemente utilizada em pacientes de perfil 

cardiovascular para estima o percentual caminhado pelo indivíduo em relação ao 

esperado em condições ótimas de saúde. Aplicada em 1.370 pacientes avaliados com o 

TC6, com 15±2 dias de cirurgia cardíaca (67% RM, 25% TV, 4% ambas e 4% outras) a 

média de distância caminhada foi 304±89 metros e equivaleu a 58±15%, do valor 

preditivo(26).  
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Opasich et al.(6) realizaram o TC6, em 2.555 pacientes no pós operatório de  

cirurgia cardíaca e encontrando uma distância média caminhada de 296 ± 111 metros, 

59,5 ± 22% da distância prevista(10). Na análise univariada identificaram que a distância 

caminhada e as variáveis demográficas e clínicas associaram-se ao desempenho no 

teste. A partir destes achados, criaram tabelas de referência específica para cada sexo, 

contendo valores de idade, fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) e número de 

comorbidades. Estas tabelas foram posteriormente validadas em uma subamostra de 567 

pacientes.  

Outra proposta de quantificação funcional é o estabelecimento de parâmetros de 

normalidade. Em indivíduos que realizaram implante de dispositivo de assistência 

ventricular esquerda, foram classificados como “indivíduos normais” aqueles que 

caminharam uma distância no TC6 entre 400 a 700 metros(31).  

 

2.1.3. Correlações entre a distância caminhada no TC6 e variáveis clínicas 

demográficas 

Independente do parâmetro utilizado para classificar o desempenho da 

caminhada, mensurar a capacidade funcional não é uma tarefa muito simples. A 

existência em cada indivíduo, de fatores intrínsecos e extrínsecos, como: sexo, idade, 

valores da FEVE, número e tipo de comorbidades e tipo de cirurgia cardíaca apresentam 

associação confirmada com a distância caminhada no TC6(6;9-11;26). 

Com relação ao gênero, a caminhada no TC6 pelo sexo feminino foi menor que a 

no sexo masculino(9;10;26). Quanto a idade, trabalhos evidenciaram que quanto maior a 

mesma, menor são as distâncias alcançadas(11;26). A presença da DM2, ou a realização 
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da cirurgia de RM corresponderam a resultados inferiores na caminhada do TC6, 

comparado a não possuir DM2 e a ter realizado as demais cirurgias cardíacas(26).  

Além dos fatores citados anteriormente, a FEVE e o número de comorbidade(26) 

são outras determinantes que foram analisadas com relações estabelecidas nos 

resultados das caminhadas, em análise multivariada(6).  

 

2.2. Teste de caminhada de seis minutos – referência da resposta terapêutica 

Uma boa tolerância ao exercício físico demandado do TC6, tem o definido como 

opção na avaliação da resposta terapêutica(7;26;32), particularmente em substituição ao 

teste de esforço máximo, como o ergoespirométrico. Um exemplo interessante é a 

avaliação da capacidade funcional antes e após o início do PRC, na população em pós 

operatório de cirurgia cardíaca(12).  

Para verificar o ganho de performance física de três semanas de um PRC, 459 

idosos no pós cirúrgico cardíaco foram divididos, conforme FEVE menor ou maior e 

igual a 40%. Após PRC, identificou-se que o ganho de distância caminhada no grupo de 

idosos com FEVE menor que 40%, foi significativamente maior que a do outro grupo. 

Isto mostrou a importante indicação do condicionamento físico, principalmente nestes 

indivíduos(7). Trabalhos semelhantes confirmaram a melhora no desempenho funcional 

após PRC, com as respectivas distâncias: 198 ± 103 metros versus 287 ±121 metros 

(p<0,0001)(9) e 281 ± 90 metros e 51 ± 76% versus 411 ± 107 metros e 77 ± 81% 

(p<0,001)(26).  

Na verificação da resposta ao procedimento cirúrgico o TC6 foi uma das 

ferramentas de avaliação e reavaliação (com 12 e 104 meses) de 110 indivíduos 

submentidos a troca valvar aórtica (por estenose aórtica severa), divididos em dois 
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grupos: os que tinham e que não tinha regurgitação pré operatória. No seguimento, a 

distância caminhada no TC6 não mostrou diferença na evolução funcional entre os dois 

grupos(33).  

Em uma coorte prospectiva de 179 pacientes, o incremento de atividade física 

mostrou que depois de dois anos de cirurgia de RM, aqueles que permaneceram 

fisicamente ativos melhoraram sua capacidade funcional e os sedentários não 

apresentaram alteração funcional (359±164,47 metros e 439±171,34 metros, 

respectivamente, p=0,016)(34).  

 

2.3. Teste de caminhada de seis minutos – como preditor prognóstico 

         Indivíduos na oitava década de vida, com caminhadas no TC6 menores a 400 

metros, apresentaram associados a importante para prognóstico de mortalidade, assim 

como maior risco para doença cardiovascular e limitação na mobilidade(35). Em 

situações clínicas cardiopulmonares o TC6 é capaz de predizer morbidade e 

mortalidade, com correlação inversa e significativa dos resultados destas caminhadas 

com a ocorrência destes eventos(13;14;17;29;30;36-38).       

            Na condição clínica cardiovascular, em diversos estudos a insuficiência cardíaca 

é condição investigada no TC6(29;29;30;30;39;40). Como por exemplo, o estudo que aplicou e 

comparou a distância caminhada no referido teste, com o equivalente metabólico 

(consumo máximo de oxigênio miocárdico) do teste ergométrico (Protocolo de 

Naughton), em 179 indivíduos com ICC classe II e III (pela New York Heart 

Association). No seguimento de 18 meses encontrou significativas associações entre os 

resultados dos desempenhos funcionais no TC6 (p<0,0001) e do ergométrico 

(p=0,0001) com o óbito. Também verificou que, no modelo de regressão logística a 
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distância menor que 520 metros no TC6 é forte preditora independente para mortalidade 

(p=0,0001)(37).  

             Os achados são reafirmados em 43 indivíduos com mesmas classes de ICC, 

seguidos por mais de18 meses. Com taxas de mortalidade de 79% versus 7% (p<0,001), 

agora para distâncias caminhadas ≤300 metros e >300 metros, respectivamente(29). 

Outro trabalho, realizado com 45 pacientes também com ICC (moderada), 

acompanhados por 62 ± 45 semanas após TC6, corrobora com este valor de referência. 

Nesta amostra, em análise feita aos seis meses de follow up, a mortalidade maior (40% 

versus 12%) ocorreu nos grupos com distâncias ≤300 metros (p=0,04) ou com pico de 

VO2<14mg/Kg/min (p=0,0025). Porém, a capacidade preditora de eventos do TC6, não 

permaneceu por períodos maiores que seis meses de seguimento (p=0,14), diferente do 

pico de VO2. O percentual de eventos ocorridos foi de 44% (20), que não se 

caracterizaram só pelo óbito. Estes corresponderam a 24% (11), e os outros, 20% (9) 

foram representados por admissão hospitalar para uso inotrópico contínuo, ou suporte 

mecânico pré transplante cardíaco(30).  

Em uma coorte de indivíduos pré transplante cardíaco,  acompanhada por um 

ano após o TC6, além da distância caminhada, foram associados à mortalidade: peso, 

relação cintura/quadril, força muscular respiratória (inspiratória e expiratória), grau de 

dispneia e frequência cardíaca (FC) de recuperação (dois minutos após teste)(40).  

No pós operatório de cirurgia cardíaca, o registro encontrado da  correlação do 

TC6 com prognóstico é referente a um estudo com 72 pacientes submetidos a RM, que 

na alta hospitalar realizaram o TC6 e avaliação psicológica para rastreio de depressão 

psicológica (Multiple Affect Adjective Check List). Os achados mostraram uma 

associação significativa do elevado escore de depressão psicológica com piores 
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resultados no desempenho da caminhada. E, os pacientes que apresentaram esta relação 

(depressão com déficit funcional) ao final de seis meses de acompanhamento, estiveram 

mais susceptíveis a morbidade e reinternamento hospitalar (infecção nos sítios 

cirúrgicos, com prejuízo na cicatrização)(36).  

As distâncias percorridas também fornecem informações prognósticas, que 

extrapolam a avaliação de morbi-mortalidade. Antes do PRC, um fraco desempenho no 

TC6 pode ser útil para identificar aqueles pacientes com mais necessidades de cuidados 

e com mais ganhos funcionais ao final do mesmo(6;26;41).  

E não apenas a distância percorrida no TC6, mas também a incapacidade em 

realizá-lo, pode fornecer parâmetro prognóstico. O ISYDE-2008, programa nacional 

voluntário concebido pela Sociedade Italiana de Reabilitação Cardíaca e Prevenção 

Cardiovascular para fornecer informações específicas em relação à organização 

institucional e os principais componentes de reabilitação cardíaca na Itália, comparou, 

na admissão do PRC, os pacientes pós cirúrgicos que não conseguiram fazer o TC6 

(n=131) com os que conseguiram (n=579). Os pacientes com mais incapacidade de 

realizar o teste, demandaram mais dias no PRC, comparados aos que caminharam 

distâncias maiores, isto aconteceu em todos os serviços de reabilitação cardíaca: intra-

hospitalar (21,2 ± 11,7 versus 17,8 ±6,4 dias, p=0,0001) e hospital dia (29,5 ± 10,6 

versus 17,6±9,5 dias, p=0,0001), respectivamente. Não houve diferença na 

implementação medicamentosa, e a mortalidade hospitalar foi baixa, embora um pouco 

maior, mas sem significância estatística, entre os que não realizaram o TC6 (2 - 1,5% 

versus 1 - 0,2%)(42).  

A despeito de  alguns                             

registros na literatura, dados relacionados ao cenário do pós operatório de RM são 



28 
 

escassos. Portanto, as conclusões deste estudo poderão melhorar a assistência de 

pacientes submetidos à cirurgia de RM que tem indicação de reabilitação funcional(6;23), 

e necessitam de parâmetros de avaliação e estabelecimento de prognóstico para um PRC 

adequado, efetivo e de qualidade(9;42).  
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                                                                                                                                                            33..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  

 

 

3.1. Objetivo primário 

Verificar em um seguimento após RM, se a distância caminhada no TC6 na alta 

da UTI, é capaz de predizer eventos (reinternamento de causa cardiovascular ou óbito), 

e definir a melhor distância que prediz estes desfechos.  

 

3.2. Objetivo secundário 

Determinar na alta da UTI, a distância caminhada no TC6 de pacientes 

submetidos a cirurgia de RM, e as variáveis exploratórias do peri operatório, 

correlacionadas a este resultado.  
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44..  JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIVVAA  

 

 

Existem poucos dados na literatura sobre variáveis peri operatórias, 

especificamente na RM, que estejam associadas a distância no TC6, e sobre o uso deste 

teste na avaliação da capacidade funcional nos pacientes que realizam esta 

cirurgia(26;32;34). Entre os estudos encontrados, alguns trazem resultados que incluem 

numa mesma análise os vários tipos de cirurgia cardíaca(6;9;21;27;32;41-43). Outros são mais 

específicos, avaliando procedimentos cirúrgicos cardíacos, que não as RM(7;40).  

Quanto a capacidade de predizer morbi-mortalidade o TC6 é validado e 

reprodutível nas pneumopatias e nas condições cardíacas clínicas, como a insuficiência 

cardíaca congestiva(14;28-30;37;38;40), sem dados referentes a cirurgia de RM. 

A originalidade deste estudo está no conhecimento do nível da capacidade 

funcional no pós operatório de RM, no momento de alta da UTI. E, principalmente, na 

aplicação do TC6 neste contexto, como método preditor de evento cardiovascular de 

reinternamento ou óbito, em um seguimento. O que norteará a assistência junto aos 

PRC. 
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55..  CCAASSUUÍÍSSTTIICCAA,,  MMAATTEERRIIAALL  EE  MMÉÉTTOODDOOSS  

 

 

5.1. Delineamento do estudo 

Trata- se de um estudo analítico de coorte prospectivo. 

 

5.2. Características gerais do local do estudo e da população 

O estudo foi realizado na Unidade de Terapia Intensiva Cardiovascular do 

Hospital Santa Izabel, da Santa Casa de Misericórdia da Bahia. Serviço filantrópico, 

referência em cardiologia em Salvador - Bahia, que possui UTI especializada com 11 

leitos, preparados para receber pacientes em pós operatório de cirurgia cardíaca, das 

cinco equipes de cirurgia que operam diariamente. Neste serviço, são realizadas uma 

média de trinta cirurgias cardíaca mês.  

 

5.3. População do estudo 

5.3.1. População alvo: 

Pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. 

5.3.2. População acessível: 

Pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, que estavam de alta da UTI nos dias de 

plantão da pesquisadora, e atenderam aos critérios de inclusão. 
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5.4. Critérios de inclusão e exclusão 

5.4.1. Critérios de inclusão 

Pacientes submetidos à cirurgia cardíaca de revascularização do miocárdio completa ou 

incompleta, entre 40 a 80 anos (faixa etária de validação da equação de Enright e 

Sherrill) (10) em alta da UTI.  

5.4.2. Critérios de exclusão 

Excluídos do estudo, os pacientes sem liberação médica para o teste, que 

tivessem comprometimento neuromusculoesquelético com limitação na marcha 

independente, alteração mental cognitiva que impossibilitasse a compreensão e 

realização do teste, ou que recusassem o convite de fazer parte da pesquisa e assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 2). Além dos critérios de 

exclusão do próprio TC6 que são: angina instável (contra indicação absoluta), FC maior 

que 120bpm, pressão arterial sistólica maior (PAS) que 180mmHg e pressão arterial 

diastólica (PAD) maior que 100mmHg(8;11;44). 

 

5.5. Período da coleta amostral 

A coleta foi realizada no período de maio de 2007 a janeiro de 2010, com 

seguimento de dois anos, posterior a alta da UTI. 

5.6. Coleta de dados 

O TC6 e a coleta dos dados em prontuário foram realizados por uma única 

pesquisadora, fisioterapeuta do serviço e da UTI do hospital em que foi realizada a 

pesquisa.  
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Os pacientes em alta da UTI foram esclarecidos quanto aos objetivos da 

pesquisa, respeitando-se a recusa daqueles que decidiram não participar. Após a 

obtenção da assinatura do TCLE foi feita a coleta em prontuário de variáveis com 

informações demográficas, clínicas e relacionadas ao pré, intra e pós operatório, para 

registro em ficha padronizada pela pesquisadora (Anexo 4). Na sequência foi realizado 

o TC6. 

Completados dois anos de alta da UTI, os pacientes foram contatados por 

telefone, pela pesquisadoras, para conhecimento e registro em ficha, da ocorrência de 

desfecho (reinternamento - de causa cardiovascular com retorno a UTI ou hospitalar, ou 

óbito).  

 

5.7. Variáveis e operacionalização 

5.7.1. Variáveis exploratórias 

Categóricas (expressas valores absolutos e em percentuais): 

1. Sexo (homem e mulher). 

2.  Comorbidades (dislipidemia - DLP, diabetes mellitus tipo 2 - DM2, hipertensão 

arterial sistêmica – HAS e obesidade) e hábitos de vida (sedentarismo e 

tabagismo): 

a. Dislipidemia, considerado o diagnóstico médico prévio (registrado em 

prontuário). A definição prevê: níveis de colesterol total ≥ 200mg/dL, 

LDL ≥100mg/dL, HDL<40mg/dL - triglicérides ≥150mg/dL e uso de 

medicação antilipêmica(45).  
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b. Diabetes mellitus tipo 2, considerado o diagnóstico médico prévio 

(registrado em prontuário). A definição prevê: níveis de glicemia 

≥126mg/dL em jejum em duas oportunidades, ou teste tolerância a 

glicose ≥ 200mg/dL 2 horas após e estímulo com 75g de dextrose em 

duas oportunidades e uso de medicações(46) 

c. Hipertensão arterial sistêmica, considerado o diagnóstico médico prévio 

(registrado em prontuário). A definição prevê: por duas aferições PAS 

≥140 ou PAD ≥ 90 mmHg e ou uso medicação hipertensiva(47).  

d. Sedentarismo (os pacientes referiam se faziam ou não atividade física 

regular - com duração mínima de 30 minutos, frequência mínima de duas 

vezes na semana e modalidade constante – com base na última semana)  

e.  Obesidade (IMC ≥ 30 kg/m2)(48). 

f.  Tabagismo: fumante (consumo atual ou até seis meses atrás de cigarro, 

charuto ou cachimbo) e não fumante. 

3. Tipo de cirurgia: revascularização do miocárdio completa ou revascularização 

do miocárdio incompleta. 

4.  Eventos: internamento de causa cardiovascular na UTI ou hospitalar, ou óbito.  

Contínuas (média - com desvio padrão): 

1. Idade (anos) - registro em prontuário. 

2. Altura (metros) - registro em prontuário.  

3. Peso (quilos) - registro em prontuário.  

4. Índice de massa corporal (IMC) ou índice de Quetelet (divisão do peso - em 

quilogramas, pelo quadrado da altura - em metros, kg/m2)(48).  

5. Tempo de internamento pré operatório (dias) - da admissão hospitalar até a 

cirurgia cardíaca. 
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6. Tempo de cirurgia (horas) - registro cirúrgico. 

7. Tempo CEC (horas) - registro cirúrgico. 

8. Tempo de ventilação mecânica total (horas) - da intubação orotraqueal e 

ventilação mecânica, no centro cirúrgico até a extubação orotraqueal com 

desconecção da VM.  

9. Tempo para saída do leito (horas) - da admissão no paciente na UTI até a 

sua primeira mobilização (sedestar ou deambular). 

10.  Tempo até o TC6 (dias) - da admissão no paciente na UTI até a alta da UTI.  

11.  Distância caminhada (metros) - distância feita nos seis minutos. 

12.  Pressão arterial (mmHg) - mensuradas: após 3 minutos de repouso em 

ortostase e imediatamente após final da caminhada. 

13.  Frequência cardíaca (bpm) - mensurada: após 3 minutos de repouso em 

ortostase e imediatamente após final da caminhada. 

14.  Frequência respiratória (ipm) - mensurada: após 3 minutos de repouso em 

ortostase e imediatamente após final da caminhada. 

15. Saturação periférica de oxigenação (%) - mensurada: após 3 minutos de 

repouso em ortostase e imediatamente após final da caminhada.  

16. Esforço percebido pela escala de borg (BG) - mensurado: após 3 minutos de 

repouso em ortostase e imediatamente após final da caminhada.  

17.  Percentual esperado da caminhada (%) - encontrado a partir da fórmula de 

distância prevista(10).  

5.7.2. Variáveis de desfecho: 

1. Distância caminhada (metros), mensurada ao término dos seis minutos. 

2. Eventos (internamento de causa cardiovascular na UTI ou hospitalar, ou óbito). 
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5.8. Protocolo de avaliação 

5.8.1. Avaliação clínica 

Interrogatório quanto à orientação em relação ao tempo e espaço e a atual 

presença de desconforto precordial, tontura, dispneia e disfunção na marcha.  

5.8.2. Preenchimento da ficha padronizada 

Todos os pacientes foram submetidos a uma avaliação clínica, constando do 

preenchimento de ficha padronizada (Anexo 4) com dados demográficos,  clínicos e do 

peri operatório. 

5.8.3. Monitorização e registro das variáveis pré e pós TC6 

Avaliação dos sinais vitais: mensuração da pressão arterial (PA); FC, frequência 

respiratória (FR), saturação periférica de oxigênio (SpO2) e grau percebido de dispneia 

pela Escala de Borg (EB). (Anexo 5)  

5.8.3.1. Mensuração da pressão arterial  

O procedimento foi explicado ao paciente, solicitado para não falar durante a 

mensuração da PA; utilizado um manguito de tamanho adequado ao braço do paciente, 

cerca de 2 a 3 cm acima da fossa ante cubital, centralizado a bolsa de borracha sobre o 

trajeto braquial; mantendo o braço do paciente livre de roupa, apoiado na altura do 

coração com a palma da mão voltada para cima; o manquito foi insuflado, a partir do 

comando dado ao monitor multiparamétrico da marca INMAX- Instramed®, e 

desinsuflado automaticamente após aferição.  
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5.8.3.2. Aferição da frequência cardíaca  

Mensurada pelo frequencímetro/ eletrocardiograma do monitor multiparamétrico 

INMAX- Instramed®. 

5.8.3.3. Aferição da frequência respiratória  

Mensurada pelo oxímetro do monitor multiparamétrico INMAX- Instramed®. 

5.8.3.4. Mensuração da saturação periférica de oxigênio  

Verificada no oxímetro de pulso do monitor multiparamétrico INMAX- 

Instramed®.  

5.8.3.5. Mensuração do esforço percebido 

Utilizada a EB original(8;49) (Anexo 5). 

 

5.9. Aplicação do teste de caminhada de seis minutos 

Antecedendo o TC6, para garantir valores basais das variáveis fisiológicas (PAS, 

PAD, FC, FR, SpO2), e do esforço percebido pela EB(8), os pacientes permaneceram três 

minutos em ortostase, após mudança de posição de decúbito dorsal ou sedestação para 

ortostase (estresse gravitacional)(50). 

Os pacientes foram orientados a respeito do objetivo de caminhar o máximo que 

pudessem, sob supervisão e estímulo verbal da fisioterapeuta (pesquisadora), em um 

corredor (30 metros) na UTI, durante os seis minutos. Antes de começar a caminhada 

foi questionado quanto à presença de qualquer desconforto e se estava disposto a 

realizá-la, sendo a recusa respeitada. Durante todo o percurso o mesmo determinou seu 

próprio ritmo de caminhada, estando livre para parar sempre que desejasse. 
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Toda a monitorização foi refeita ao final do teste. O protocolo seguiu orientações 

do ATS(8). O tempo foi controlado através de um cronômetro digital (Casio - modelo 

DW-5600MS-1DR®). E a distância final mensurada a partir da fita métrica, registrada, 

avaliada e comparada ao percentual que era previsto para indivíduos hígidos, pela 

fórmula de Enrigth e Scherril(10). Todos os dados foram registrados na ficha 

padronizada. (Anexo 4) 

5.9.1. Avaliação do resultado do TC6 

A distância obtida foi avaliada comparando-a com os valores esperados, 

estabelecidos na equação de Enright e Sherrill(10) (Anexo 1) que utiliza como 

parâmetros, a idade, sexo, peso e altura. A partir da relação percentual entre a distância 

obtida e a esperada, foram definidos os seguintes resultados para o teste: normal, se 

maior que 90%, limitação leve, entre 80% a 90%, limitação moderada de 60% a 79% e 

grave se menor que 60%.  

5.9.2. Fatores limitantes  

Para interromper o teste, foram sintomas limitantes: angina, tontura, dispneia, 

cãimbra e dor muscular(10).  

 

5.10. Poder da amostra 

Neste estudo foi utilizado amostra de conveniência, constituída por 89 

voluntários para análise inicial e 72 voluntários para análise ao final do seguimento 

prospectivo. Dos 72 voluntários, 19 apresentaram eventos (reinternamento na UTI ou 

hospitalar de causa cardiovascular, ou óbito) e 55 não apresentaram.  
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Então, com desvio padrão na média da distância caminhada do grupo eventos 

(n=19) de 83,9 metros e no grupo não evento (n=55) de 88,7 metros e, diferença entre as 

médias das distâncias caminhadas pelos grupos de 58,8 metros, esta amostra de 

conveniência permitiu um poder estatístico de 70,3% (alfa de 5%). 

 

5.11. Análise estatística 

5.11.1. Hipóteses: nula e alternativa 

Hipótese nula  

A quantificação da capacidade funcional pelo teste de caminhada de seis 

minutos não é capaz de estabelecer prognóstico de evento: reinternamento de causa 

cardiovascular na UTI, ou hospitalar, ou óbito, nos pacientes em pós operatório de 

revascularização do miocárdio. (H0: RP = 1) 

Hipótese alternativa 

A quantificação da capacidade funcional pelo teste de caminhada de seis 

minutos é capaz de estabelecer prognóstico de evento: reinternamento de causa 

cardiovascular na UTI, ou hospitalar, ou óbito, nos pacientes em pós operatório de 

revascularização do miocárdio. (H1: RP ≠ 1). 

5.11.2. Estatística descritiva   

As variáveis exploratórias foram apresentadas sob a forma de tabelas, mostrando 

as características da distribuição dos valores observados. Este sumário estatístico foi 

considerado necessário para permitir comparações entre os diferentes grupos. Foram 

tratadas da seguinte maneira: as variáveis categóricas: sexo, comorbidades (HAS, DLP, 

DM2, obesidade) e hábitos de vida (tabagismo e sedentarismo), tipo de cirurgia, de 
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eventos (reinternamento de causa cardiovascular na UTI, ou hospitalar, ou óbito), foram 

expressas em percentual (%).  E as variáveis contínuas, como: idade, altura, peso, IMC, 

tempo de internamento pré operatório, tempo de cirurgia, tempo CEC, tempo de 

ventilação mecânica total, tempo para saída do leito e tempo até o TC6, foram descritas 

em média com desvio padrão (XDP).  

Nas variáveis de desfecho, a distância caminhada (em metros) foi descrita em 

média e desvio padrão (XDP) e a ocorrência de eventos (reinternamento de causa 

cardiovascular na UTI, ou hospitalar, ou óbito) expressa em percentual (%).    

5.11.3. Estatística analítica 

Para identificar as variáveis exploratórias, possíveis determinantes do resultado 

da caminhada do TC6, foram utilizados para as análises testes estatísticos. Aplicado o 

Coeficiente de Correlação de Pearson para análise de correlação entre as variáveis 

contínuas. O Qui-quadrado para associação entre variáveis categóricas. O teste t Student 

para estabelecer diferenças estatísticas entre as médias caminhadas no TC6 entre os 

grupos. E o teste T pareado para encontrar diferença entre as médias das variáveis 

numéricas pré e pós TC6. Para verificar a capacidade prognóstica do TC6, foi aplicado 

o teste t Student na comparação do desempenho da caminhada entre os grupos com e 

sem evento. Na identificação do ponto de corte mais sensível e específico, da distância 

caminhada no TC6 que determina ocorrência de evento, utilizou-se a Curva ROC. Para 

todas as análises, o nível de significância adotado foi de 5% (p< 0,05). Para a 

construção do banco de dados e análises descritiva e analítica, foi utilizado o software 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versão 9.0 para Windows.  
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5.12. Considerações éticas 

Este estudo segue a resolução Conselho Nacional de Saúde 196/96 e foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Santa Izabel, com registro no 

CEP: 86739 (Anexo 3). Todos os pacientes foram esclarecidos quanto aos objetivos da 

pesquisa e assinaram o TCLE (Anexo 2). 
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66..  RREESSUULLTTAADDOOSS  

 

 

6.1. Perfil da amostra 

A amostra foi composta por 109 pacientes em pós operatório de RM, que 

atenderam aos critérios de inclusão. Destes foram excluídos vinte pacientes: oito por 

interrupção da deambulação durante o teste (decorrente da dor na perna da safenectomia 

ou da necessidade de assistência ao longo da caminhada), seis desistiram antes do início 

do TC6 (mas após assinado o TCLE), cinco evoluíram com tontura na saída do leito e 

um por alta suspensa após fibrilação atrial. Permaneceram para análise, 89 pacientes 

caracterizados por predominância masculina, com faixa etária média de 62,4 ±8,7 anos, 

que apresentava pelo menos uma comorbidade (HAS, DLP, DM2 e obesidade) na 

história clínica (Tabela 1). 

 

Características                                                          n(89)                
Demográficas e antropométricas 
  Sexo n(%)*  
     Homem 66(74,2) 
     Mulher 23 (25,8) 
  Idade (anos)† 62,4±8,7            
  Altura (metros)† 1,66±0,09            
  Peso (quilos)† 71,3±8,7             
  IMC (kg/m2)†                              25,9±3,9             
Clínicas (%)* 
  Hipertensão Arterial 76 (85,4)             
  Dislipidemia 64 (71,9)             
  Diabete Mellitus 25 (28,1) 
  Obesidade (IMC ≥ 30 kg/m2) 11(12,4) 
  Sedentarismo 46 (51,7)   
  Tabagismo 28 (31,5)   

Variáveis: categórica (proporção)* e contínuas (média 
com desvio padrão)† 

Tabela 1: Perfil demográfico, antropométrico e clínico dos 
pacientes após revascularização do miocárdio, submetidos ao 
teste de caminhada de seis minutos, Salvador-Ba 
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Neste grupo a permanência no internamento pré cirúrgico obteve duração média 

de 4,5±5,2 dias. Quanto ao procedimento cirúrgico, 56 (62,9%) dos indivíduos 

realizaram RM completa e 33 (37,1%) a RM incompleta. Destas cirurgias de RM, 83 

(93,3%) foram feitas com o uso de CEC. O tempo médio do procedimento cirúrgico foi 

de 4,1±0,9 horas e o da CEC de 1,4 ±0,6 horas. Considerando o momento da intubação 

à extubação orotraqueal, a média de duração de VM foi de 12±6,1 horas. Destas, 

7,8±5,8 horas foi a média da VM na UTI. Da admissão na UTI até o início da 

mobilização fora do leito, os pacientes em RM, levaram em torno de 37,5±12,4 horas. 

Tempo que reflete na média de 2,3±1,0 dias do internamento na UTI.  

 

6.2. Performance no TC6 e suas determinantes no pós operatório de RM 

Encontrada uma média de 214,9±93,2 metros na distância caminhada pelo 

grupo. Valor correspondente a 41,5±17,2% da distância prevista de 518,4±64,7 metros. 

Este desempenho determinou uma  redução grave da capacidade funcional(10). 

 Quando analisado se houve diferença entre os momentos pré e pós TC6, na 

resposta fisiológica hemodinâmica (PAS, PAD, FR, FC, SpO2) e funcional (BG), 

evidenciado significância estatística para todas, exceto na PAD. (Tabela 2) 
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Variáveis                                       Pré TC6       Pós TC6         p 
PAS (mmHg)                             129,4 ±20,9 136,4 ±22,9 0,001† 
PAD (mmHg)                            70,2 ±15,2 72,6 ±16,6 0,12 
Frequência Respiratória (ipm) 19,4 ±4,6 27,0 ±5,9 0,001† 
Frequência Cardíaca (bpm) 87,4 ±12,9 95,6 ±15,0 0,001† 
SpO2 (%) 94,3 ±2,4 93,7 ±2,8 0,05* 
BORG 0,4 ±1 2,9 ±2,5 0,001† 

PAS (pressão arterial sistólica) e PAD (pressão arterial diastólica); 
Média (± DP=desvio padrão); Valor de p< 0,05*e p< 0,001† 

 

Na identificação de fatores demográficos e antropométricos determinantes da 

performance no TC6, entre os sexos, em valores absolutos, homens caminharam mais 

que as mulheres, (224,4±95,2 m versus 187,3±83,0 m,  p=0,08), como era esperado pela 

equação de Enright e Sherrill(10) (532,5±59,8 m, versus 478,0±62,4 m, p=0,001). Porém, 

tanto as distâncias percorrida quanto o percentual da previsto (42,1±17,3% para homens 

e 39,8±17,2% para mulheres), não apresentaram diferenças significativas como a 

esperada no cálculo da distância estimada. Quanto a idade e o IMC estes demonstraram 

correlações inversas e significativas com a distância caminhada. (Tabela 3) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
                                                                    r (Correlação de Pearson); Valor de p<0,05* 
 

Variável R p 

Idade (anos) -0,264 0,01* 

Altura (metros) 0,179 0,09 

Peso (quilos) -0,082 0,44           

IMC (kg/m2) -0,233 0,02*      

Tabela 3: Características demográficas e antropométricas de 89 
pacientes após cirurgia de revascularização do miocárdio 
correlacionadas com a distância no teste de caminhada de seis 
minutos 

Tabela 2: Comportamento das variáveis pré e pós teste de caminhada de 
seis minutos, em 89 pacientes após cirurgia de   revascularização do 
miocárdio                 
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A presença das comorbidades (HAS, DLP, DM2, obesidade) e hábitos de vida 

(tabagismo e sedentarismo), não associaram-se ao resultado da caminhada no TC6. 

(Tabela 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto a performance da caminhada, comparadas as variáveis do peri 

operatório, observaram-se desempenhos semelhantes para os indivíduos que realizaram 

RM completa e a RM incompleta (204,7±92,2 m, versus 232,1±93,8 m, respectivamente 

- p=0,18). Com relação ao uso da CEC, o desempenho foi significativamente maior nos 

indivíduos que não a utilizaram (209,5±90,7 m versus 288,6±93,8m, p=0,04). Por se 

tratar de proporções diferentes, entre quem usou CEC Outras associações são 

demonstradas na tabela 5.     

 

 

Variável     SIM                     NÃO p* 

  Hipertensão Arterial 118,1 ±89,2          221 ±120,4 0,84 

  Dislipidemia 221,7 ±98,6         197,2 ±76,7        0,21 

  Diabete Mellitus 209,2 ±102,0 217,1 ±90,3        0,74 

  Obesidade (IMC ≥ 30 kg/m2) 169,3 ±89,5          221,3 ±92,5        0,09 

  Sedentarismo 204,8 ±91,8         225,6 ±94,6 0,29 

  Tabagismo 207,9 ±95,4         218,1 ±92,8        0,63 

Distâncias entre os grupos expressas em média (± desvio padrão); *Valor de p< 0,05. 

 

Tabela 4: Diferença entre as médias da distância caminhada no teste de 
caminhada de seis minutos, na presença ou não comorbidades e hábito de vida 
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Das variáveis aferidas pré teste, apenas a PAD apresentou correlação inversa 

com significância estatística. Após o TC6, PAD manteve-se significante, porém com 

correlação direta.  Também  no pós teste, o BG foi determinante com correlação 

inversa. (Tabela 6)  

 

 
Variáveis                                               Pré TC6                Pós TC6             
                                                                r             p             r             p 

PAS (mmHg)                                -0,065 0,54 0,151 0,15 

PAD (mmHg)                                -0,226 0,03* 0,314 0,003* 

Frequência Respiratória (ipm) -0,022 0,83 -0,114 0,29 

Frequência Cardíaca (bpm) 0,038 0,72 0,106 0,32 

SpO2 (%) 0,007 0,94 0,095 0,38 

BORG -0,153 0,15 -0,262  0,01* 

                        PAS (pressão arterial sistólica) e PAD (pressão arterial diastólica) 
                                      r (Correlação de Pearson); Valor de p< 0,05. 

 

 

 

Variável Média±DP r p 
Pré Operatório                                  
Tempo internamento (dias)               4,5 ±5,2 -0,267 0,01* 
Intra Operatório    
Tempo de cirurgia (horas) 4,1 ±0,9 -0,267 0,01* 
Tempo de CEC (horas)                     1,4 ±0 -0,274 0,001† 
 Pós Operatório                                   
 Tempo saída leito (horas) 37,5 ±12,4 -0,020 0,85 
Tempo de VM (horas)      12,0 ±6,1 -0,271 0,01* 
Tempo para o TC6 (dias) 2,3 ±1,0 -0,025 0,82 

          Média (± desvio padrão); r (Correlação de Pearson); 
Valor de p< 0,05* e p<0,001† 

 

Tabela 5: Descrição dos fatores relacionados ao internamento de 89 
pacientes submetidos à cirurgia revascularização do miocárdio e 
respectiva correlação com a distância caminhada no teste de 
caminhada de seis minutos

Tabela 6: Correlação das variáveis pré e pós teste de caminhada de 
seis minutos de 89 pacientes após cirurgia de revascularização do 
miocárdio com a distância caminhada 
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6.3. Verificação dos desfechos no seguimento 

Todos os pacientes revascularizados do miocárdio realizaram o TC6 na alta da 

UTI, e foram seguidos para verificação de reinternamentos na UTI ou hospitalar de 

causa cardiovascular, ou óbito. Neste processo, foram perdidos 15 (16,9%) pacientes, 

por não concretizar o contato telefônico depois dos dois anos (neste período, ou os 

telefones não mais os pertenciam, ou estavam desabilitados). Ficando para análise final 

74 pacientes. Destes, 19 (25,7%) apresentaram algum tipo dos seguintes eventos: 17 

(23%) reinternamento de causa cardiovascular e dois (2,7%) óbitos. Dos 

reinternamentos, quatro foram por retorno à UTI: um por fibrilação atrial, um retorno 

cirúrgico para ressultura torácica, um por acidente vascular encefálico isquêmico 

tromboembólico e um para drenagem de derrame pleural. Os outros 15 foram 

reinternamento hospitalar: seis por angina, um por edema agudo cardiogênico, dois por 

infecção (no foco cirúrgico torácico e outro na safenorrafia), um para drenagem de 

derrame pleural, uma ressultura cirúrgica do tórax, dois por instabilidade hemodinâmica 

e dois para nova RM. Dos 74 pacientes seguidos, não foram considerados desfechos 

(eventos) para análise: dois internamentos hospitalares, um para correção plástica da 

cicatriz cirúrgica e outro por pneumonia. 

Os grupos foram homogêneos quanto as características demográficas, 

antropométricas, clínicas e aspectos peri operatórios (Tabela 7). 
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                      †Expressa em valor absoluto e proporção (%); ‡Expressa em média (± desvio padrão);  
                                                                      *Valor de p< 0,05. 

 

 

De acordo com a tabela 8, nas variáveis hemodinâmicas e funcional pré e pós 

TC6 apenas houve diferença na FR pós teste entre os grupos com e sem eventos 

(desfecho).  

 

 

 
Variável 

EVENTO 
(n=19) 

SEM 
EVENTO 

(n=55) 

 
P* 

Demográficas e Antropométricas    
 
Sexo n (%)†          Mulher               5 (29,4) 12 (70,6) 0,36 

                              Homem 14 (24,6) 43 (75,4)  

Idade (anos)‡                                    62,2, ±8,8 63,3 ±8,2 0,61 

Altura (m)‡                                       1,67 ±0,8 1,62 ±0,1 0,12 

Peso (kg)‡                                       70,8 ±12,1 71,4 ±13,1 0,85 

IMC (kg/m2)‡                                  25,4 ±3,3 27,0 ±3,3 0,76 

Peri operatórias    

Tempo internamento (dias) ‡             4,4 (±4,4) 5,7 (±6,9) 0,44 

Tempo de cirurgia (horas) ‡               4,2 (±0,9) 4,0 (±0,8) 0,35 

Tempo de CEC (horas)‡                   1,4 (±0,7) 1,3 (±0,6) 0,47 

Tempo saída leito (horas)‡                 1,67 (±0,8) 1,63 (±0,1) 0,21 

Tempo de VM (horas)‡                     10,9 (±4,5) 14,1 (±9,6) 0,21 

Tempo para o TC6 (dias)‡                2,3 (±0,8) 2,1 (±0,1) 0,59 

Tabela 7: Comparação das características demográficas, 
antropométricas e peri operatórias entre os grupos evento e sem evento 
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Tabela 8: Comparação das variáveis pré e pós teste de caminhada de seis minutos entre grupos  
sem evento e evento  

 GSE  
(n=55) 

GE  
(n=19)  

GSE  
(n=55) 

GE  
(n=19)  

Variáveis Pré TC6 Pré TC6 p* Pós TC6 Pós TC6    p* 
 
PAS (mmHg) 128,6 ±19,9 132,7 ±22,4 0,48 139,3 ±20,0 136,9 ±25,9 0,72 

PAD (mmHg) 70,5 ±14,8 70,4 ±15,4 0,99 73,9 ±16,2 70,1 ±18,2 0,43 

FR (ipm) 19,2 ±4,2 21,2 ±5,5 0,15 26,4 ±6,0 29,8 ±5,9 0,03* 

FC (bpm) 87,9 ±13,1 87,2 ±14,0 0,85 96,4 ±14,6 94,1 ±18,6 0,64 

SpO2 (%) 94,4 ±2,1 93,5 ±3,0 0,26 93,9 ±2,7 93,1 ±2,8 0,34 

BG  0,4 ±0,9 0,5 ±1,1 0,76 2,9 ±2,5 3,4 ±2,7 0,49 
GSE=Grupo Sem Evento e G=Grupo Evento; Média (± DP=desvio padrão); PAS (pressão arterial sistólica); PAD 
(pressão arterial sistêmica); FR (frequência respiratória); FC (frequência cardíaca); SpO2 (saturação periférica de 
oxigênio); BG (valor de BORG); *Valor de p< 0,05. 

 
 
 

Ao verificar a média do desempenho funcional na caminhada na presença ou 

ausência de desfecho no seguimento de dois anos, após alta da UTI, verificou-se que a 

performance na distância caminhada no TC6 foi melhor naqueles que não evoluíram 

com reinternamento na UTI, ou reinternamento hospitalar ou óbito, com  médias de 

234,7±88,7 metros, versus 175,9±83,9 metros respectivamente, com significância 

estatística (p=0,01) (Figura 1). Não diferiram as distâncias que eram previstas, para 

ambos os grupos 525,1±59,4m, versus 503,7±60,6m, p=0,20. Mas, foi significativa a 

diferença entre as médias dos percentuais alcançados pelos grupos 45±17,3%, versus 

35,8±14%, respectivamente (p=0,03). 
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Figura 1: Distância caminhada no TC6 no grupo sem evento e no grupo evento 

Por não identificar na literatura, valores de normalidade para a distância 

caminhada no TC6, em indivíduos pós RM no momento da alta da UTI, utilizou-se a 

Curva ROC para identificar o ponto de corte da distância caminhada que melhor define 

a possibilidade de desfecho (184,1 metros). Valor selecionado que determina uma 

sensibilidade de 73%, especificidade de 63%, com acurácia de 69% (IC 95% de 0,55 a 

0,83, com p=0,01). (Figura 2)             
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Figura 2: Curva ROC da distância caminhada e risco de evento 

(IC 95% de 0,55 a 0,83, p=0,01) 
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                                                                                                                                                              77..  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  

 

 

 

7.1. Desempenho no TC6 e determinantes, após cirurgia de RM  

 

  No presente estudo, a população investigada caracterizou-se por redução grave 

do desempenho funcional, de acordo com o percentual previsto. Limitação encontrada 

em outros estudos de pós operatório cardíaco com amostras heterogêneas, quanto ao 

tipos de cirurgia cardíaca, com médias de caminhadas variando de 194±93(9) a 

375,78±50,66 metros(27). A primeira e menor distância, comparada a obtida neste 

estudo, decorreu de um grupo de perfil cirúrgico cardíaco heterogêneo, com média de 

70 anos, e cuja representação do percentual previsto da caminhada não foi exposto(9).  

O diferencial nesta pesquisa, foi a determinação da performance em um grupo 

mais homogêneo de pós operatório de  cirurgia cardíaca de RM completa ou 

incompleta. Outras pesquisas que aplicaram o TC6 após cirurgia cardíaca, não fizeram 

referência a capacidade funcional apenas na RM, mas à média desta distância nos 

diferentes procedimentos cirúrgicos cardíacos. Fiorina et al.(26) identificou na 

comparação entre os tipos de cirurgia cardíaca, que o desempenho na caminhada após 

RM é menor que nas demais. Na RM, além do nível mais complexo de 

comprometimento cardíaco, tem o procedimento da safenorrafia com potencial impacto 

no ato do caminhar.  

Outro fato relevante é o tempo de 2,3±1,0 dias de pós operatório para realização 

do TC6. Em outros estudos(9;26;27;51), este período variou de cinco dias até três meses pós 
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cirurgia, com média de 15±5,5 dias correspondendo, mais ou menos, ao sétimo dia 

depois da alta da UTI(9). Mais dias de recuperação reduzem os efeitos do processo 

agudo da cascata inflamatória, decorrente da ferida cirúrgica e, inclusive, melhora a 

“anemia” residual, com a qual os pacientes ainda saem da UTI.  

       Na amostra sexagenária, os melhores resultados da caminhada no teste estavam 

nos que tinham menores idades. Informação em acordo com outros autores(6;26;52) e 

relacionadas as alterações fisiológicas do envelhecimento, que repercutem 

funcionalmente nos vários sistemas. No sistema osteomioarticular há alteração, 

principalmente, na força e resistência muscular (por redução da massa magra - de 

unidade de sarcômero e quantidade de fibras musculares glicolíticas), e na flexibilidade 

(substituição de colágeno e elastina por tecido conjuntivo)(53). 

 A predominância do sexo masculino explica-se pelo tipo de cirurgia realizada. 

Mulheres são mais submetidas as cirurgias de troca valvar e em menor quantidade às de 

RM, pois tendem a uma maior conservação da função ventricular e a idade mais 

avançada para aparecimento da doença cardíaca(43). Houve uma tendência a diferir 

(p<0,08) a performance no TC6 entre os sexos. Diferença que poderia ter sido alcançada 

aumentando o tamanho amostral. Como confirma a literatura, com grupos amostrais 

maiores(6;26)  .  

         Quanto aos dados antropométricos, houve uma tendência (p<0,09) dos pacientes 

mais longilíneos percorrerem maiores distâncias. Na análise biomecânica da marcha, 

considera-se que os indivíduos mais magros e longilíneos permitem uma passada maior 

durante esta atividade, incrementando uma maior distância a sua caminhada(54). A 

correlação inversa com relação ao peso, não foi encontrada. Na literatura, normalmente 
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não são feitas ponderações individuais entre a altura ou o peso com a distância 

caminhada. As mesmas, frequentemente analisadas de maneira indireta, através do IMC.  

              A população deste estudo caracterizou-se por sobrepeso (25,9±3,9 kg/m2). E os 

revascularizados que apresentavam maiores IMC, alcançavam menores distâncias no 

teste (r -0,233, p<0,05). Corrobora com este resultado, uma amostra nacional de 

sedentários em diferentes faixas etárias(52). Apesar do IMC ser um índice clínico para 

definir obesidade, não é o melhor parâmetro para definir composição corporal(55) e, 

consequentemente, para fazer a distinção da massa muscular corporal, com impacto 

direto na marcha(54).  

              No internamento, cada indivíduo apresentou pelo menos uma das 

comorbidades ou hábitos de vidas, referidos na pesquisa. Opasich C et al.(6), avaliando 

pacientes em pós cirurgia cardíaca (RM, troca valvar e outras), não encontrou  nenhuma 

comorbidade em alguns dos mesmos. A diferença dos achados pode esta no desenho 

metodológico, que analisou diferentes aspectos clínicos, coincidindo com o presente 

estudo apenas a DM2 e o tabagismo. Das comorbidades, a obesidade foi a mais próxima 

a correlacionar-se com a caminhada no TC6 (p<0,09). Associação significativa em 

trabalhos com número amostral maior(54;56). É exemplo, o estudo realizado em obesos 

mórbidos, que verificou o efeito do programa de exercício de baixa intensidade e 

frequência sobre o TC6 e o Escore de Framingham (risco de eventos cardiometabólico), 

e concluiu que a perda de peso pelo exercício melhora a CF no TC6 (p<0,0001) e os 

parâmetros no escore (p<0,0001)(56). 

Tabagismo, sedentarismo, DM2 e HAS não apresentaram correlações com o 

TC6, embora haja registro de declínio da caminhada na presença das mesmas(11). É fato 

que o simples questionamento sobre a participação em atividades físicas esportivas ou 
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vigorosas(10), ou até a aplicação de questionário internacionalmente validado(52), não são 

instrumentos suficientes para definir sedentarismo. Este depende de fatores como: 

percepção e compreensão dos indivíduos sobre estas informações, o delineamento do 

questionário (que pode limitar a definição de sedentarismo, em alguns dos seus 

domínios), as características individuais e até mesmo a condição de saúde prévia ao 

internamento. 

 Fiorina et al.(26), por exemplo, encontrou na DM2 valor preditivo independente 

para necessidade de reabilitação após cirurgia cardíaca. Independente de associações, 

comorbidades e hábitos de vida são fatores de risco para desenvolvimento de disfunção 

cardíaca e consequentemente de procedimentos e intervenções cardiovasculares 

(46;51;52;56).  

Prolongamento do internamento pré operatório, tempo de restrição ao leito no 

pós RM, dias para alta da UTI e o tipo de RM não determinaram a CF no TC6. Embora 

as cirurgias de RM evoluam para uma menor CF que as outras cirurgias cardíacas (troca 

valvar e ou outras)(26). E, mesmo encontrando estudos que avaliaram a caminhada na 

RM, nenhum, na sua  metodologia, mensurou a diferença no TC6 entre RM completa e 

a incompleta(12;27;36). 

           O  tipo de RM (completa ou incompleta) não associou-se ao desempenho no 

TC6. Embora pacientes submetidos à cirurgia de RM tenham menor capacidade 

funcional que os das outras cirurgias cardíacas (troca valvar e ou outras)(26). Mesmo 

encontrando estudos que avaliaram este desempenho na RM nenhum, na sua  

metodologia, mensurou a diferença do desempenho no TC6 entre RM completa e a 

incompleta (12;36).  

 Nas RM avaliadas, a CEC foi frequente (93,3%), e sua duração apresentou uma 

correlação inversa e determinante do desempenho na caminhada (r -0,274, p=0,0001). 



55 
 

Ao comparar o desempenho funcional do subgrupo CEC com o não CEC, houve 

diferença considerável entre os mesmos (p=0,04). Na bibliografia acessada, esta questão 

não foi vislumbrada. No entanto, a CEC promove aumento das interleucinas pró-

inflamatórias, IL-1, IL-6, IL-8 circulantes, levando a uma cascata de reações 

inflamatórias com consequências durante o ato cirúrgico e após o mesmo. Estas reações 

podem acontecer, em menor ou maior grau, com prejuízos sistêmicos principalmente na 

função pulmonar(57), o que vai repercutir na capacidade funcional.  

A duração do procedimento cirúrgico de RM relaciona-se com a manutenção da 

CEC e da VM. No presente estudo, uma menor permanência na CEC e desconexões 

mais breves da VM, otimizam o desempenho funcional na alta da UTI. Tais variáveis, 

correlacionadas com o TC6 realizado antes da RM podem não apresentar o mesmo 

comportamento. É o que identificou um estudo com pacientes no pré operatório de 

cirurgia de RM, que caminharam média de 350 metros(51).  

O comportamento entre os momentos pré e pós teste da PA, FC, FR, SpO2 e BG, 

sofreram alteração significativas, exceto a PAD (p=0,78). O aumento da PAS, FC, FR, 

BG e a redução da SpO2 são respostas que estão de acordo com a fisiologia do 

exercício. Uma maior extração de oxigênio ao nível da circulação capilar, durante o 

esforço físico proporcionado pelo teste, leva a um declínio da SpO2. O incremento da 

FR, ao final do teste, é uma tentativa fisiológica de manter o volume minuto ventilatório 

garantido o equilíbrio ácido base. O comportamento de elevação da FC, em 

acompanhamento ao aumento da distância alcançada, foi resposta também encontrada 

no TC6 de indivíduos no pós(9;12) e pré operatório de cirurgia cardíaca(40). Em amostra 

de pacientes no pós cirurgia cardíaca, comparando este efeito nos teste 

ergoespirométrico e TC6, houve correlação significativas para ambos os testes (12). A 
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explicação decorre do ajuste positivo e fisiológico do duplo produto representado pelo 

aumento da FC pós teste.  

A média mais baixa de PAD antes do TC6 incrementou  um melhor desempenho 

da caminhada. O condicionamento aeróbico ou cardiorespiratório promove como 

adaptação fisiológica crônica uma redução basal nos níveis pressóricos arteriais. Em 

contra partida, ao final do teste, os níveis pressóricos mais altos de PAD foram 

encontrados nas melhores caminhadas. Estudo prévio identificou uma significante e 

moderada força na correlação entre PAS após o TC6 e o teste ergoespirométrico(12). 

Mesmo com sua significativa diferença entre as médias de PAS pré e pós TC6, estas 

não foram determinantes na caminhada. Este incremento no valor médio da PAS, ao 

final do teste, refirma a teoria de que houve um grau de esforço cardiovascular, 

decorrente do aumento da atividade simpática.  

Esforços percebidos e referidos pelos pacientes revascularizados após o TC6, 

sinalizam para a condição do desempenho. Aqueles que tinham ao final do teste 

pontuações menores alcançavam distâncias maiores, com pouca variação no grau deste 

esforço (de “muito, muito leve” a “intenso”). Intensidades semelhantes, foram 

encontradas por Olper et al.(21) com paciente em pós operatório tardio de cirurgia 

cardíaca. Estas graduações do BG, em um grupo de indivíduos pré transplante cardíaco, 

ainda apresentou associado com a variação do nível de lactato(40). E, em idosos após 

cirurgia cardíaca, assegurou a viabilidade e segurança do TC6(9;51).  

É importante salientar que as variáveis PAS, PAD, FC, FR, SpO2 e BG pré e pós 

TC6, não foram acompanhados de alterações hemodinâmicas, nem sinais de desconforto 

respiratório (avaliados pela pesquisadora) que ultrapassassem o limite de segurança para 
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iniciar e ou manter o teste(40). Portanto, o TC6 provou ser factível, seguro e exequível na 

UTI após cirurgia de RM. 

 

7.2. Capacidade prognóstica do TC6 em um seguimento, após cirurgia de RM 

Nesta pesquisa, ocorreram 15 perdas de contato ao final do seguimento de dois 

anos do pós operatório de RM. Permaneceram para análise 74 pacientes, dos quais 

25,7% (19) apresentaram eventos, com dois óbitos e 17 reinternamentos. Uma coorte 

nacional prospectiva, com pretensão de verificar o impacto do RM na capacidade 

funcional avaliou 202 indivíduos pré RM, e os reavaliou após dois anos (n=179), com o 

TC6. Foram registrado 13 óbitos ainda no internamento e seis durante o seguimento (34).  

Na amostra, não houve diferença significativa na sobrevida entre os sexos, 

embora o maior percentual de eventos, após alta da UTI, tenha sido nos homens 

inclusive os dois óbitos. Nesta condição de pós operatório de cirurgia cardíaca, uma 

sobrevida menor nos homens já foi registrada na literatura(43). Diferentes resultados 

podem ser considerados, entre os sexos, quando se trata da mortalidade precoce nas 

RM, onde as mulheres são mais acometidas por serem abordadas quando em processo 

avançado e grave da doença(58). Evidências epidemiológicas e clínicas, nos últimos anos, 

trouxeram algumas diferenças entre os gêneros em vários aspectos da doença 

cardiovascular, destaque aos fatores de risco, resposta à terapêutica, a qualidade dos 

cuidados, inclusive no tratamento médico. Fatores, estes que podem influenciar na 

qualidade de vida e sobrevida das mesmas, quando comparadas aos homens(43). E 

principalmente em mulheres, a capacidade física prévia apresenta importante associação 

com mortalidade precoce após cirurgia(58).  
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Neste estudo, determinantes demográficas (idade), antropométricos (IMC), 

relacionadas ao procedimento cirúrgico (duração da cirurgia, CEC e VM) e do 

comportamento fisiológico pré e pós TC6 (PAD pré e BG pós) estiveram relacionados a 

capacidade funcional em revascularizados do miocárdio. No entanto, tais variáveis não 

diferiram entre os grupo com e sem de reinternamento de causa cardiovascular ou óbito, 

no seguimento de dois anos. Apesar destas correlações não trazerem associações com o 

prognóstico de eventos, é possível que diretamente estas determinantes poderão trazem  

impacto na caminhada do TC6 e, indiretamente no prognóstico destes indivíduos. A 

literatura sinalizar que há associação destas determinantes com  morbi-mortalidade na 

doença cardiovascular(5).   

Quanto a distância caminhada (performance no teste) entre os grupos, os 

indivíduos submetidos a RM, que apresentaram desfechos, comparados aos que não 

tiveram, caminharam significativamente menos no TC6. Desta forma, a média da 

distância caminhada na alta da UTI dos pacientes revascularizados do miocárdio que 

evoluíram para evento (reinternamento ou óbito), ficou abaixo do ponto de corte na 

curva ROC (184,1 metros) e da média alcançada pela amostra total. Outros perfis 

clínicos cardiovascular corroboram com os resultados(14;28;28-30).   

 

7.3. Considerações finais 

Os achados reforçam que variáveis com correlações significativas com o 

desempenho no TC6 contribuem diretamente no resultado do mesmo e indiretamente na 

capacidade do teste predizer eventos. Portanto, o controle precoce destas variáveis 

(associadas ao desempenho do TC6) pode ser uma medida adotada ainda na UTI com o 

objetivo de prevenir a ocorrência de desfechos futuros. 
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88..  LLIIMMIITTAAÇÇÕÕEESS  EE  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAASS  DDOO  EESSTTUUDDOO  

 

 

No estudo, a aplicação do TC6 foi feita apenas pela pesquisadora durante a sua 

rotina de trabalho, fato que evitou os vieses de aferição e justifica o modesto tamanho 

amostral. A utilização de uma amostra de conveniência, e não probabilística pode tornar 

o estudo sujeito a vieses e limita as generalizações.  

São perspectivas para novas pesquisas, contemplar associações da distância 

caminhada no TC6 com: os tipos de enxertos utilizados nos procedimentos de RM e 

com o uso dos fármacos utilizados por alguns pacientes, que podem ser fator de 

confusão nas respostas fisiológicas da pressão arterial e frequência cardíaca. Assim 

como, correlacionar o desempenho no TC6 com: a hemoglobina da alta (correspondente 

ao dia do TC6), o uso de hemocomponentes e a fração de ejeção do ventrículo esquerdo. 

São outras propostas futura, a utilização de um teste de avaliação metabólica 

anaeróbica, para se confirmar a intensidade do esforço referido pelos pacientes durante 

o TC6. E a aplicação do teste de capacidade funcional (padrão ouro) para comparação 

da capacidade prognóstica entre os mesmos. 
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99..  CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS  

 

 

 As seguintes informações foram resultados evidenciados nesta pesquisa:  

 

1. Em um seguimento de dois anos após RM, a distância caminhada no TC6 menor que 

184,1 metros, na alta da UTI, foi preditora de eventos de reinternamento de causa 

cardiovascular na UTI ou hospitalar, ou óbito.  

2. A aplicação do TC6 na alta da UTI, depois de realizado a cirurgia de RM, foi: 

factível, exequível, segura e demonstrou um nível de redução funcional importante. 

Associaram-se a um melhor desempenho na caminhada: menor idade, IMC menores, 

tempos reduzidos de procedimento cirúrgico, CEC e VM, menor PAD inicial, maior 

PAD ao final do teste e valor baixo do BG após o mesmo. Os dados clínicos não 

determinaram a distância caminhada.  
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1100..  SSUUMMMMAARRYY  ou ABSTRACT  

 

Background: It is well established to predict morbidity and mortality test six-minute 

walk test (6MWT) in some situations cardiovascular and respiratory. In the setting of 

coronary artery bypass surgery (CABG) was not suggested this possibility. Objectives: 

To evaluate the discharge from the intensive care unit (ICU), the distance walked during 

the 6MWT in patients undergoing CABG, and their determinants. After a follow-up to 

ascertain whether this distance walked was able to predict events (rehospitalization ICU 

or hospital for cardiovascular causes or death), better defining the distance between the 

occurrence or not of the same. Design: Prospective cohort study of analytical. 

Methodology: The 6MWT was performed after CABG, in the ICU. The result of the 

walk was compared to data: demographic, anthropometric, clinical, surgical and 

monitoring the 6MWT. After two years, contacted by telephone, in order to verify 

outcomes. The groups without event and event data were compared to find determinants 

of outcomes. And later, found the distance for better accuracy. Results: We evaluated 

89 patients with a mean walk corresponding to 214.9 ± 93.2 meters. This was inversely 

correlated with age (p<0.05), body mass index (p<0.05), time of surgery (p=0.01), 

cardiopulmonary bypass (p=0.001) and mechanical ventilation (p=0.01), perceived 

exertion after (p=0.01) and diastolic pressure pretest (p=0.03). Clinical conditions not 

associated with walking. After two years, 72 patients were contacted. The lowest 

average distance (182.1+81.7m vs 234.7+88.7m, p=0.02) was associated with the 

presence of event. Defined distance 184.1 meters for better sensitivity (73%), specificity 

(63%) and accuracy (69%). Conclusion: Variables peri operative CABG are 

determinants walk in 6MWT. And this distance, after following two years, was able to 

predict events of readmissionn or death. 

Key Words: 1.walking; 2.intensive care unit; 3.exercise test; 4.mortality; 5.coronary 

artery bypass grafting;  
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1122..  AANNEEXXOO  
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AAnneexxoo  11::  EEqquuaaççããoo  ddee  EEnnrriiggtthh  ee  SShheerrrriill    

  

EEqquuaaççããoo  ddee  EEnnrriiggtthh  ee  SShheerrrriill::**  

  

  

  

  

  

PPeerrcceennttuuaall  oobbttiiddoo  vveerrssuuss  ppeerrcceennttuuaall  eessppeerraaddoo  ee  aa  ccllaassssiiffiiccaaççããoo  

ddoo  ddeesseemmppeennhhoo::**  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                AAnneexxoo  22::  TTeerrmmoo  ddee  CCoo  

 

Distância total predita no TC6 (HOMEM) =  

(7,57 x altura – centímetro) – (5,02x idade) – (1,76 x peso – quilograma) – 309 metros 

 

Distância total predita no TC6 (MULHER) =  

(2,11 x altura – centímetro) – (2,29x idade) – (5,78 x peso – quilograma) – 667 metros

NNoorrmmaall,,  ssee  mmaaiioorr  qquuee  9900%%  

LLiimmiittaaççããoo  lleevvee,,  eennttrree  8800  aa  9900%%  

LLiimmiittaaççããoo  mmooddeerraaddaa  ddee  6600  aa  7799%%  

GGrraavvee,,  mmeennoorr  qquuee  6600%%  

  

Enright PL e Sherrill DL. Am J Respir Crit Care Med 1998* 
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                                                                                      TTeerrmmoo  ddee  CCoonnsseennttiimmeennttoo  LLiivvrree  ee  EEssccllaarreecciiddoo  

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

           O Senhor(a) está sendo convidado para participar como voluntário desta 

pesquisa. Caso aceite fará uma caminhada acompanhada do fisioterapeuta durante seis 

minutos, devendo percorrer a maior distância que puder. Quando completado o período, 

será solicitado que pare, para a medida do percurso caminhado. Se for necessário, a 

qualquer instante o senhor(a) poderá parar a caminhada. 

            Esta distância será comparada com informações colhidas do prontuário e um 

contato telefônico que será feito com o senhor(a), após um ano da alta da UTI, para 

saber do seu estado de saúde. Está garantido o anonimato no estudo, e a sua não 

concordância em  participar desta investigação ou a desistência durante o seu curso não 

trará prejuízo ao tratamento nesta instituição.    

           Não haverá despesas pessoais e nem compensações financeiras pela participação. 

          Os investigadores responsáveis pelo estudo, a fisioterapeuta Lorena Barreto 

Arruda e o médico Alexis Dourado Guedes, estão a disposição para esclarecimentos ou 

intercorrências pelo telefone 99610059 ou no Comitê de Ética do Hospital Santa Izabel 

na Pça. Cons. Almeida Couto, 500 (Nazaré), 22037599. 

O projeto foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Santa Izabel (HSI) e, portanto se surgirem dúvidas ou considerações sobre a ética da 

pesquisa, entrem em contato com este Comitê (situado no próprio Hospital). 

Acredito ter sido suficientemente esclarecido(a) sobre as informações que li a 

respeito do  estudo: “Avaliação do Nível de Condicionamento dos Pacientes de Alta 
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da UTI, no Pós Operatório de Cirurgia Cardíaca, a partir do Teste de Caminhada 

de Seis Minutos”.  

Declaro que discuti com os investigadores citados neste documento a decisão de 

permitir minha participação neste estudo. Está claro o propósito do estudo, o 

procedimento a ser realizado.  

Concordo voluntariamente com a minha participação neste estudo e estou ciente 

que poderei retirar meu consentimento a qualquer  momento, antes ou durante o mesmo, 

sem penalidades, prejuízos ou perda de qualquer benefício que posso ter adquirido. 

________________________________ 

Assinatura do representante legal 

_________________________________ 

Assinatura da testemunha 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente / representante legal para a participação neste estudo. 

 

________________________________          SSA,  ____/____/____ 

Assinatura do responsável pelo estudo. 
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AAnneexxoo  33::  Ofício do Comitê de Ética em Pesquisa e Comissão Nacional 
de Ética em Pesquisa 
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                                              AAnneexxoo  44::  FFiicchhaa  PPaaddrroonniizzaaddaa  ddee  FFiissiiootteerraappiiaa  

 

FICHA PADRONIZADA DE FISIOTERAPIA 

1.IDENTIFICAÇÃO 

Nome:                                                                                             UTI/Leito:   

Registro:                      Data de admissão:  / /_____            Hora admissão: ______                                

Convênio:                                                       Telefone:_______________________________. 

Sexo: ( ) F  ( ) M          Idade:  .          Altura:   .           Peso:  . 

Hipótese Diagnóstica:         . 

Cirurgia Cardíaca:         . 

2. DADOS DA CIRURGIA: 

Data: _____/____/_____         Duração:    

Uso de CEC: ( ) Sim   ( ) Não                   Tempo:     . 

Tempo VM UTI:                             Hora da extubação:    

Tempo VM Total:           

Anestésico:          . 

Complicações pós-operatório: ( ) Não   ( ) Sim 

Quais?           . 
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3. ANTECEDENTES: 

1.DM   ( )                  2.HAS   ( )                 3.Obesidade   ( )          4. DLP ( ) 

5. Sedentarismo  ( )  Se não: _________________________________________________                  

6.Outras doenças ( ):____________         

7.Tabagismo: ():____________          

4. FISIOTERAPIA: 

 ( ) Respiratória  - Condutas extras:   ( ) PEP       ( ) EPAP      ( ) CPAP      ( ) SNVI 

 ( ) Motora.  

Tempo para saída do leito:  

Considerações:_________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

5. TESTE DE CAMINHADA SEIS MINUTOS: 

 Data:     /   /   .                     Hora da realização: __________________         

 Antes do teste: 

PA:   .          FR:   .             FC:   . 

SpO2:               Escala de Borg:     . 

Medicações usadas:         . 

Durante o teste: 

Suplementação de oxigênio:  ( ) Não ( ) Sim  Quanto:          Fluxo/minuto 

Parou ou fez alguma pausa durante o teste?  ( ) Sim  ( ) Não 
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Obs:_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Após o teste: 

PA:   .          FR:   .             FC:   . 

SpO2:               Escala de Borg:     . 

Número de voltas:   (X 60) +  volta final parcial :   metros. 

Distância total percorrida em  seis minutos:     metros. 

Distância prevista:   metros.   Porcentagem do previsto:  % 

Comentários:           

             

6.CLASSIFICAÇÃO: 

NORMAL: ( ) acima de 90%                                             MODERADO: ( )  60% A 79%) 

LEVE:  ( )  80% A 90%                                                     GRAVE: ( )menor que 60% 

7. DADOS DO ESTADO DE SAÚDE (Pós operatório): 

7.1.  Na Unidade de Internamento:                        Data da alta da UI:  ___/ ___/_____. 

Reinternou: Não ( ) Sim ( ) Motivo: _____________________________________________  

Óbito: Não (  )                    Sim (  )   

7.2. Após 2 ano da alta da UTI: 

Reinternamento Hospitalar:   Não (  )   Sim (  )   Quantos: _____ Quando:______________ 

Óbito: Não (  )                          Sim (  ) Quando?__________________       

Observações do contato telefônico:__________________________________________ 
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AAnneexxoo  55::  EEssccaallaa  ddee  BBoorrgg  

  

  

EESSCCAALLAA  DDEE  BBOORRGG  MMOODDIIFFIICCAADDAA  
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                                          AAnneexxoo  66::  AArrttiiggoo  CCiieennttííffiiccoo  //  CCoommpprroovvaannttee  ddee  SSuubbmmiissssããoo  

 

 

 

 

 

Teste de caminhada seis minutos na terapia 
intensiva, após cirurgia de revascularização 

miocárdica 

 

Distância caminhada no TC6 na UTI, após RM 

 

 

 

 

Palavras Chaves: 1.caminhada; 2.unidade de terapia intensiva; 3.teste de esforço 

4.revascularização miocárdio;  

 

Key Words: 1.walking; 2.intensive care unit; 3.exercise test; 4.coronary artery bypass grafting; 
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Fundamento: O teste de caminhada de seis minutos (TC6) avalia a capacidade funcional (CF) 

dos sistemas cardiovascular, respiratório e músculo esquelético em situações clínicas e 

cirúrgicas. No cenário da unidade de terapia intensiva (UTI), após cirurgia da revascularização 

do miocárdio (RM) este teste não foi avaliado. Objetivos: Verificar em pacientes submetidos a 

RM na alta da UTI, a distância caminhada no TC6, e seus determinantes. Métodos: Realizado o 

TC6 após RM, na alta da UTI. Correlacionada a distância caminhada no TC6 aos dados 

demográficos, antropométricos, operatórios, clínicos e hemodinâmicos. Resultados: Avaliados 

89 pacientes, caracterizados por predominância masculina, com faixa etária média 62,4±8,7 

anos, e média da distância caminhada de 214,9±93,2 metros, correspondente a 41,5±17,2% da 

distância estimada de 518,4±64,7 metros. O resultado da distância realizada no teste foi 

inversamente correlacionada com idade (p<0,05), índice de massa corporal (p<0,05), tempos de 

cirurgia (p=0,01), de circulação extracorpórea (p=0,001) e de ventilação mecânica (p=0,01), 

esforço percebido pós (p=0,01) e a pressão diastólica pré teste (p=0,03). Comorbidades e 

hábitos de vida não apresentaram associação com a caminhada. Conclusões: Existe uma 

importante redução da CF após cirurgia de RM no momento da alta da UTI, variáveis do peri 

operatório são determinantes deste resultado. Identificá-los é uma oportunidade de prevenir e ou 

minimizar precocemente o déficit da CF.   

 

Palavras Chaves: 1.caminhada; 2.unidade de terapia intensiva; 3.teste de esforço 

4.revascularização miocárdio; 
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INTRODUÇÃO: 

A doença cardiovascular isquêmica é um problema cada vez maior em saúde pública. Causa 

frequente de óbito no Brasil(1),  tem no tratamento cirúrgico de revascularização do miocárdio 

(RM) uma opção frequente. No último registro do DATASUS ocorreram 1.717 procedimentos 

de RM, das quais 247 foram no Nordeste do Brasil(2).  

O sucesso após a RM está associado a fatores como: idade, sexo, presença de comorbidades, 

graus de comprometimento cardíaco e respiratório pré-operatório(3-5) e questões do peri 

operatório, como: tolerância à dor(4), duração da cirurgia e da ventilação mecânica (VM), 

manutenção de decúbito específico e complicações do pós-operatório(3;4). Entende-se como 

capacidade funcional (CF), o potencial combinado dos sistemas cardiovascular, respiratório e 

musculoesquelético no desempenho físico do indivíduo(3-12). Portanto, espera-se que os fatores 

associados ao sucesso após a RM também estejam relacionados ao nível da CF. 

Para quantificação deste desempenho funcional ou CF, em indivíduos com comprometimento 

cardiovascular clínico ou cirúrgico, podem ser utilizado testes de avaliação direta e 

indireta(6;9;10;13-15). A avaliação direta, feita pelo teste ergoespirométrico, quantifica a CF 

máxima(10;13;14;16-18). A sua ampla utilização tem sido restringidas pelo custo do instrumental e a 

operacionalização especializada(10;19). Limitações estas, suplantadas por testes indiretos, como o 

teste de caminhada de dois minutos(20) e o teste de caminhada de seis minutos (TC6), que 

refletem a CF submáxima pela atividade simples do caminhar(6-8;10-12;15).  

O TC6 tem sido aplicado em situações clínicas e cirúrgicas da reabilitação cardíaca, como por 

exemplo: no pós operatório de cirurgia cardíaca, após infarto agudo do miocárdio e na 

insuficiência cardíaca congestiva(3), com objetivos de: avaliar a CF(6;9;13;14). Esta avaliação tem 

obtido forte e significativa correlação com o volume de oxigênio máximo alcançado no 

ergoespirométrico (padrão ouro)(10;12;16-18;21-23) e tem sido utilizada para verificar o resultado de 

tratamentos(9;10;12-14;16;24-26) e predizer morbi-mortalidade(9;13;14;27).  

Precedendo esta avaliação, não é do nosso conhecimento a proposta de utilização do TC6 no 

interior de uma  unidade de terapia intensiva (UTI), mais especificamente após cirúrgica de RM. 

Os objetivos deste trabalho foram determinar nesta condição, a CF e suas determinantes. 

 

MÉTODO: 

Estudo analítico, realizado na UTI de um hospital de referência em cardiologia de Salvador-

Bahia. A amostra foi constituída por pacientes submetidos à cirurgia cardíaca de RM completa 

ou incompleta, em alta da UTI, entre 40 a 80 anos. Foram excluídos: os sem liberação médica 
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para o teste, que tivessem comprometimento neuromusculoesquelético com limitação para 

marcha independente, alteração mental cognitiva que impossibilitasse a compreensão e 

realização do teste, ou que recusassem o convite de fazer parte da pesquisa e assinar o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE). Além dos critérios de exclusão do próprio TC6: 

angina instável (contra indicação absoluta), frequência cardíaca (FC) maior que 120bpm, 

pressão arterial sistólica (PAS) maior que 180mmHg e pressão arterial diastólica (PAD) maior 

que 100mmHg(6;9;23). 

Antecedendo o início do TC6, após mudança da posição de decúbito dorsal ou sedestação para 

ortostase, os pacientes permaneceram três minutos em repouso para garantir valores basais 

fisiológicos(28). Conforme diretriz da ATS(6), a avaliação multiparamétrica (INMAX- 

Instramed®) da pressão arterial (PA), FC, frequência respiratória (FR), saturação periférica de 

oxigênio (SpO2)  e do grau percebido de dispneia pela Escala de Borg (EB)(6) foi realizada pré e 

pós teste. Os pacientes foram orientados a respeito do objetivo de caminhar o máximo que 

pudessem em um corredor de 30 metros da UTI, durante os seis minutos, sob supervisão e 

estímulo verbal de uma única fisioterapeuta pesquisadora. Durante o percurso cada paciente 

determinou seu próprio ritmo de caminhada, estando livre para parar sempre que desejasse. 

Conforme previamente descrito(8), como critério de segurança a identificação de angina, tontura, 

dispneia, cãimbra e dor muscular definiria a interrupção do TC6. 

O tempo da caminhada foi controlado através do cronômetro digital (Casio - modelo DW-

5600MS-1DR®). A distância final mensurada a partir da fita métrica, registrada em metros, 

avaliada e comparada ao percentual que era previsto pela equação de Enrigth e Scherril, 

validada para indivíduos entre 40 e 80 anos(8). Foram coletados, a partir dos prontuários, dados 

antropométricos (peso, altura, índice de massa corporal), demográficos (sexo e idade), presença 

de doenças associadas (hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes mellitus tipo 2 (DM2), 

dislipidemia (DLP) e obesidade), hábitos de vida (tabagismo e sedentarismo) e dados do 

período perioperatório (dias de internamento na UTI, tipo de cirurgia - RM completa ou 

incompleta, durações da cirurgia, VM, circulação extracorpórea (CEC) e tempo para saída do 

leito). 

Análise estatística: 

As variáveis categóricas foram expressas em percentual e, as contínuas em média e desvio 

padrão. Aplicado o Coeficiente de Correlação de Pearson para análise de correlação entre as 

variáveis contínuas. O Qui-quadrado para associação entre variáveis categóricas. O teste t 

Student estabeleceu diferença estatística entre as médias caminhadas no TC6 entre os grupos. E 

o teste T pareado para encontrar diferença entre as médias das variáveis numéricas pré e pós 

TC6. Para todas as análises, o nível de significância adotado foi de 5% (p< 0,05). Para a 
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construção do banco de dados e análises descritiva e analítica, utilizado o software Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS), versão 9.0 para Windows.  

Este estudo seguiu a resolução Conselho Nacional de Saúde 196/96 e foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa do Hospital Santa Izabel (CEP 86739). Os pacientes foram esclarecidos 

quanto aos objetivos da pesquisa, e assinaram o TCLE.  

 

RESULTADOS: 

Atenderam aos critérios de inclusão 109 pacientes em pós operatório de RM. Destes vinte 

pacientes foram excluídos: oito por interrupção da deambulação durante o teste (decorrente de 

dor na perna da safenectomia ou necessidade de assistência ao longo da caminhada), seis 

desistiram antes do início do TC6 (mas após assinado o TCLE), cinco evoluíram com tontura na 

saída do leito e um por alta suspensa após fibrilação atrial. Permaneceram para análise, 89 

pacientes (tabela 1).  

Quanto ao procedimento cirúrgico de RM realizado, 56 (62,9%) foram RM completas. Das RM, 

83 (93,3%) utilizaram CEC. O tempo médio de cirurgia foi de 4,1±0,9 horas e o da CEC de 1,4 

±0,6 horas. A média de duração de VM foi de 12±6,1 horas. Destas horas, 7,8±5,8 horas 

corresponderam à média de tempo em que estes pacientes estiveram sob VM na UTI. Os 

pacientes levaram uma média de 37,5±12,4 horas, da admissão na UTI até o início da 

mobilização fora do leito, equivalendo a 2,3±1,0 dias de internamento na UTI.  

Performance no TC6 após RM 

Encontrado uma média de 214,9±93,2 metros na distância caminhada pelo grupo, o que 

correspondeu a 41,5±17,2% da distância prevista de 518,4±64,7 metros. Desempenho 

classificado como uma redução grave da CF(8). A resposta fisiológica hemodinâmica (PAS, 

PAD, FR, FC, SpO2) e funcional (BG), diferiu entre os momentos pré e pós TC6 em todas as 

variáveis, exceto na PAD (Tabela 2). 

Determinantes do TC6 

Entre os sexos, em valores absolutos, homens caminharam mais que as mulheres, (224,4±95,2 

metros versus 187,3±83,0 metros, p=0,08), como esperado pela equação de Enright e Sherrill(8) 

(532,5±59,8 metros, versus 478,0±62,4 metros, p=0,001). Porém, tanto as distâncias 

percorridas, quanto o percentual previsto (42,1±17,3% para homens e 39,8±17,2% para 

mulheres), não apresentaram diferenças significativas. Quanto à idade e o IMC, estes 
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apresentaram correlações inversas e significativas com o resultado do TC6. (Tabela 3) Presença 

de comorbidades e hábitos de vida não associaram-se ao teste. (Tabela 4) 

Nas variáveis do peri operatório, observou-se desempenho funcional semelhante para os 

indivíduos que realizaram RM completa e a RM incompleta (204,7±92,2 metros, versus 

232,1±93,8 metros, p=0,18) respectivamente. O uso de CEC na RM determinou desempenho 

inferior dos pacientes na distância caminhada (209,5±90,7 metros versus 288,6±93,8 metros, 

p=0,04). Outras associações são demonstradas na tabela 5.     

Dos marcadores hemodinâmicos e a EB aferidos pré teste, apenas a PAD apresentou correlação 

inversa e significativa com a distância caminhada no teste. Após o TC6 a PAD novamente 

manteve correlação significativa, porém com associação direta com a  distância  caminhada. O 

BG, também no pós teste, foi menor quanto maior a caminhada. (Tabela 6)  

 

DISCUSSÃO: 

A população investigada apresentou considerável redução do desempenho funcional 

(214,9±93,2 metros, 41,5±17,2% da distância prevista). Limitação encontrada em outras 

amostras de pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca(3;27), com médias de caminhadas 

variando de 194±93(7) a 375,78±50,66 metros(29). Diversos fatores podem ter influenciado a 

redução da distância prevista de caminhada em indivíduos hígidos na comparação com os 

pacientes no pós-operatório de cirurgia cardíaca e entre os resultados obtidos nas diversas séries 

estudadas nesta condição particular.  

Comparando a redução absoluta obtida da distância caminhada na amostra deste estudo com os 

demais, a idade média da população estudada pode ter colaborado com esta variação 

encontrada.  É digno de nota, que em apenas um estudo a distância absoluta descrita foi menor 

do que a aqui obtida. Nesta pesquisa foi avaliada uma amostra de pacientes com perfil cirúrgico 

cardíaco heterogêneo e média de 70 anos, superior a nossa de 62,4 anos(7). A avaliação relativa 

do impacto da idade no percentual previsto para a caminhada naquele estudo não foi descrita. 

Na nossa amostra, a idade teve correlação inversa com o resultado da caminhada. Informação 

esta em acordo com outros autores(3;27;31) e relacionadas as alterações fisiológicas do 

envelhecimento, que repercutem funcionalmente nos vários sistemas(32). 

Este trabalho verificou, exclusivamente, o TC6 após cirurgia de RM completa ou incompleta. 

Em outros estudos com distancias caminhadas maiores, não há descrição da avaliação da 

caminhada isoladamente na RM, mas à média desta distância em diferentes cirurgias cardíacas 

(troca valvar, troca valvar com RM, RM, septoplastia, implante de marcapasso e outras). Fiorina 
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et al. identificou na comparação entre estes tipos de cirurgia, que o desempenho no TC6 após 

RM é menor(27). Na RM, além do nível mais complexo de comprometimento cardíaco, tem a 

safenectomia com potencial comprometimento no ato do caminhar.  

Outro fato relevante que pode ter contribuído para uma menor distancia caminhada é o tempo de 

2,3±1,0 dias de pós operatório de RM, para realização do TC6.  Na literatura(7;27;29;30), este 

período variou de cinco dias até três meses após a cirurgia cardíaca, com média de 15±5,5 dias 

correspondendo, mais ou menos, ao sétimo dia depois da alta da UTI(7). Espera-se que mais dias 

de recuperação reduzam os efeitos do processo agudo da cascata inflamatória, decorrente da 

ferida cirúrgica, inclusive melhorando da “anemia” residual.  

A predominância do sexo masculino explica-se pelo tipo de cirurgia realizada. Mulheres são 

mais submetidas as cirurgias de troca valvar e em menor quantidade às de RM, pois tendem a 

uma maior conservação da função ventricular e a idade mais avançada para aparecimento da 

doença coronariana(33). Diferente de outros estudos(3;27), não foram obtidas diferenças na 

performance no TC6 entre os sexos (p<0,08). É possível que o tamanho amostral tenha 

influenciado neste fato.  

A população deste estudo caracterizou-se por sobrepeso (25,9±3,9 kg/m2). Foi obtida correlação 

inversa entre IMC e distância caminhada no teste. Corrobora com este resultado, uma amostra 

nacional de sedentários em diferentes faixas etárias(31). Este achado deve ser avaliado de forma 

criteriosa, pois apesar do IMC ser um índice clínico para definir obesidade, não é o melhor 

parâmetro para definir composição corporal(34) e, consequentemente, para fazer a distinção da 

massa muscular corporal, com impacto direto na marcha(35).  De qualquer modo, programas de 

perda de peso em pacientes  obesos podem ter impacto direto no desempenho do teste como 

pode ser ilustrado numa pesquisa realizada em obesos mórbidos, que estudou o efeito do 

programa de exercício de baixa intensidade e frequência sobre o TC6 e o Escore de 

Framingham (risco de eventos cardiometabólico), e concluiu que a perda de peso pelo exercício 

melhora a CF no TC6 (p<0,0001) e os parâmetros no escore (p<0,0001)(36). 

Tabagismo, sedentarismo, DM2 e HAS não apresentaram correlações com o TC6, embora haja 

registro de declínio da caminhada na presença das mesmas(9). Fiorina et al.(27), por exemplo, 

encontrou na presença de DM2 uma redução na capacidade funcional e obteve nesta 

comorbidade valor preditivo independente para necessidade de reabilitação após cirurgia 

cardíaca. Independente de associações, comorbidades e hábitos de vida são fatores de risco para 

desenvolvimento de disfunção cardíaca e consequentemente de procedimentos e intervenções 

cardiovasculares(30;31;36;37).  
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Prolongamento do internamento pré operatório, tempo de restrição ao leito no pós RM, dias 

para alta da UTI e o tipo de cirurgia não determinaram a CF no TC6 na nossa amostra. Ainda 

que tenha sido descrita a redução da CF na RM em relação a outras cirurgias cardíacas (troca 

valvar e ou outras)(27), nenhum dos estudos levantados avaliou exclusivamente cirurgias de  RM 

comparando apenas a diferença da caminhada no TC6 entre RM completa e a incompleta(10;38).  

Nas RM avaliadas, a CEC foi frequente (93,3%), e a sua duração apresentou uma correlação 

inversa com o resultado da caminhada. Ao comparar o subgrupo CEC com o não CEC, houve 

diferença significativa entre os mesmos (p=0,04). A CEC promove aumento das interleucinas 

pró-inflamatórias circulantes, levando a uma cascata de reações inflamatórias com 

consequências durante o ato cirúrgico e após o mesmo. Estas reações podem gerar prejuízos 

sistêmicos principalmente na função pulmonar(39), com repercussões na CF. Portanto, uma 

menor permanência na CEC e desconexões mais breves da VM, melhoram o desempenho 

funcional na alta da UTI. Por outro lado o desempenho do TC6 em período pré-operatório de 

cirurgia de RM não parece influenciar no tempo de CEC e duração da VM (30).  

Com exceção da PAD, o comportamento hemodinâmico e funcional (BG) pré e pós teste, 

sofreram alterações significativas. O aumento da PAS, FC, FR, BG e a redução da SpO2 estão 

de acordo com a fisiologia do exercício. A maior extração de oxigênio ao nível da circulação 

capilar, durante o esforço físico proporcionado pelo teste, leva a um declínio da SpO2. O 

incremento da FR é uma tentativa de manter o volume minuto ventilatório e garantir o equilíbrio 

ácido base. No TC6 a elevação da FC, ocorre no pós(7;10) e pré operatório de cirurgia cardíaca(40). 

Aumento também verificado no teste ergoespirométrico de indivíduos cardiopatas pós 

cirúrgicos(10). A média mais baixa de PAD antes do TC6 determinou incremento na distância 

caminhada, o que pode ser justificado por um melhor condicionamento aeróbico que tende a 

reduzir os níveis pressóricos arteriais basais.  

O valor obtido no BG pós teste apresentou correlação inversa e significativa com o desempenho 

na caminhada. A despeito da variação significativa do BG pré teste para o BG pós teste, nenhum 

das médias ultrapassaram a percepção intensa do esforço físico na caminhada. Olper et al.(19), 

avaliando pacientes no pós operatório tardio encontraram resultados semelhantes. Valores que 

traduziram um esforço físico capaz de gerar alteração no nível de lactato (marcador do 

metabolismo anaeróbico) em pacientes pré transplante cardíaco(40), sem deixar de assegurar pré 

e pós TC6 a viabilidade e segurança(7;30). 

Ainda na UTI, conhecer as determinantes intrínsecas e extrínsecas associadas ao TC6, traz uma 

oportunidade de controlar a eventual interferência destes fatores na CF.  
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CONCLUSÕES: 

A aplicação do TC6 na alta da UTI, após cirurgia de RM, é: factível, exequível, segura e 

demonstrou uma importante diminuição da CF. Fatores como: idade, IMC, tempo de 

procedimento cirúrgico, tempo CEC, tempo de VM, PAD inicial, e pontuação no BG final 

correlacionaram-se inversamente com a distância caminhada. A PAD no final do teste 

correlacionou-se diretamente com a distância caminhada. O conhecimento da influência destes 

fatores pode ser útil para prevenir e ou minimizar precocemente o déficit da CF.   
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Variáveis: categórica (proporção)* e contínuas (média com desvio padrão)† 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características                                                                                                                                                          n(89)                                                          

Demográficas e antropométricas 

  Sexo n(%)*  

     Homem 66(74,2) 

     Mulher 23 (25,8) 

  Idade (anos)† 62,4±8,7                         

  Altura (metros)† 1,66±0,09                     

  Peso (quilos)† 71,3±8,7                     

  IMC (kg/m2)†                              25,9±3,9                    

Clínicas (%)* 

  Hipertensão Arterial 76 (85,4)                             

  Dislipidemia 64 (71,9)                          

  Diabete Mellitus 25 (28,1) 

  Obesidade (IMC ≥ 30 kg/m2) 11(12,4) 

  Sedentarismo 46 (51,7)   

  Tabagismo 28 (31,5)   

Tabela 1: Perfil demográfico, antropométrico e clínico dos pacientes após revascularização do miocárdio, submetidos ao 
teste de caminhada de seis minutos, Salvador-Ba 
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PAS (pressão arterial sistólica) e PAD (pressão arterial diastólica); Média (± DP=desvio padrão); Valor de p< 0,05*e p< 0,001† 

 

 

 

 

 

 

 

                                               r (Correlação de Pearson); Valor de p<0,05* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis                                                                                                 Pré TC6                                          Pós TC6                                         p 

PAS (mmHg)                                129,4 ±20,9 136,4 ±22,9 0,001† 

PAD (mmHg)                                 70,2 ±15,2 72,6 ±16,6 0,12 

Frequência Respiratória (ipm) 19,4 ±4,6 27,0 ±5,9 0,001† 

Frequência Cardíaca (bpm) 87,4 ±12,9 95,6 ±15,0 0,001† 

SpO2 (%) 94,3 ±2,4 93,7 ±2,8 0,05* 

BORG 0,4 ±1 2,9 ±2,5 0,001† 

Variável R P 

Idade (anos) -0,264 0,01* 

Altura (metros) 0,179 0,09 

Peso (quilos) -0,082 0,44           

IMC (kg/m2) -0,233 0,02*      

Tabela 2: Comportamento das variáveis pré e pós teste de caminhada de seis minutos, em 89 pacientes após cirurgia de   
revascularização do miocárdio                 

Tabela 3: Características demográficas e antropométricas de 89 pacientes após cirurgia de revascularização do miocárdio 
correlacionadas com a distância no teste de caminhada de seis minutos 



92 
 

Variável     SIM                             NÃO p* 

  Hipertensão Arterial 118,1 ±89,2           221 ±120,4 0,84 

  Dislipidemia 221,7 ±98,6         197,2 ±76,7               0,21 

  Diabete Mellitus 209,2 ±102,0 217,1 ±90,3           0,74 

  Obesidade (IMC ≥ 30 kg/m2) 169,3 ±89,5           221,3 ±92,5           0,09 

  Sedentarismo 204,8 ±91,8          225,6 ±94,6 0,29 

  Tabagismo 207,9 ±95,4         218,1 ±92,8             0,63 

Distâncias entre os grupos expressas em média (± desvio padrão); *Valor de p< 0,05. 

 

 

Variável Média±DP R p 

Pré Operatório                                   

Tempo internamento (dias)                4,5 ±5,2 -0,267 0,01* 

Intra Operatório    

Tempo de cirurgia (horas) 4,1 ±0,9 -0,267 0,01* 

Tempo de CEC (horas)                      1,4 ±0 -0,274 0,001† 

 Pós Operatório                                          

 Tempo saída leito (horas) 37,5 ±12,4 -0,020 0,85 

Tempo de VM (horas)      12,0 ±6,1 -0,271 0,01* 

Tempo para o TC6 (dias) 2,3 ±1,0 -0,025 0,82 

          Média (± desvio padrão); r (Correlação de Pearson);  Valor de p< 0,05* e p<0,001† 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5: Descrição dos fatores relacionados ao internamento de 89 pacientes submetidos à cirurgia revascularização do 
miocárdio e respectiva correlação com a distância caminhada no teste de caminhada de seis minutos 

Tabela 4: Diferença entre as médias da distância caminhada no teste de caminhada de seis minutos, na presença ou não 
comorbidades e hábito de vida 
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Variáveis                                                                                                              Pré TC6                                           Pós TC6                    

                                                                                                                             r                               p                              r                                p 

PAS (mmHg)                                -0,065 0,54 0,151 0,15 

PAD (mmHg)                                 -0,226 0,03* 0,314 0,003* 

Frequência Respiratória (ipm) -0,022 0,83 -0,114 0,29 

Frequência Cardíaca (bpm) 0,038 0,72 0,106 0,32 

SpO2 (%) 0,007 0,94 0,095 0,38 

BORG -0,153 0,15 -0,262  0,01* 

 

                 PAS (pressão arterial sistólica) e PAD (pressão arterial diastólica;  r (Correlação de Pearson); Valor de p< 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6: Correlação das variáveis pré e pós teste de caminhada de seis minutos de 89 pacientes após cirurgia de 
revascularização do miocárdio com a distância caminhada 


