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Palavra chave: análise e desempenho de tarefas, acidente vascular
encefálico, marcha.

Introdução e objetivos: Em muitas atividades cotidianas é necessário
executar mais de uma tarefa simultaneamente. Em indivíduos pós acidente
vascular encefálico (AVE) a capacidade de realizar tarefas combinadas
encontra-se comprometida. O objetivo do presente estudo foi avaliar a
mobilidade funcional sob a condição de tarefa única e de dupla tarefa de
indivíduos hemiparéticos, pós acidente vascular encefálico.

Métodos: Participaram do estudo, dez indivíduos, cinco idosos
hemiparéticos pertencentes ao grupo AVE e cinco idosos saudáveis, os quais
fizeram parte do grupo controle, ambos com idade entre 60 e 80 anos. A
mobilidade funcional foi avaliada pelo teste Timed Up and Go (TUG), sob a
condição de tarefa simples e dupla tarefa, das quais foram adicionadas
tarefas com demanda cognitiva: vocalização de nomes próprios e repetição
dos dias da semana em ordem inversa. As tarefas realizadas com demanda
motora foram: carregar bandeja com copos e transferir moedas de um bolso
para o outro. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Unicentro, sob parecer 345.584.

Resultado: Em relação a associação de tarefas motoras, houve aumento do
tempo gasto para completar o TUG, somente para o grupo AVE, na tarefa de
transferir moedas (p= 0,04). Em relação as tarefas cognitivas, houve
aumento do tempo gasto na realização do TUG quando este foi associado a
tarefa de vocalizar nomes próprios para ambos os grupos (p = 0,04). Não
houve diferenças para as tarefas repetição dos dias da semana em ordem
inversa e carregar bandeja com copos para ambos os grupos (p >0,05). Não
houve diferença entre os grupos para realização das diferentes condições do
TUG (p >0,05).

Discussão e conclusão: Em contraste com os indivíduos saudáveis, os
hemiparéticos apresentaram dificuldade em realizar duas tarefas motoras
concorrentes, possivelmente a presença do comprometimento motor destes



indivíduos aumentou a complexidade da tarefa. Assim, o desempenho da
tarefa primária, depende do tipo e da complexidade da tarefa concorrente.
Limitações como o tamanho da amostra e a ausência de avaliação de
parâmetros da marcha podem ter influenciado na falta de diferenças
significativas entre os grupos.
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