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Introducao: A marcha é uma das funções mais valorizadas pelos pacientes com esclerose múltipla (EM). A avaliação da capacidade
funcional inclui testes de caminhada onde o resultado mostrará o quanto uma pessoa é capaz de caminhar durante um determinado
período de tempo.

Objetivos: O objetivo deste estudo foi estimar os desempenhos em 6 minutos a partir das distâncias percorridas durante os intervalos de
1 minuto do teste de caminhada de 6 minutos (TC6) e compará-los com o desempenho total percorrido no TC6.

Método: CAEE – 0131.0.004.000-11. Cinquenta pacientes com EM, com média de idade de 41,34±10,33 anos, deambulantes de acordo
com os critérios de McDonald e com média de 4,2±1,97 (1-6,5) na Escala Expandida do Estado de Incapacidade (EDSS) participaram
desse estudo. Vinte pacientes (40%) necessitaram de dispositivos auxiliares para a realização do teste de marcha. Os pacientes foram
orientados a caminhar o mais rápido possível, e com segurança, em uma distância linear de 20 metros de ida e volta durante o tempo de 6
minutos. As distâncias percorridas durante os seis intervalos de 1 minuto (T1, T2, T3, T4, T5 e T6) e as distâncias totais foram
registradas. As análises dos dados obtidos foram realizadas utilizando o pacote estatístico SPSS Statistics (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA)
com nível de significância estabelecido em p <0,05.

Resultados: A média das distâncias percorridas entre os intervalos T1 e T6 foram: T1 = 47,77 ± 0,54 m (6-98), T2 = 97,52 ± 0,92 m
(12-200), T3 = 136,28 ± 1,64 m (19-293), T4 = 188,23 ± 1,94 m (24-380), T5 = 225,39 ± 2,92 m (32-477) e T6 = 288 ± 3,2 m (38-570).
Os resultados dos intervalos de T1, T2 e T3 explicaram 98,4% (R2 = 0,98%, p < 0,001), 98,9% (R2 = 0,98%, p < 0,001), 99,5% (R2 =
0,99%, p < 0,001) da distância percorrida em T6 respectivamente.

Conclusão: Através da análise dos dados, demonstrou-se que existe, de fato, uma estimativa para a realização do teste de marcha em 1, 2
e 3 minutos ao invés do TC6."
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