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RESUMO

Introdução: Alterações cognitivas e/ou motoras na realiza-
ção de dupla tarefa podem ser um importante indicador do 
estado funcional em que se encontra um paciente durante 
o período de reabilitação. Porém, não há indícios concretos 
do impacto da natureza da dupla tarefa (demanda cognitiva 
ou motora) em pacientes com lesões cerebrais vasculares. 
Objetivo: Investigar a interferência motora-cognitiva em pa-
cientes hemiparéticos após Acidente Vascular Encefálico 
(AVE) com realização de tarefas duplas. Métodos: Foram 
selecionados 12 pacientes com diagnóstico de AVE, de am-
bos os gêneros, entre 40 e 65 anos, e marcha indepen-
dente. As tarefas consistiam de 4 testes que envolvem as 
seguintes atividades: marcha simples, marcha com deman-
da cognitiva, marcha com demanda efetora e marcha com 
demanda combinada (cognitivo-motora), avaliando-se ve-
locidade e número de passos, durante um percurso de 10 
metros. Resultados: Verificou-se que o desempenho nas 4 
tarefas propostas, relacionadas tanto ao número de passos 
quanto à velocidade média, apresentou-se comprometido 
no grupo experimental (GE) quando comparado ao grupo 
controle (GC), sendo que a dupla-tarefa que associou de-
manda cognitiva e motora impactou ainda mais sobre o GE 
de forma negativa, em ambos os parâmetros avaliados. Não 
houve diferença no desempenho de pacientes com lesão 
encefálica à direita e esquerda, nesta amostra. Conclusão: A 
realização de dupla-tarefa para o paciente com lesão ence-
fálica encontra-se comprometida, sendo que as tarefas que 
associam caráter cognitivo e motor repercutem em pior 
desempenho.

DEScRitORES:  Fisioterapia • Marcha • Acidente Cerebrovas-
cular • Reabilitação • Paresia

ABStRAct

Introduction: Cognitive and/or motor modification in per-
formance of dual task could be an important indicator of 
functional situation of a patient during the rehabilitation 
period. However there is no concrete evidence from the 
impact of the sort of dual task (cognitive or motor demand) 
in patients with cerebrovascular injuries. Purpose: Investiga-
ting the motor-cognitive interference in stroke hemiparetic 
patients during the performance of dual tasks. Method: 12 
patients with the diagnosis of stroke were selected, both 
gender, age between 40 and 65 years old and indepen-
dent gait. The tasks consisted of 4 tests which included the 
following activities: simple gait, gait with cognitive demand, 
gait with effecter demand and gait with combined demand 
(cognitive-motor demand), assessing gait speed and number 
of steps, during a route of 10 meters. Results: It was verified 
that the performance in the four suggested tasks, related 
to the numbers of steps as well as to the gait speed, was 
damaged in experimental group (EG) when compared to 
control group (CG), once dual task that associated cognitive 
and motor demand caused impact in EG in a very negative 
way in both assessed parameters. There was no differen-
ce in performance of patients with right or left cerebral 
dysfunction, in this sample. Conclusion: The performance of 
dual tasks for the stroke patient is damaged, and the tasks 
which associate cognitive and motor structure reverberate 
in a worse performance.

DEScRiptORS:  Physical therapy • Gait • Stroke • Rehabilita-
tion • Paresis
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InTRodução
O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é definido 

pela Organização Mundial de Saúde como uma síndro-
me de rápido desenvolvimento, com sinais clínicos de 
perturbação focal ou global da função cerebral, com 
mais de 24 horas de duração, podendo levar ao óbito, 
sendo de suposta origem vascular (Wolfe1, 2000).

Os sinais e sintomas do AVE variam de acordo 
com a localização e a extensão da hemorragia ou is-
quemia, podendo haver hemiplegia completa contra-
lateral com alteração da fala, diminuição da sensibili-
dade e desvio conjugado dos olhos, déficit sensitivo, 
sobreposto ao déficit motor contralateral, vertigens, 
desequilíbrio, afasia, alterações cognitivas, perceptu-
ais e/ou alterações visuais (Chaves2 2000).

Nesse contexto, cabe afirmar que, após uma lesão 
cerebral, alguns indivíduos podem apresentar dificul-
dades na realização de habilidades motoras e cogniti-
vas, bem como  para a aquisição de novas habilidades 
(Caldas3 2000). Essa dificuldade deve-se, em grande 
parte, à  alteração na capacidade de aprendizagem, 
relacionada por muitas vezes com a topografia lesio-
nal do AVE em território de artéria cerebral medial e 
anterior (Bond e Morris4 2000).

Nesse contexto, já que a capacidade de aprendi-
zagem motora pode estar afetada após o AVE, uma 
das habilidades que, por conseqüência, também pode 
estar comprometida é a capacidade de desempenhar 
atividades combinadas, também denominadas de du-
pla tarefa.

A dupla-tarefa é um método que tem sido utiliza-
do para determinar a demanda atencional de tarefas 
particulares, sendo que seu desempenho, conhecido 
como desempenho simultâneo, envolve a execução 
de uma tarefa primária, que é o foco principal de 
atenção, e uma tarefa secundária, executada conco-
mitantemente (Teixeira e Alouche5 2007). Segundo 
Bond e Morris4 (2000), no paciente neurológico essa 
capacidade de realização de dupla-tarefa encontra-se 
prejudicada.

Para Schmidt e Wrisberg6 (2001), a capacidade de 
atenção no ser humano, além de ser limitada, apre-
senta-se de forma seriada em relação à natureza da 
tarefa executada, pois normalmente focaliza-se pri-
meiro a atenção em uma atividade para depois haver 
possibilidade de direcionar atenção para duas tarefas 
ao mesmo tempo. Sendo assim, parece ser uma tarefa 
muito complexa tentar processar qualquer combina-

ção dessas modalidades de informação, simultanea-
mente.

Segundo Teixeira e Alouche5 (2007), em circuns-
tâncias normais, a realização concomitante de tarefas 
motoras e cognitivas é comum e, nessas situações, as 
atividades motoras são desempenhadas automatica-
mente, ou seja, não requerem recursos atencionais 
conscientes. Esse estágio autônomo do desempenho 
de uma habilidade motora é alcançado a partir de um 
processo de aprendizagem motora no qual a prática e 
sua variabilidade levam à formação de programas de 
ação que permitem aumentar o repertório funcional 
do ser humano.

Essa capacidade funcional encontra-se extrema-
mente limitada em sujeitos pós-AVE, limitando a ha-
bilidade de realizar atividades funcionais como andar 
e autocuidar-se (Horváth et al.7 2001). A habilidade 
de andar é um fator primordial para determinar se o 
paciente irá retornar à fase anterior de produtividade 
após o AVE (Von Schroeder et al.8 1995).

Para Shumway-Cook e Woollacott9 (2003), du-
rante a marcha, ao percorrer um ambiente complexo 
ou cheio de objetos, informações sensoriais são so-
licitadas para ajudar no controle e na adaptação do 
andar. Nesse sentido, o comportamento locomotor 
inclui também a capacidade de iniciar e terminar a 
locomoção, ajustar e adaptar o andar de maneira a 
evitar obstáculos e alterar a velocidade e a direção 
de acordo com o ambiente. Além dessa demanda, a 
marcha geralmente contextualiza-se como tarefa pri-
mária, já que quando se analisa o andar nas atividades 
diárias, este sempre está associado a uma tarefa se-
cundária, como falar, carregar objetos ou associado 
a processos mentais internos. Esse acoplamento de 
tarefa primária e secundária é aprendido e adquirido 
ao longo da vida com a prática e a experiência (Bond 
e Morris4 2000).

Durante o processo de aquisição de uma habilida-
de motora, o córtex é totalmente exigido enquanto 
o processo de aquisição consolida-se. Após a auto-
matização, os movimentos passam a ocorrer na área 
subcortical (núcleos da base, cerebelo e tálamo) dei-
xando a área cortical livre para processar informa-
ções mais complexas. Ou seja, a automatização torna 
possível a execução de duplas tarefas (Bond e Morris4 
2000).

Caso haja um prejuízo do desempenho da tarefa 
primária na execução da dupla tarefa, pode-se afir-
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mar que não há automatização desta tarefa primá-
ria, e essa piora no desempenho é denominado de 
consequência da atividade dupla (Teixeira e Alouche5 
2007). Esse prejuízo na tarefa primária e/ou na tarefa 
secundária ocorre porque as duas tarefas competem 
por demandas similares para o seu processamento. 

Sabendo-se do papel fundamental da ativação da 
área motora suplementar (MAS) e do córtex motor 
primário (CMP) durante a execução de um ato motor, 
bem como da necessidade da área frontal do cérebro 
para viabilizar a construção e execução de uma ação, 
supõe-se que,  para viabilizar o desempenho de uma 
tarefa com demanda motora e cognitiva haverá acio-
namento e maior conexão cerebral entre essas áreas 
e as demais, fato este que pode tornar-se prejudicado 
após uma lesão encefálica (Camicioli et al.10 1998).

Segundo Yang et al.11 (2007), para os indivíduos 
com alguma lesão neurológica o ato de realizar duas 
tarefas diferentes simultaneamente ocasiona pior de-
sempenho após um AVE,  quando comparado com 
idosos saudáveis e, ainda, quando indivíduos com AVE 
realizam alguma tarefa cognitiva simultaneamente com 
a marcha, ocorre um decréscimo na velocidade, bem 
como maior desequilíbrio durante a marcha.

Nesse contexto, a literatura não apresenta indícios 
concretos da repercussão de tarefas com demandas 
motoras e cognitivas associadas em pacientes com le-
são cerebral após um AVE.

Assim, o objetivo deste estudo é investigar os 
efeitos da realização de dupla tarefa com demandas 
cognitivas, motoras e/ou cognitivo-motoras durante 
a macha em paciente pós-AVE.

MéTodoS
A. Local
O estudo foi realizado na clínica de fisioterapia do 

Centro Universitário FMU, local onde os pacientes 
foram selecionados.

B. Casuística
Foram selecionados para o grupo experimental 

(GE) 12 pacientes com idade entre 40 a 65 anos, com 
história de lesão encefálica unilateral, único episódio 
de AVE, que possuíam o diagnóstico funcional de he-
miparesia e lesão em território de artéria cerebral 
média ou anterior, apresentando marcha indepen-
dente sem uso de auxílio externo, com pontuação 
no Mini Exame do Estado Mental superior a 23 pon-

tos, com capacidade cognitiva para realizar as tare-
fas a serem analisadas e que não possuíam alterações 
músculo-esqueléticas, reumatológicas e cardiorrespi-
ratórias. O grupo controle (GC) constituiu-se de 12 
sujeitos saudáveis com idade entre 40 e 65 anos.

Os pacientes que apresentaram marcha dependen-
te de recursos externos e alterações cognitivas que 
comprometessem a compreensão dos testes propos-
tos fizeram parte do grupo de exclusão.

O estudo foi aprovado pelo Comitê Ético Interno 
da Instituição, e foram respeitados os aspectos éticos 
concernentes à Resolução de nº 196 de 10 de outu-
bro de 1996, que delimita diretrizes e normas regula-
mentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. 
A coleta de dados iniciou-se após assinatura de termo 
de Consentimento Livre e esclarecido, contendo ex-
plicações detalhadas sobre o estudo e sua finalidade.

C. Materiais
Durante o procedimento foram utilizados os se-

guintes materiais: calculadora convencional, um aven-
tal com bolsos bilaterais, uma bola de pingue-pongue 
e um pedômetro Tech Line.

D. Delineamento
Após a seleção dos sujeitos foi realizada a avaliação 

da velocidade da marcha de forma auto-selecionada 
em uma passarela de 10 metros, sem nenhuma tare-
fa concorrente, por três vezes consecutivas, a fim de 
garantir uma média dos valores (Tarefa 1). O método 
de avaliação foi utilizar a velocidade como uma medida 
isolada do andar funcional, uma vez que ela é simples, 
rápida, composta das variáveis temporoespaciais, sen-
do a avaliação primordial para a análise da marcha hu-
mana (Horváth et al.7 2001; Titianova et al.12 2005). Essa 
mensuração da velocidade de andar auto-selecionada 
pelo paciente, independentemente do tipo de super-
fície, é fundamental, pois representa uma pontuação 
acumulativa da qualidade da confiança e da capacidade 
exibidas pelo paciente durante o andar.

Sequencialmente foi avaliada a marcha no mesmo 
espaço de 10 metros com a atividade concorrente 
de demanda cognitiva por três vezes consecutivas, a 
fim de garantir uma média dos valores (Tarefa 2), na 
qual o paciente deveria memorizar uma sequência de 
5 números por 1 minuto e repeti-la verbalmente, en-
quanto realizava a marcha.

Após essa etapa, avaliou-se a marcha com a ati-
vidade concorrente de demanda motora por três 
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vezes consecutivas, a fim de garantir uma média dos 
valores (Tarefa 3). Para isso, enquanto o paciente re-
alizava a marcha de 10 metros, devia pegar uma bola 
de pingue-pongue  situada em um bolso, sendo que 
havia bolsos bilateralmente, e transferi-la para o ou-
tro. Por fim, foi avaliada a atividade concorrente de 
demandas cognitivas e motoras associadas, por três 
vezes consecutivas, a fim de garantir uma média dos 
valores, na qual o paciente, durante a marcha, devia 
repetir verbalmente a mesma sequência numérica vis-
ta anteriormente e ao mesmo tempo digitá-la em uma 
calculadora (Tarefa 4). 

As 4 tarefas foram realizadas aleatoriamente de 
forma que suas execuções eram ordenadas diferen-
temente para cada sujeito. Os dados foram avaliados 
por meio das seguintes medidas quantitativas: veloci-
dade e número de passos nas quatro situações avalia-
das, tanto na avaliação do GC quanto no GE.

E. Análise estatística

A análise estatística foi realizada com base nos Sof-
twares: SPSS V11.5, Minitab 14 e Excel XP.

Para a análise, foram utilizados os testes de Mann-
Whitney e Igualdade de Duas Proporções. Por fim, 
na complementação da análise descritiva, fez-se uso 
da técnica de Intervalo de Confiança para a média. 
A análise dos dados contemplou avaliação intergrupo 
(Grupos: GC x GE em cada tarefa) e intragrupo (GC 
e GE nas quatro tarefas)

Foi definido para este trabalho um nível de signifi-
cância de 0,05 (5%) e todos os intervalos de confiança 
foram construídos com 95% de confiança estatística.

Ressalta-se que foram utilizados testes e técnicas 
estatísticas não paramétricas, porque as condições 
para a utilização como a normalidade e homogenei-
dade das variâncias não foram encontradas neste con-
junto de dados.

Nº Passos Média Mediana
Desvio 
Padrão

CV Tamanho p-valor

Tarefa 1.  Marcha
GC 12,75 12 2,18 17,1% 12

<0,001*
GE 27,17 23,5 9,20 33,9% 12

Tarefa 2. Marcha com Demanda 
Cognitiva

GC 12,50 12 2,68 21,4% 12
<0,001*

GE 28,00 23,5 9,69 34,6% 12

Tarefa 3. Marcha com Demanda 
Motora

GC 13,67 14 2,15 15,7% 12
<0,001*

GE 33,50 26,5 16,70 49,8% 12

Tarefa 4. Marcha com Demanda 
Cognitivo-motora

GC 13,50 12,5 3,15 23,3% 12
<0,001*

GE 35,50 29,5 17,21 48,5% 12

Tabela 1 - Dados relativos ao número de passos nas 4 tarefas para Gc e GE.

Legenda: CV: coeficiente de variação; GC: grupo controle; GE: grupo experimental

Velocidade de Marcha Média Mediana
Desvio 
Padrão

CV Tamanho p-valor

Tarefa 1.  Marcha
GC 1,30 1,25 0,12 9,2% 12

<0,001
GE 0,61 0,64 0,26 42,4% 12

Tarefa 2. Marcha com Demanda  
Cognitiva

GC 1,05 1,06 0,19 17,9% 12
<0,001

GE 0,59 0,66 0,22 38,1% 12

Tarefa 3. Marcha com Demanda 
Motora

GC 1,04 1,00 0,19 18,2% 12
<0,001

GE 0,50 0,55 0,23 46,5% 12

Tarefa 4. Marcha com Demanda 
Cognitivo-motora

GC 0,97 1,00 0,15 15,9% 12
<0,001

GE 0,41 0,46 0,23 55,6% 12

Tabela 2 - Dados relativos à velocidade média nas 4 tarefas para Gc e GE.

Legenda: CV: coeficiente de variação; GC: grupo-controle; GE: grupo experimental
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ReSuLTAdoS
Na Tabela 1 apresenta-se a análise intergrupo, re-

ferente à comparação do GC e GE, quanto ao de-
sempenho durante as 4 tarefas relacionadas à variável 
número de passos.

A seguir, na Tabela 2, apresenta-se a comparação 
entre o GC e GE no que se refere à  variável velo-
cidade média de marcha durante as execução das 4 
tarefas. 

Nota-se que existe diferença estatisticamente sig-
nificante (p<0,001) entre o GC e GE tanto para o 
número de passos quanto para a velocidade média de 

Gráfico 1.  Valores de média do número de passos realizados pelo GC e GE nas 4 tarefas testadas.

marcha durante a execução das 4 tarefas.
A seguir, ilustra-se a análise intragrupo para cada 

variável mensurada.
Analisando o Gráfico 1, considerando-se que 

quanto menor o número de passos melhor a execu-
ção da tarefa realizada, pode-se observar que no GC 
as tarefas de melhor desempenho foram as da marcha 
(Tarefa 1) e a de marcha com demanda cognitiva (Ta-
refa 2), seguidas da tarefa cognitivo-motora (Tarefa 4) 
e por último a com demanda motora (Tarefa 3). No 
GE, a ordem relativa ao melhor desempenho foi a de 
marcha (Tarefa 1) e marcha com demanda cognitiva 

Gráfico 2.  Valores de média da velocidade média realizados pelo Gc e GE  nas 4 tarefas testadas.
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(Tarefa 2), seguidas pela marcha com demanda moto-
ra (Tarefa 3) e, por último, com a demanda cognitivo-
motora (Tarefa 4), apresentando pior valor.

Considerando-se que quanto maior a velocidade 
média melhor a realização da tarefa (Von Schroeder 
et al.8, 1995), no Gráfico 2 pode-se notar que para 
o GC a melhor performance ocorre na tarefa de 
marcha (Tarefa 1), seguida pela marcha com deman-
da cognitiva (Tarefa 2), e por último com demanda 
motora (Tarefa 3) e cognitivo-motora (Tarefa 4), que 
apresentaram mesmo valor. No GE, a tarefa com de-
manda cognitiva (Tarefa 2) apresentou melhor resul-
tado, seguido pela tarefa apenas de marcha (Tarefa 1), 
pela marcha com demanda motora (Tarefa 3) e por 
último pela marcha com demanda cognitivo-motora 
(Tarefa 4).

Em relação à comparação entre as 4 tarefas no 
GC (Gráfico 1, 2) observou-se que  o fato de desem-
penhar dupla tarefa, tanto de caráter cognitivo quan-
to motor impactou de forma pouco significativa em 
relação ao número de passos, porém, em relação à 
velocidade nota-se que a realização de tarefa concor-
rente impactou de forma mais significativa.  

Já no GE pode-se notar que o desempenho men-
surado por meio da velocidade nas 4 tarefas apre-
sentou-se de modo semelhante tanto para o número 
de passos quanto para a velocidade. Portanto, assim 
como nos sujeitos-controle, os pacientes hemiparé-
ticos apresentam pior desempenho durante a com-
binação de tarefa com demandas cognitivo-motoras 
associadas.

Realizou-se uma análise comparativa dos resulta-
dos de cada tarefa considerando-se o lado da lesão 
encefálica (5 pacientes lesão à direita e 5 à esquerda). 
Em ambos os parâmetros de marcha avaliados, não 
houve diferença estatisticamente significante entre o 
desempenho de pacientes com lesão no hemisfério 
direito e esquerdo em nenhuma das 4 tarefas testa-
das, e  obteve-se o mesmo resultado quando compa-
rados os gêneros masculino e feminino (8 e 4 sujeitos, 
respectivamente).

dISCuSSão
O alvo deste estudo é investigar os efeitos da dupla 

tarefa com demanda cognitiva e motora no desempe-
nho da marcha de pacientes hemiparéticos pós-AVE.

Nota-se, neste estudo, que, em relação à veloci-
dade média e ao número de passos, todas as tarefas 

apresentaram diferença estatisticamente significante, 
sendo que o GC apresentou maior velocidade média 
e menor número de passos quando comparado com 
o GE. Durante a realização da dupla tarefa, ambos os 
grupos apresentaram desempenho prejudicado.

Nesse contexto, para Titianova et al.12 (2005), a 
velocidade da marcha afeta parâmetros espaciais e 
temporais tanto em sujeitos saudáveis quanto em pa-
cientes, sugerindo que o déficit da marcha poderia 
ser detectado e observado em relação a essa medida. 
Portanto, pode-se indicar que o GE apresentou uma 
marcha mais comprometida, ou seja, houve deterio-
ração da tarefa primária quando acoplada a tarefas 
secundárias, em relação ao GC.

Segundo Camicioli et al.10 (1998), indivíduos saudá-
veis apresentam dificuldades ao realizar a dupla tarefa 
durante a marcha no que se refere à quantidade de 
passos, mas, quando comparados a pacientes neuro-
lógicos, esse prejuízo é muito menor, o que corrobo-
ra os resultados encontrados.

No presente estudo, os pacientes hemiparéticos 
pós-AVE, não apresentaram disponibilidade total para 
realizar uma segunda tarefa concomitante à marcha, 
já que a tarefa central, no caso a marcha, mesmo sen-
do uma habilidade extremamente praticada antes do 
evento vascular e inerente ao ser humano, ainda de-
manda muita atenção de tais pacientes, não favore-
cendo a disponibilidade de atenção necessária para a 
combinação de uma segunda tarefa. 

Com respeito a lesões neurológicas, O´Shea et al.13 
(2002) relatam que pacientes com doença de Parkin-
son apresentam menor número de passos e menor 
velocidade quando executam dupla tarefa, fato este 
que também pode ser verificado no presente estudo 
com a população AVE. Assim, apesar da topografia le-
sional ser distinta em pacientes hemiparéticos e com 
Parkinson, pode-se notar que tais comprometimen-
tos neurológicos incapacitam a habilidade de realizar 
tarefas concorrentes, justificando-se algumas incapa-
cidades funcionais apresentadas pelos mesmos.

Voelcker-Rehage et al.14 (2006) realizaram um tra-
balho e encontraram pouca diferença no desempenho 
entre idosos e jovens saudáveis, quando executaram 
isoladamente tarefas cognitivas e motoras, porém, 
quando, associadas em dupla tarefa, apresentaram 
grandes diferenças, sendo os idosos mais prejudica-
dos na execução de tarefas concomitantes. 

Neste estudo, o GE apresentou diferenças estatis-
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ticamente significantes em relação ao GC, indepen-
dentemente se em única tarefa ou dupla tarefa. Com 
isso, verifica-se que, além do fator idade, a lesão en-
cefálica provavelmente agrava ainda mais a execução 
de dupla tarefa. Além disso, de forma semelhante aos 
achados de Voelcker-Rehage et al.14 (2006), no pre-
sente estudo o GC também apresentou desempenho 
inferior ao realizar dupla tarefa.

Segundo Cockburn et al.15 (2003), os efeitos da 
interferência cognitivo-motora são mais evidentes 
durante a marcha do que na performance cognitiva, 
sendo que as atividades de vida diárias incorporam 
componentes tanto motores quanto cognitivos, fican-
do praticamente impossível distingui-los. Esse fato sa-
lienta a necessidade de comparação do desempenho 
de tais pacientes em tarefas com demandas predo-
minantemente cognitivas, motoras e cognitivo-moto-
ras.

Em um estudo realizado por Roerdink et al.16 
(2006), verificou-se que pacientes pós-AVE, quando 
executam tarefa cognitiva, apresentam deterioração 
do controle postural (mensurado pelo deslocamento 
do centro de gravidade), diminuindo a estabilidade lo-
cal. Além disso, a realização de dupla tarefa faz com 
que os pacientes aumentem a dimensão do seu centro 
de gravidade, prejudicando, também, o desempenho 
de tarefas cognitivas e do controle postural. 

Segundo Yang et al.11 (2007), as habilidades de an-
dar e executar dupla tarefa são muito importantes 
para os programas de reabilitação, pois fazem parte 
de muitas atividades da vida diária. Assim, faz-se ne-
cessária a avaliação do desempenho de dupla tarefa 
em pacientes neurológicos para que tais habilidades 
possam ser mensuradas, treinadas e novamente men-
suradas, visando determinar a capacidade de aprendi-
zagem de dupla tarefa e a efetividade do programa de 
fisioterapia na reinserção social dos pacientes.

Para o GE, a tarefa que propiciou desempenho pior 

foi a com demanda cognitivo-motora, que, segundo 
Cockburn et al.15 (2003), demanda maior acionamen-
to e conexão cerebral,  aumentando a complexidade 
da tarefa, sendo os efeitos da tarefa concorrente mais 
evidentes. Essa pode ser a razão pela qual a tarefa 
cognitivo-motora foi a que mais apresentou-se pre-
judicada no GE.

Já para o GC, a tarefa de pior desempenho foi com 
demanda motora, o que pode estar relacionado ao 
fato de a tarefa não apresentar nenhum desafio e ser 
menos interessante aos indivíduos, o que pode ter 
resultado em um desempenho inferior quando com-
parado com as outras tarefas.

Por meio da análise dos resultados do presente 
estudo, pode-se observar que o desempenho de du-
pla tarefa com demanda cognitiva, quando comparada 
com demanda motora e/ou demanda cognitivo-moto-
ra, apresentou menor significância devido ao fato de 
os indivíduos selecionados não apresentarem déficit 
cognitivo ou também por não haver uma dificuldade 
acentuada na tarefa cognitiva apresentada. Sendo as-
sim, sugere-se que, para os próximos estudos, sejam 
investigadas tarefas com demandas e níveis de com-
plexidade diferentes para avaliar se realmente essa é 
a tarefa com menor dificuldade quando comparada 
com outras tarefas concorrentes.

ConCLuSão
Conclui-se que a realização de dupla tarefa para o 

paciente com lesão encefálica encontra-se compro-
metida, e as tarefas que associam caráter cognitivo 
e motor contribuem para um pior desempenho na 
marcha desses pacientes.

A realização da dupla tarefa encontra-se compro-
metida no GE para número de passos e velocidade, 
ou seja, há impacto negativo da associação de tarefa 
cognitiva com a marcha.
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