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Introdução e objetivos: A habilidade para executar mais de uma tarefa ao
mesmo tempo é um pré-requisito para uma vida independente. Após um
dano cerebral, um prejuízo pode ser notado tanto na marcha quanto nas
funções cognitivas quando ambas são realizadas simultaneamente. O
objetivo do presente estudo foi avaliar a influência da associação de tarefa
cognitiva e motora na mobilidade funcional de indivíduos com esclerose
múltipla (EM).

Métodos: Treze voluntários divididos em dois grupos, seis com diagnóstico
de esclerose múltipla(GEM) e sete voluntários saudáveis (GC), pareados pela
idade e gênero (18 a 45 anos) participaram do estudo que foi devidamente
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unicentro, sob parecer
377.034. O teste Timed Up and Go (TUG) foi utilizado para avaliar a
mobilidade funcional sob à condição de tarefa simples (isolado) e dupla
tarefa, quando realizado, simultaneamente a uma tarefa com demanda
cognitiva: vocalização de nomes próprios femininos que começassem com as
letras R e M, alternadamente; e uma tarefa com demanda motora: abotoar o
maior número possível de botões do jaleco que estava vestindo.

Resultado: Ambos os grupos gastaram um tempo maior para realizar o TUG
quando este foi associado tanto a uma tarefa cognitiva quanto motora, sendo
que o tempo gasto para realizar o TUG associado a tarefa cognitiva foi maior
do que quando o teste foi executado com a tarefa motora para ambos os
grupos (GEM p = 0,028 e GC p = 0,018). Contudo, o GEM levou mais tempo
para completar as tarefas quando comparado ao GC em todas as condições:
TUG simples (p = 0,015), TUG motor (p = 0,046) e TUG cognitivo (p =
0,042).

Discussão e conclusão: Os resultados sugerem que indivíduos com
esclerose múltipla apresentam um prejuízo no desempenho motor, em
comparação com indivíduos saudáveis, para realizar dupla-tarefa.
Possivelmente, porque atividades que anteriormente eram automatizadas,



passaram a precisar de maior demanda de atenção, acarretando em uma
competição por recursos atencionais das tarefas concorrentes. Sendo que
quanto maior a complexidade da segunda tarefa, maior é o prejuízo no
desempenho da primeira tarefa.
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