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Senhor Editor,
Cipriano e cols.1 estudaram a segurança do teste de 

caminhada de 6 minutos (TC6) em pacientes em pré-
transplante cardíaco. Baseado no comportamento clínico 
e eletrocardiográfico, tal estudo mostrou que o TC6 foi 
seguro. Dois pacientes apresentaram arritmia pré-TC6 e não 
pioraram ante o esforço, 4 tiveram elevação significativa nos 
níveis de lactato, e três interromperam o exame por dispneia. 
No entanto, o teste de caminhada de 6 minutos pode ser 
considerado de alta intensidade para alguns pacientes com 
insuficiência cardíaca.

A discussão acerca da natureza submáxima do TC6 não 
é recente, bem como sua segurança em pacientes com 
insuficiência cardíaca2. Guimarães e cols.2 observaram que 
no teste ergoespirométrico TC6, utilizando escala de Borg 
entre 11 e 13, versus o TC6 utilizando as recomendações 
usuais, a média da distância percorrida foi de 332 versus 470 
m, VO2 de 60% versus 90% do VO2 pico, frequência cardíaca 
de 77% versus 89% da FCmax, e razão de troca respiratória 
de 0,90 versus 1,06. 

Na comparação entre os testes, observou-se diferença 
estatística entre as avaliações. Dessa forma, sendo o objetivo 
do TC6 um possível reflexo da atividade diária neste grupo 
de pacientes, o uso da escala de Borg, entre relativamente 
fácil e ligeiramente cansativo, durante TC6 parece ser mais 
adequado e garante a segurança para tal finalidade3,4, além 
de ser reprodutível e assegurar sua natureza submáxima22,5. 

Resposta
O artigo de Guimarães e cols.2, forneceu informações 

científicas importantes a respeito do teste de caminhada de 
6 Minutos, especialmente quanto a comparação com o teste 
“controlado” e teste cardiopulmonar máximo. Acreditamos 
que nosso artigo1 tenha fornecido informações adicionais e 
cientificamente relevantes quanto à intensidade e segurança, 
uma vez que utilizou pioneiramente as medidas de lactato 
e eletrocardiografia online por telemetria, respectivamente, 

durante o teste de caminhada de 6 minutos. O estudo de 
Belardinelli3 foi citado como referência em nosso artigo 
(referência nº 26), no entanto, descreveu a partir de um estudo 
de revisão, a ocorrência de arritmias durante um programa 
de exercício para condicionamento físico, e não durante um 
teste de esforço para avaliação cardiorrespiratória, como teste 
de caminhado de 6 minutos. A aplicação do referido teste 
com o controle da intensidade (Borg) e a reprodutibilidade, 
não foram objetivos de nosso estudo4,5.
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