
Introdução Resultados

Através da análise da distância percorrida no teste de

caminhada de seis minutos pelos participantes observou-se

uma menor distancia percorrida em comparação com as

distâncias estimadas por todas as equações preditoras

aplicadas. A distância percorrida pelos participantes foi 34% a

51% menores que as estimadas. Como as equações de

referências para o TC6 brasileiras não conseguem representar

de forma adequada, pacientes com acromegalia é justificavel

no futuro a elaboração de uma equação especifica para

pacientes com acromegalia.

ConclusãoEstudo transversal, que analisou a capacidade funcional de

um grupo de pacientes acromegálicos, recrutados do

ambulatório em três hospitais do Rio de Janeiro (HUCCF-

UFRJ, HUGG-UNIRio e HCPM). O presente estudo foi aprovado

pelo comitê de ética em pesquisa da UNISUAM, sob número

CAAE: 53384316.6.0000.5235. Os critérios de inclusão foram

diagnóstico de acromegalia ou gigantismo, ser maior de 18

anos e ter assinado o TCLE. Os critérios de exclusão foram:

alterações musculoesqueléticas ou outras enfermidades que

impossibilitem a realização do teste, doenças pulmonares ou

cerebrovasculares associadas, hipertensão (PAS>180 e PAD

>100mmHg) e angina instável. Antes da realização do teste

variáveis antropométricas foram determinadas. As variáveis

frequência cardíaca, pressão arterial e escala de Borg foram

avaliadas antes e após a realização do teste. O teste foi

realizado de acordo com padronização sugerida pela American

Thoracic Society (ATS).
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Foram avaliados 37 pacientes, com idade entre 18 e 66 anos.

Quanto a distância média percorrida no teste foi de 365,51±65,0m. A

média da distância estimada para indivíduos saudáveis com as

mesmas características antropométricas do grupo apresentou uma

variação de acordo com o autor entre 553,32± 44,89 m a

705,21±132,8 m. Sendo assim pacientes com acromegalia

percorrem uma distância menor que pode variar entre 34% a 51,9%

quando comparada com a estimada. Houve poucas variações em

relação a PA e FC. A PAS inicial (127,7± 18) PAS final (152,6±24,4) e

a PAD inicial (84,5 ±11,8) PAD final (102 ±23,6). Observou-se um

aumento da FC cardíaca antes e após o teste FC inicial(72,8bpm

±12,4) e FC final (92,59bpm±26,8)
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Esse trabalho tem como objetivo principal avaliar a

capacidade funcional dos pacientes com acromegalia..

Tabela 1. Distância média percorrida e distância 
estimada em paciente com acromegalia

Objetivo 

A acromegalia é caracterizada por alterações sistêmicas em

consequências do aumento da produção do hormônio GH.

Dentre as alterações causadas pela acromegalia estão as

osteoarticulares, musculares, respiratórias e cardiovasculares,

levando ao indivíduo a apresentar dores articulares, redução da

força muscular e menor tolerância ao exercício, levando ao um

prejuízo da sua capacidade funcional.

A avaliação da capacidade funcional por ser realizada através

do teste de caminhada de seis minutos. Por ser um teste de

fácil aplicação e baixo custo e melhor tolerância para os

pacientes, vem sendo amplamente estudado nos últimos anos.

A distância do percurso é o principal fator avaliado no teste de

caminhada de seis minutos e reflete a capacidade funcional e

atividades de vida diária do indivíduo.

Palavras chaves: acromegalia, teste de caminhada de seis

minutos, capacidade funcional.


