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Resumo
Introdução: A dupla tarefa pode ser definida como o ato de
realizar uma atividade primária, para a qual é destinado o
maior foco da atenção, incorporada a uma segunda atividade
executada ao mesmo tempo. A realização de duas tarefas
simultâneas é comum no cotidiano e representa uma
capacidade altamente vantajosa para o indivíduo, podendo ser
considerada um pré-requisito para uma vida normal. (FOTORI
et al., 2015). Objetivo: Este estudo objetiva efetivar o
tratamento fisioterapêutico com atividades que abordem a
dupla tarefa na promoção da saúde em idosos. Metodologia:
Foi realizada uma revisão bibliográfica nas bases de dados
Google Acadêmico, Scielo e LILACS, no período
correspondente a maio e junho de 2019, usando como termo
de procura as palavras “tratamento”, “dupla tarefa” e
“fisioterapia”. Resultados: O tratamento utilizando a dupla
tarefa, mostrou resultados variáveis nos diversos estudos
analisados.Conclusão: Apesar do crescente interesse em
pesquisas que efetivem os benefícios do tratamento utilizando
a dupla tarefa, a participação da fisioterapia ainda é muito
escassa,
sendo
necessário
o
aprofundamento
e
aperfeiçoamento deste profissional nesta área.

1 INTRODUÇÃO
A dupla tarefa pode ser definida como o ato de realizar uma atividade primária,
para a qual é destinado o maior foco da atenção, incorporada a uma segunda atividade
executada ao mesmo tempo. A realização de duas tarefas simultâneas é comum no
cotidiano e representa uma capacidade altamente vantajosa para o indivíduo, podendo
ser considerada um pré-requisito para uma vida normal. (FOTORIet al., 2015). Essas
tarefas simultâneas vêm sendo utilizada desde os anos 80, primeiramente na psicologia
e posteriormente aplicada por profissionais de reabilitação em gerontologia tanto em
avaliação quanto em treinamento da realização de tarefas, sendo uma delas, usualmente,
a marcha (FERBER et al, 2002).
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Com o avançar da idade, ocorrem declínios fisiológicos cumulativos nos
diversos sistemas corporais, caracterizados por alterações estruturais e funcionais. Essas
são mudanças que comprometem o desempenho de habilidades motoras, como os
mecanismos de controle postural, alterações da postura, marcha e equilíbrio, redução da
capacidade funcional e dificuldade de adaptação ao ambiente, levando a um maior risco
de quedas. (GOMES et al., 2016).
As funções executivas, especialmente a atenção dividida, verificada pela
realização de tarefas concomitantes, tem sido alvo de interesse de fisioterapeutas tanto
em estudos observacionais quanto em estudos de intervenção. Isso indica que o
desempenho em dupla tarefa pode ser um item importante tanto na abordagem
avaliativa quanto na intervenção fisioterapêuticas. (MENDEL et al, 2015).
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Dupla Tarefa:
A fim de explicar a interferência na dupla tarefa, três modelos teóricos foram
desenvolvidos. A teoria da capacidade - ou teoria do compartilhamento de recursos,
baseia-se no pressuposto de que os recursos atencionais são limitados, levando a
prejuízo na execução de uma ou das duas tarefas quando a capacidade de processamento
é excedida. A teoria da comunicação cruzada explica que tarefas semelhantes utilizam
as mesmas vias, diminuindo assim o risco de interferência na dupla tarefa. Por fim, a
teoria do gargalo, em contraposição à teoria anterior, afirma que tarefas semelhantes
competem pelas mesmas vias de processamento, ocasionando prejuízo na realização de
uma ou das duas tarefas. Conforme o tipo de atividades desempenhadas, a dupla tarefa
pode ser motora, cognitiva ou cognitivo-motora (MENDEL et al., 2015).

2.2 Dupla Tarefa no tratamento de doenças neurodegnerativas:
A dupla tarefa vem sendo utilizada em indivíduos com doenças ou lesões
neurológicas, tais como as doenças de Parkinson, de Alzheimer e de Huntington,
esclerose múltipla, traumatismo crânio-encefálico (TCE) e acidente vascular encefálico
(AVE). Ela pode ser expressa na marcha como diminuição da velocidade, do
comprimento do passo e da cadência e aumento do tempo de duplo apoio. A
interferência pode surgir também naforma de piordesempenho do membro superior,
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diminuição do número de palavras faladas e aumento da oscilação corporal, entre
outras.(MENDEL et al., 2015).
A inserção precoce da dupla tarefa como plano de tratamento nas doenças
neurodegenerativas, resultará em um tratamento mais eficiente para o paciente, além de
amenizar os encargos socioeconômicos dessas patologias, esperando-se melhorar a
qualidade de vida dos pacientes, cuidadores e familiares no curso da evolução da doença
(FELIPPE et al., 2014).
MENDEL et al., (2015) reafirma que fisioterapeutas têm voltado sua atenção
não apenas para o desempenho motor dos pacientes neurológicos, mas também para
aspectos cognitivos e relacionados ao contexto ambiental desses indivíduos.

2.3 Dupla Tarefa associada ao equilíbrio e a marcha:
Idosos são mais suscetíveis a adquirir distúrbios de equilíbrio devido algumas
deficiências, como perda multissensorial, fraqueza muscular, limitações ortopédicas e
cognitivas culminando em perdas funcionais, impactando sobre a qualidade de vida e
elevado custo ao sistema de saúde ALMEIDA et al., (2015).
FOTORI et al., (2015) também relata que em idosos, a busca pela concentração
focal ao executar ações simultâneas compromete o equilíbrio postural, podendo causar
diminuição da autonomia coletiva, alterações em atividades corriqueiras, depressão,
declínio da mobilidade, medo e apreensão, devido a maiores riscos de quedas, com
consequente dependência e maiores gastos com tratamento de saúde.
Na maioria das vezes, as quedas ocorrem durante a marcha. Com o
envelhecimento, o desempenho da marcha demanda maior quantidade de recursos
atencionais, refletindo a necessidade de diferentes mecanismos cognitivos para o seu
adequado controle e desempenho. Dessa forma, observa-se inabilidade do indivíduo
idoso em adaptar seu padrão de marcha a situações inesperadas da vida diária, que
normalmente acontecem com associação de várias tarefas simultâneas. (GOMES et
al.,2016).
2.4 Dupla Tarefa associada a atividades motoras e cognitivas:
De acordo com ALMEIDA et al., (2015) em circunstâncias normais, quando há
realização concomitante de tarefas motoras e cognitivas, as atividades motoras são
desempenhadas de forma automática, pois não requerem recursos atencionais
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conscientes. Entretanto, quando se apresenta alteração cognitiva e/ou no controle motor,
naturalmente há uma demanda atencional maior, podendo comprometer o desempenho
de uma ou de ambas.
Uma alteração no controle motor ou na função cognitiva durante a realização de
dupla atividade pode indicar como se encontra o estado funcional do paciente. O
controle postural e as tarefas cognitivas ou motoras ocorrem ao nível cortical, durante a
realização de dupla tarefa, isso possibilita que uma atividade interfira na outra ou leve a
uma redução do automatismo. O desempenho de uma ou das duas tarefas ao mesmo
tempo pode ser prejudicado quando as tarefas exigem um alto grau de processo das
informações, quando a tarefa primária é prejudicada significa que não há uma
automatização desta tarefa e a piora no desempenho é consequente da dupla tarefa.
A fisioterapia tem como objetivo manter o nível máximo de mobilidade,
atividade e independência, atuando no treinamento do equilíbrio, transferências
funcionais, estratégias de movimentos, locomoção e cognição (TOMLINSON et al,
2002).
Este estudo objetiva efetivar o tratamento fisioterapêutico com atividades que
abordem a dupla tarefa na promoção da saúde em idosos.
3 METODOLOGIA
Este trabalho consiste numa revisão bibliográfica sobre o tratamento da dupla
tarefa na promoção da saúde em idosos. As plataformas de pesquisa foram o Google
Acadêmico, Scielo e LILACS no período correspondente a maio e junho de 2019. Os
descritores utilizados e aceitos pelo DeCS foram “treatment” (tratamento), “physical
therapy” (fisioterapia) e “divided attention” (atenção dividida). Foram pesquisados
artigos publicados entre 2012 a 2017, somente na língua portuguesa.
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Encontrou-se 253 artigos publicados no período de 2012 a 2017. Destes, foram
selecionados 79. Após, os critérios de exclusão deram-se da seguinte forma:7 artigos de
revisões da literatura; 12 artigos com outras técnicas terapêuticas; 6 o público alvodo
estudo não era a população idosa;11 abrangiam outros temas, no qual a dupla tarefa na
era a ênfase; 19 trabalho de conclusão de curso; 13 o título não contemplava
inteiramente o tema; 2 erros ao abrir o arquivo. Já os critérios de inclusão, deram-se
pela relevância dos títulos dos artigos; se o desenvolvimento do artigo abrangia o tema
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proposto e artigos que abordassem o tratamento fisioterapêutico de dupla tarefa em
idosos, restando assim 9 artigos.
No quadro 1, abaixo, de forma esquematizada estão agrupados os artigos
selecionados com seus resultados, respectivamente.
Quadro 1 – Análise dos resultados
Autor e ano

SILVA et al, 2017;

Título/ Tipo de
estudo

Abordagem
Fisioterapêutica

Resultados

Desempenho
em
atividades de simples
e dupla tarefas de
idosos
institucionalizados
que realizam e não
realizam fisioterapia

ficar em apoio unipodal,
caminhar ao longo de
um corredor por 30
segundos, subir e descer
de um

Estudo transversal

30 segundos (tarefa
simples). Depois, os
idosos realizaram

N= 60 idosos no quais 30
realizavam fisioterapia e os outros
não. Foi observada diferença entre
as tarefas de caminhada e
também, ao sentar-se e levantar,
sendo que quanto maior a
complexibilidade,
menor
o
desempenho dos idosos. Já na
atividade de subir e descer de um
step, ocorreu diferença entre os
grupos. Em apoio unipodal, não
foi observada diferença entre os
grupos e tarefas. A dupla tarefa
conduziu a uma redução no
desempenho funcional tanto de
idosos institucionalizados que
realizam fisioterapia quanto dos
que não realizam.

Step por 30 segundos,
sentar e levantar de uma
cadeira por

as mesmas atividades
segurando um copo de
plástico com
água
(dupla
tarefa
motora), dizendo os dias
da semana ao
contrário (dupla tarefa
cognitiva) e segurando
um copo de água e
dizendo os dias da
semana ao contrário
(dupla tarefa motora e
cognitiva).

ALMEIDA et. al,
2015;

Fisioterapia baseada
no treinamento de
dupla tarefa no
equilíbrio de
indivíduos com
Doença de Parkinson.

foram avaliados antes e
após
um
programa
fisioterápico baseado em
um
protocolo
de
exercícios de dupla
tarefa.

n=
9.
Foram
encontradas
diferença
significantes
nos
valores do domínio motor e na
pontuação total, nos valores
referentes ao BESTest em duas
seções e escore total, além de
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Ensaio clínico;

FOTORI et al, 2015;

Dupla
tarefa
e
mobilidade funcional
de idosos ativos.

Estudo transversal;

SILVA et al, 2016;

Avaliação do risco de
queda e da demanda
atencional em idosos
submetidos a um
protocolo
cinesioterapêutico de
dupla tarefa.

duas posturas do Protocolo de
avaliação do Balance.

Miniexame do Estado
Mental (MEEM) foram
avaliados em nove testes
sequenciais. O primeiro
deles exigia uma única
tarefa, representada pelo
teste Timed Up & Go
(TUG), utilizado para
avaliação da mobilidade
funcional de idosos. O
TUG foi repetido em
todos os demais testes,
que incorporaram uma
segunda ação – atividade
manual em dois testes e
atividade cognitiva em
seis testes.

N= 19 idosos, com idades entre
60 a 87 anos. Foram observados
valores maiores em relação ao
tempo gasto pelos idosos na
realização de tarefas associadas,
tanto motoras quanto motoracognitivas, quando comparadas
com a tarefa simples. Correlação
positiva entre idade e os testes
que
incorporam
atividade
cognitiva à realização do TUG foi
estabelecida.

Timed Up and Go (TUG
Simples); Timed Up and
Go Cognitivo (TUG
Cognitivo).
Posteriormente
foram
submetidos a exercícios
cinesioterapêutico
de

n=40 idosas; quanto ao risco de
queda, o tempo médio de
execução antes da intervenção foi
23,09 segundos e depois do
protocolo,19,73
segundos
(p<0,0001). 40 (100%) dos idosos
estudados, apresentavam risco
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PINTO et al, (2015);

Estudo transversal;

dupla tarefa. O protocolo
de
exercícios,
teve
duração 16 semanas, 2
vezes
por
semana,
durante 50 minutos.

moderado de queda antes da
intervenção e após o protocolo, 36
idosos (90%), apresentaram baixo
risco de queda.
Quanto à
capacidade atencional relacionada
ao risco de queda, o tempo médio
de execução dos testes antes da
intervenção foi de 26,87 segundos
e depois da intervenção foi de
19,80 segundos (p<0,0001). Antes
da aplicação do protocolo, 39
idosos (97,50%) apresentavam
alto risco de quedas e após a
intervenção, 34 idosos (85%)
apresentaram baixo risco de
queda.

Influência da dupla
tarefa na esteira
ergométrica sobre a
doença de Parkinson.

Protocolo consistiu em
exercício em esteira
ergométrica com 24
sessões e três vezes por

n= 10 voluntários com DP, idade
média de 54.4±6.1 anos; foi
verificada melhora de 12.7% (p=
0.0051), assim como as variáveis

Caxias do Sul – RS, de 30 de Setembro a 03 de Outubro de 2019

535
VII Congresso de Pesquisa e Extensão da FSG &V Salão de Extensão

CÂNDIDO et al,
(2012);

Estudo transversa;

semana
em
dias
alternados, totalizando
um
período
de
atendimento dois meses.
voluntários realizavam
exercícios
motores
durante 15 minutos
movimentos verticais e
horizontais
com
a
cabeça e ultrapassagem
de obstáculos como
faixas coladas no piso da
esteira,
o
que
caracterizava a dupla
tarefa.

andar ao redor de obstáculos e
degraus que evidenciaram ganhos
significativos p=0.043; p=0.027,
respectivamente.
No que se
refere à cadência e tempo de
caminhada ao longo de uma linha
reta, foram constatados valores
significativos no pós- tratamento
no teste simples (p=0.0001), bem
como no teste de caminhada com
utilização de obstáculos com as
mesmas variáveis (p<0.0001).

Análise dos Efeitos
da Dupla Tarefa na
Marcha de Pacientes
com
Doença
de
Parkinson.

Para a avaliação foi
utilizado a escala de
equilíbrio de Berg e do
teste Time up and Go
(TUG). O treinamento
teve duração de três
meses, duas vezes por
semana,
totalizando
dezesseis sessões. Os
exercícios
propostos
foram uma tarefa motora
que consistiu em treino
de marcha realizado em
uma pista visual e com
obstáculos e uma tarefa
cognitiva composta por
3 slides com sequências
de formas e cores,
realizados em um local
sem
interferências
externas.

Estudo de caso com 3 pacientes
do centro clínico Uniban ABC,
com DP, ambos os sexos e idades
entre 56 e 76 anos, com alteração
da
marcha.
Os
resultados
mostraram que a tarefa cognitiva
não influenciou o desempenho
motor da marcha. Porém,
promoveu melhora no equilíbrio e
na mobilidade funcional.

Foi solicitado ao idoso
realizar as seguintes
atividades: ficar em
apoio
unipodal,
caminhar ao longo de
um corredor por, sem se
apoiar no corrimão,
subir e descer de um

N= 90 idosos, 12 instituições de
longa permanência da grande
Florianópolis, SC, sendo 8
particulares e 4 filantrópicas, e
entre os idosos residentes na

Relato de caso;

ALMEIDA et al,
2018;

Influência da dupla
tarefa no desempenho
funcional de idosos
institucionalizados e
não
institucionalizados.

comunidade
Florianópolis.
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Estudo transversal;

MARTINS et al,
2014;

Efeitos
de
uma
terapia
cognitivo
motora em idosos
institucionalizados.
Ensaio clínico;

CARMELO et al,
2012;

Avaliação
do
equilíbrio
postural
sob condição de
tarefa única e tarefa
dupla em idosas
sedentárias e não
sedentária.
Estudo transversal;

step, sentar-se e levantar
de uma cadeira (simples
tarefa). Logo após eles
realizavam as mesmas
tarefas
anteriores
segurando um copo com
água (dupla tarefa).

menor desempenho nas atividades
de dupla tarefa e nos idosos
institucionalizados, concluindo-se
que a adição de uma

Alongamentos,
realizados de forma
passiva, ativo -assistida
e ativa. Ao final de cada
sessão
realizavam-se
atividades
que
estimulassem de forma
lúdica o equilíbrio, a
dissociação de cinturas,
a propriocepção e a
cognição – em especial a
memória.

n= 15 idosos. A verificação do
tamanho do efeito se deu através
do eta ao quadrado parcial (ƞ2ƿ) e
do poder estatístico. Quanto aos
resultados,
os
achados
vislumbram benefício promovido
pelo exercício sobre índices de
mobilidade (p=0,001; ƞ2ƿ=0,678;
poder=99,78%) e funcionalidade
(p=0,047;
ƞ2ƿ=0,588;
poder=66,44%), mas não sobre as
funções cognitivas dos sujeitos
(p=0.831; ƞ2ƿ=0.138; poder de
9,99%). A terapia cognitivomotora apresentou eficácia sobre
índices
físicos,
mas
não
evidenciou efeitos sobre as
variáveis cognitivas.

Foi utilizado o teste
Timed Get up and Go
simples e associado à
tarefa motora (carregar
uma bandeja com dois
copos plásticos vazios) e
à tarefa cognitiva (contar
regressivamente a partir
de cem).

n=28, sendo 14
sedentárias e 14 e

dupla tarefa reduz o desempenho
funcional, em especial nos idosos
institucionalizados.

idosas

não

sendo sedentárias, que recebiam
fisioterapia. As idosas não
sedentárias realizaram em tempo
significativamente menor que as
idosas sedentárias o teste simples
(9,40
vs
11,21
segundos;
p=0,016) e o teste associado a
tarefa motora (9,41 vs 11,81
segundos; p=0,007). Não houve
diferença
estatisticamente
significativa entre as médias do
tempo de realização da tarefa
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cognitiva entre os dois (p=0,169).
No grupo de idosas não
sedentárias, o tempo para
realização da tarefa cognitiva foi
significativamente maior do que
no teste simples e na tarefa
motora (p=0,021 e p=0,014,
respectivamente) assim como no
grupo de idosas sedentárias
(p=0,000
e
p=0,002,
respectivamente).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após realizar está revisão, constatou-se que apesar do crescente interesse em
pesquisas para efetivar os benefícios do tratamento utilizando a dupla treino, a
participação da fisioterapia ainda é muito pequena, pois não existe ainda um consenso
de protocolo sobre quais exercícios devem ser realizados, quantas sessões, por quanto
tempo seria necessário, sendo muitas vezes utilizadas somente como ferramenta de
avaliação. Por tanto, seria fundamental a continuação dessas pesquisas que investiguem
a eficácia do tratamento fisioterapêutico a longo prazo.
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