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RESUMO 
 
 

A dupla tarefa (DT) na marcha é definida como a ação de realizar a atividade de marcha como 

atividade primária adicionada a uma atividade cognitiva ou motora como segunda tarefa.  Em 

relação aos idosos, essas mudanças decorrentes da execução da DT implicam em uma tendência 

em priorizar a realização da função motora em detrimento a função cognitiva para se evitar o 

risco de quedas. A baixa escolaridade é outro fator que pode estar relacionado ao pior 

desempenho de DT em idosos. Visto que, indivíduos com menor escolaridade podem apresentar 

sinais precoces de envelhecimento cognitivo, e estão mais propensos a possuir menor ativação em 

regiões corticais. Objetivo: Verificar se o nível de escolaridade interfere no tempo de marcha 

durante a realização de testes de dupla tarefa em idosas da comunidade. Matérias e Métodos: Foi 

avaliada a DP com demanda cognitiva e motora na marcha de 20 metros das idosas. Para avaliar o 

desempenho na DP, foi utilizada a velocidade usual e rápida em diversas condições em um 

percurso de 20 metros. As 67 participantes foram distribuídas aleatoriamente, entre os dois 

grupos, experimental e controle. A amostra avaliada foi dividida em dois grupos: um grupo com 

escolaridade de 3 a 7 anos e outro grupo ≥ 8 anos de escolaridade. Ambos realizaram 50 minutos 

de exercícios três vezes por semana por 12 semanas; totalizando 36 sessões em cada modalidade. 

As avaliações foram feitas no início, após 18 sessões, ao final e ainda 12 semanas após o término 

da intervenção. Os avaliadores foram mascarados para alocação e para as avaliações de desfecho. 

Resultado: A normalidade da distribuição dos dados foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk. As 

variáveis que seguiram uma distribuição normal foram analisadas pelo teste T-Student 

independente e aquelas que não tiveram, pelo teste de Mann-Whitney. O nível de significância 

adotado foi de 0,05. Os dados foram analisados pelo programa SPSS 21.0. Ao comparar os grupos 

de diferentes escolaridades quanto ao tempo de realização das atividades de dupla tarefa, não foi 

verificada diferença estatisticamente significativa para nenhuma condição de teste avaliada. 

Conclusão: Idosas com escolaridade superior a 8 anos não apresentaram melhor desempenho  em 

atividades de DT com demanda cognitiva e motora na marcha de 20 metros quando comparadas a 

idosas com 3-7 anos de escolaridade. 

Palavras- Chave: Dupla tarefa. Escolaridade. Idosos. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

SUMÁRIO 
 
 
1 INTRODUÇÃO .......................................................................................................................... 4  
2 MATERIAIS E MÉTODOS .......................................................................................................5 
2.1 Tipo de estudo ............................................................................................................................5 
2.2 Amostra ......................................................................................................................................5 
2.3 Critério de inclusão.....................................................................................................................6 
2.4 Critério de exclusão.....................................................................................................................6 
2.5 Local de realização do estudo ....................................................................................................5 
2.6 Instrumentos de medida e procedimentos ................................................................................. 5 
2.7 Análise dos dados .......................................................................................................................7 
3 RESULTADO 
4 DISCUSSÃO 
5 CONCLUSÃO 
REFERÊNCIAS ...........................................................................................................................11 
ANEXOS .......................................................................................................................................15 
APÊNDICE...................................................................................................................................17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
 

 

 
1 INTRODUÇÃO  

A marcha é uma tarefa motora complexa, com envolvimento cognitivo (BEAUCHET et al., 2005; 

HALL et al., 2011), sendo considerada automática em adultos saudáveis, mas com perda 

progressiva do automatismo em idosos (MONTERO-ODASSO et al., 2009; BRIDENBAUGH.; 

KRESSIG, 2010). O treinamento de uma segunda tarefa durante a marcha, seja cognitiva ou 

motora, pode melhorar a automatização, o desempenho da marcha e o controle postural, 

minimizando assim o risco de quedas influenciadas pelo aumento da variabilidade do padrão da 

locomoção (TROMBETTI, A. et al., 2011)  

A dupla tarefa (DT) na marcha é definida como a ação de realizar a atividade de marcha como 

atividade primária adicionada a uma atividade cognitiva ou motora como segunda tarefa 

(WOOLACOTT; SHUMWAY-COOK, 2002). Esta atividade parece ser uma aquisição do 

processo evolutivo, já que permite ao indivíduo executar diversas atividades simultâneas, com 

menor acionamento neural, utilizando menos tempo comparado com a realização das mesmas 

tarefas de forma isolada (WU T, HALLET, 2008). Dependendo do tipo de atividades 

desempenhadas, a DT pode ser motora, cognitiva ou cognitivo-motora. (WOOLACOTT; 

SHUMWAY-COOK, 2002). 

A complexidade e o tipo da segunda atividade a ser realizada durante a DT, quando a primeira for 

a marcha determinará as demandas da atenção e do controle de equilíbrio. A literatura tem 

demonstrado que durante a realização da DT ocorre alteração da velocidade de marcha, do 

comprimento do passo, da cadência e do duplo apoio na marcha (PARENTONI et al. 2004).  

Uma das hipóteses a respeito dessas alterações é a capacity sharing theory. Ela afirma que a 

prática de duas tarefas que demandam atenção, irá causar prejuízo em pelo menos uma delas. 

Sendo que, o prejuízo da execução de uma delas é proporcional ao grau de atenção direcionado a 

outra tarefa.  (YOGEV-SELIGMANN; HAUSDORFF; GILADI, 2007; TORRES, 2010).) Além 

disso, segundo Voos e Col. (2008) a execução da DT é mais difícil que a realização de uma tarefa 

isolada. Isso ocorre em decorrência da mediação entre as tarefas, ou seja, ambas competem pela 

mesma classe de recursos de processamento de informação no sistema nervoso central. 
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Em relação aos idosos, essas mudanças decorrentes da execução da DT implicam em uma 

tendência em priorizar a realização da função motora em detrimento a função cognitiva para se 

evitar o risco de quedas. (SCHAEFER; SCHUMACHER).  

Nos idosos, a dificuldade de execuções de diversas tarefas está relacionada com uma diminuição 

da função cognitiva, da função motora e do automatismo da marcha, influenciando no equilíbrio e 

mobilidade do indivíduo, decorrente do processo de envelhecimento (MONTERO-ODASSO et 

al., 2009).  Por conseguinte, durante a atividade de DT pode ocorrer aumento do tempo de 

execução da tarefa cognitiva ou reduzir a velocidade da marcha. 

A baixa escolaridade é outro fator que pode estar relacionado ao pior desempenho de DT em 

idosos. Visto que, indivíduos com menor escolaridade podem apresentar sinais precoces de 

envelhecimento cognitivo, e estão mais propensos a possuir menor ativação em regiões corticais, 

núcleos da base, tálamo e cerebelo, em tarefas cognitivo-motoras e no giro fusiforme esquerdo em 

tarefas perceptuais. Ademais, de acordo com a teoria da reserva cognitiva, a educação 

proporciona uma reserva cognitiva através de mudanças neuronais ou aumento da eficiência de 

redes de processamento (ALLEY; SUTHERS; CRIMMIS, 2007).  

O baixo nível de escolaridade impacta no desempenho motor e na aprendizagem, os indivíduos 

com baixa escolaridade apresentam diminuição da capacidade visuomotora, menor destreza e 

habilidade práxica (SAHADEVAN; TAN; TAN; TAN, 1997). Também apresentam pior 

desempenho ao realizar atividades como desenhar um relógio, digitar e opor os dedos. (NITRINI, 

2011).  

Portanto, o objetivo desse estudo foi verificar se o nível de escolaridade interfere no tempo de 

marcha durante a realização de testes de dupla tarefa em idosas da comunidade. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS  

2.1 Tipos de estudo 

Trata-se estudo transversal descritivo com sub amostra de um ensaio clínico aleatorizado. O 

estudo obteve aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da UFMG (ETIC- 0448.203.000-11) e foi 

registrado no sítio clinicaltrials.gov sob o número NCT02185157 (Anexos 1 e 2) 

2.2 Amostra 

Para analisar o efeito da escolaridade na realização da DT, a amostra avaliada será dividida em 

dois grupos: um grupo com escolaridade de 3 a 7 anos e outro grupo ≥ 8 anos de escolaridade. 

As participantes foram selecionadas por meio de anúncios em transporte público e por lista de 

participantes de trabalhos realizados anteriormente no Departamento de Fisioterapia da UFMG. A 

população do estudo incluiu mulheres idosas da comunidade, com idade de 69 anos ou mais, com 

escolaridade superior a três anos, sem déficits cognitivos determinados por pontuações ajustadas 

para escolaridade no Mini-Exame do Estado Mental (MEEM): ≥ 23 para idosas com três anos de 

escolaridade, (MEEM) ≥ 26 para o estrato educacional com 8 anos ou mais de estudo;  Os autores 

do estudo optaram pela não inclusão de homens, visto que, estes possuem menor interesse em 

participar de atividades em grupo além de apresentarem menor número na faixa de estudo 

proposta pelo fato de terem uma expectativa menor do que as mulheres (IBGE, 2011).  

Os dados foram coletados por profissionais e alunos do curso de Fisioterapia da UFMG e por 

profissionais voluntários da Psicologia que estavam “cegos” para o grupo de alocação das idosas. 

As idosas que cumpriram os critérios de inclusão assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido escrito de acordo com a Declaração de Helsinki (1964), pré-aprovado pelo Comitê de 

Ética da UFMG, foram incluídas no programa. 

2.3 Critérios de Inclusão  

Foram admitidas idosas da comunidade, independentes, na faixa etária de 69 a 79 anos, com 

escolaridade superior a três anos, sem déficits cognitivos determinados por pontuações ajustadas 

para escolaridade no MEEM: ≥ 23 para idosas com três anos de escolaridade, ≥ 25 para o estrato 

educacional de 4 a 7 anos e  ≥ 26 para as participantes com 8 anos ou mais de estudo, conforme 

recomendação de Brucki et al. e Caramelli et al. Este critério foi seguido para garantir a 

capacidade das participantes de acompanhar os exercícios de dupla tarefa e ainda conseguirem 

realizar de forma adequada a bateria de testes neuropsicológicos. 
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2.4 Critérios de exclusão  

Foram excluídas do estudo as idosas que apresentassem doenças osteomusculoesqueléticas que 

limitasse a execução do exercício físico; déficits auditivos que prejudicassem a audição correta 

das orientações; uso de medicamentos com ação no sistema nervoso central que interferisse no 

desempenho motor ou de memória; ou diagnóstico de doenças neurológicas crônico – 

degenerativas. 

2.5 Local de realização do estudo  

O estudo foi efetuado no espaço do Departamento de Fisioterapia da Escola de Educação Física, 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional e pelo Programa de Pós-Graduação em Neurociências da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).  

2.6 Instrumentos de medida e procedimentos 

Características sociodemográficas e clínicas 

Com o objetivo de se obter os dados sociodemográficos das participantes, foram coletadas as 

características dos participantes quanto à idade, tempo de escolaridade, salário mínimo vigente, 

número de medicamentos utilizados, comorbidades, histórico de quedas nos últimos seis meses e 

frequência de atividade física.  

Dupla tarefa   

Foi avaliada a DP com demanda cognitiva e motora na marcha de 20 metros das idosas. Para 

avaliar o desempenho na DP, foi utilizada a velocidade usual e rápida em diversas condições em 

um percurso de 20 metros (SCHAEFER; SCHUMACHER, 2011; SMITH et al., 2010; 

ERICKSON et al., 2011). A velocidade usual foi solicitada como a marcha que a idosa usa para 

deambular no seu cotidiano e a rápida foi aquela que ela deambularia na velocidade mais rápida 

que ela conseguisse sem correr. 

A idosa caminhou por 20 metros em oito condições realizando quatro tarefas distintas nas duas 

velocidades, usual e rápida. Inicialmente, a idosa foi solicitada a andar no percurso de 20 metros 

na velocidade usual e rápida, sem condição de dupla tarefa. Foi registrado o tempo gasto em 

segundos para completar o percurso na velocidade usual (TVU-sem DT) e na velocidade rápida 

(TVR-sem DT). Posteriormente, as idosas foram solicitadas a caminhar realizando uma subtração 

a partir de 70-3. Foi registrado o tempo de marcha gasto na realização da conta na velocidade 

usual (TVU-Conta) e na rápida (TVR-Conta). Também foi contabilizando o número de operações 
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corretas geradas na velocidade usual (NOC-usual) e rápida (NOC-rápida). Na quinta e sexta 

voltas, foi solicitado que as idosas carregassem uma bandeja com três copos plásticos com 

capacidade de 300 ml contendo 200 ml de água, segurando nas alças da bandeja e mantendo os 

cotovelos a 90º sem encostar-se ao tronco. Foi verificado o tempo gasto para realizar a marcha 

carregando uma bandeja na velocidade usual (TVU-bandeja) e rápida (TVR-bandeja). Nas 

últimas voltas, foi solicitado às participantes que listasse nomes de cores. Também foi registrado 

na velocidade usual (TVU-cores) e rápida (TVR-cores) e neste momento anotou-se o número de 

cores relatadas na velocidade usual (NC-usual) e rápida (NC-rápida), sem contabilizar os casos de 

repetições. 

 

2.7 Análise Estatística 

Análise descritiva foi utilizada para caracterizar os participantes. A normalidade da distribuição 

dos dados foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk. As variáveis que seguiram uma distribuição 

normal foram analisadas pelo testes T-Student independente e aquelas que não tiveram, pelo teste 

de Mann-Whitney. O nível de significância adotado foi de 0,05. Os dados foram analisados pelo 

programa SPSS 21.0. 
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3 RESULTADOS  

Foram avaliados um total de 109 idosas. As características sociodemográficas e as condições de 

saúde de todos os participantes e pelas faixas de escolaridade estão apresentadas na Tabela 1.  Ao 

comparar as variáveis sociodemográficas e clínicas entre os dois grupos de escolaridade, foi 

verificada uma diferença estatisticamente significativa, apenas para a variável renda mensal (p < 

0,0001), uma vez que o grupo com maior escolaridade (> 8 anos) apresentou maior renda mensal 

(tabela 1). Foi verificado que a escolaridade entre os grupos, era estatisticamente diferente 

(<0,0001). Portanto, os grupos realmente eram diferentes entre si quanto à escolaridade. 

 

 

Tabela 1– Caracterização da amostra geral (n=109) e por grupo de escolaridade (3-7 anos e ≥ 8 

anos). 

 Amostra 
total (n=109) 

Escolaridade 3-
7 anos 
(n=53) 

Escolaridade 
≥8 anos 
(n=56) 

valor de p 

 Idade (anos) 72,41 (3,08) 72,21 (3,25) 72,62 (2,90) 0,557 
 

 Escolaridade (anos)  7,70 (4,51)    4,25 (1,53)   11,34 (3,67)   <0,0001 
 

Número de salários 
mínimos 

 3,11 (3,44)   1,72 (1,29) 4,58 (4,31) <0,0001 
 

Número de medicamentos  3,0 (2,0 - 5,0) 3,0 (1,3 - 5,0)  3,0 (2,5- 5,0)  0,252 
 

 Número de Comorbidades 3,0 (1,0 – 4,0) 3,0 (1,0 – 4,8) 2,0 (1,0 – 4,0) 0,387 
 

Atividade física (h/sem)  0,0 (0,0 – 1,0) 0,0 (0,0 – 3,0) 0,0 (0,0 – 2,5) 0,643 
 

n: número; h/sem: horas/semana. Dados expressos como média (desvio-padrão) ou mediana (quartil1 – quartil 3).  
 
 
 
Ao comparar os grupos de diferentes escolaridades quanto ao tempo de realização das atividades 

de dupla tarefa, não foi verificada diferença estatisticamente significativa para nenhuma condição 

de teste avaliada. As comparações do desempenho nas atividades de marcha entre o grupo de alta 

escolaridade em relação ao grupo de escolaridade mais baixa estão apresentadas na tabela 2.  

 



10 
 

 
 

Tabela 2. Comparações entre os grupos (3-7 anos e ≥ 8 anos) nas atividades de marcha 

Variáveis 3-7 anos 
(n=53) 

≥8 anos 
(n=56) 

Valor de p 

TVU-sem DT 17,45 (3,23) 16,53 (2,22) 0,720 

TVU- Conta 17,8 (16,0-19,2) 17,6 (15,2 – 19,4) 0,419 

NOC- usual 2,0 (1,0-3,8) 2,0 (1,0-3,8) 0,451 

TVU- Bandeja 17,47 (2,28) 16,20 (2,10) 0,861 

TVU-Cores 17,39 (2,72) 16,32 (2,35) 0,961 

NC-usual  8,98 (2,21) 10,09 (2,24) 0,304 

TVR- sem DT 13,91 (1,77) 14,32 (2,11) 0,130 

TVR- Conta 15,43 (2,47) 14,32 (2,11) 0,276 

NOC-rápida 2,0 (1,0-3,0) 2,0 (1,0-3,0) 0,600 

TVR- Bandeja 14,22 (1,60) 13,71 (1,58) 0,430 

TVR-Cores 15,43 (2,47) 14,32 (2,11) 0,276 

NC-rápida 15,74 (2,09) 14,57 (2,34) 0,874 

TVU-sem DT: tempo em segundos gasto para percorrer 20 metros na velocidade usual sem dupla tarefa; TVU- 
Conta: tempo gasto na velocidade usual na demanda cognitiva de efetuar conta; NOC-usual: número de operações 
corretas velocidade usual. TVU-bandeja: tempo gasto na velocidade usual na demanda motora de carregar uma 
bandeja; TVU- Cores: tempo gasto na velocidade usual na demanda cognitiva de listar as cores; NC-usual: número de 
cores velocidade usual TVR-sem DT: tempo gasto na velocidade rápida sem dupla tarefa; TVR- Conta: tempo gasto 
na velocidade rápida na demanda cognitiva de efetuar conta; NOC-rápida: número de operações corretas velocidade 
rápida; TVR -bandeja: tempo gasto na velocidade rápida na demanda motora de carregar uma bandeja; TVR- Cores: 
tempo gasto na velocidade rápida na demanda cognitiva de listar as cores; NC-rápida: número cores velocidade 
rápida Dados expressos como média (desvio-padrão) ou mediana (quartil1 – quartil 3). 
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4 DISCUSSÃO 

 

A dupla tarefa é essencial para a realização de atividades básicas e instrumentais de vida diária, 

portanto o objetivo deste estudo foi verificar se a escolaridade interfere no tempo gasto para a 

realização das atividades de dupla tarefa com demanda cognitiva e motora durante a marcha de 20 

metros em idosas da comunidade. Verificou-se, a partir da amostra estudada, que idosas, em 

distintos graus de educação, apresentam desempenho similares quanto ao tempo gasto para a 

realização das atividades de dupla tarefa. 

Os grupos avaliados foram homogêneos em relação às variáveis idade, medicamentos, 

comorbidades, quedas e nível de atividade física, portanto nenhuma diferença foi encontrada nas 

variáveis que pudessem interferir nos resultados. A amostra era diferenciada apenas em relação à 

escolaridade, objeto de estudo, e renda mensal. Esta diferença de renda mensal encontrada no 

presente estudo, pode estar associada ao fato das idosas terem sido divididas em dois grupos a 

partir do nível de escolaridade. O grupo com escolaridade ≥ 8 anos, apresenta uma renda mensal 

de 4,58 (±4,31) salários mínimos enquanto o grupo com escolaridade entre 3-7 anos, uma média 

de 1,72 (±1,29). Porém, esse resultado já era esperado, uma vez que o estudo Salvato, Ferreira e 

Duarte (2010) verificou-se que boa parte do diferencial de renda entre as regiões do Brasil é 

explicado pelo diferencial do grau de escolaridade; quanto mais elevado o nível de renda 

considerado, maior é a contribuição da escolaridade para a diferença de renda. Além disso, 

segundo o IBGE (2017) trabalhadores com ensino superior completo apresentam rendimento 

médio mensal aproximadamente três vezes maior em relação a adultos com somente o ensino 

médio completo, e cerca de seis vezes acima daqueles sem instrução.  

O tempo gasto para a realização das atividades, com e sem a dupla tarefa, não foi estatisticamente 

diferente entre os grupos de distintas escolaridades. Estes resultados demonstram que, para esta 

população estudada, o fator escolaridade não influenciou no tempo gasto para realizar as 

atividades em dupla tarefa. O presente estudo teve o cuidado de avaliar tanto o desempenho da 

tarefa primária (marcha), quanto das tarefas secundárias (conta e cores). Uma vez que, alguns 

autores sugerem que os idosos podem priorizar a tarefa principal em detrimento a tarefa 

secundária (ANSAI, 2017).  Entretanto, o presente estudo não verificou diferenças estatísticas 

entre os grupos nem para a realização da tarefa primária (p≥ 0,276) nem para as tarefas 

secundárias (p≥ 0,304). Confirmando que realmente a escolaridade não influenciou no 

desempenho da DT nesta população avaliada. Além disso, no estudo de Campbell (2003) que 

avaliou o desempenho de idosos com e sem doença de Parkison (DP) no teste Timed Up and Go 
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(TUG) também não foi evidenciado agravo do desempenho primário associado à DT nas duas 

amostras estudadas.  

As pesquisas têm demostrado que a cognição pode influenciar o desempenho da dupla tarefa 

(MONTERO-ODASSO, 2012; MUIR, 2012), portanto pelo fato da capacidade cognitiva e da 

reserva cognitiva serem menores nas populações de baixa escolaridade (ALLEY, 2007), uma 

possível diferença de desempenho da DT poderia ser observada em diferentes escolaridades. 

Alley (2007), afirma que indivíduos com menor escolaridade estão mais propensos a possuir 

menor ativação em regiões corticais, núcleos da base, tálamo e cerebelo, em tarefas cognitivo-

motoras e no giro fusiforme esquerdo em tarefas perceptuais. Segundo Laks (2006), a educação é 

um instrumento que serve para aumentar a aptidão cognitiva culminando em habilidades 

específicas e aprendizagem de conhecimentos e aumentando a eficiência geral no processamento 

e manejo da informação. Foss (2005) afirma que o baixo nível educacional e a capacidade 

funcional são algumas das muitas causas responsáveis pelo declínio da autonomia da população 

idosa, ocorrendo assim uma maior propensão a demências e um déficit na função cognitiva se 

comparados aos que possuem alta escolaridade. .Além disso, Ávila et al.  propõe que um 

desempenho melhor pode ser resultado de muitos anos de educação formal, o que torna o cérebro 

mais flexível e resistente à frente dos efeitos de doenças ou das alterações comuns originadas pelo 

envelhecimento. Entretanto, o presente estudo não verificou esta possível influência da 

escolaridade sobre o desempenho da dupla tarefa. O fato de terem sido excluídos da amostra os 

indivíduos que apresentassem baixa função cognitiva, pelo MEEM, pode ter garantido uma 

amostra mais homogenia quanto as funções cognitivas, garantindo assim, que este fator não 

interferisse nos resultados. 

O estudo de Enríquez-Reyna (2013), que avaliou a associação entre função executiva e 

velocidade de marcha usual de idosos mexicanos com e sem uma dupla tarefa, identificaram 

diferença estatisticamente significativa em relação à escolaridade para atividade de dupla tarefa 

simples (andar segurando uma bandeja com um copo d’agua), mas não verificaram na realização 

na dupla tarefa complexa (andar mencionando palavras).  Entretanto, parece que a função 

cognitiva interfere muito mais no desempenho do que a escolaridade propriamente dita 

(LENARDT, 2015).  

O presente estudo dividiu a escolaridade em dois grupos, um com faixa de escolaridades de 3 a 7 

anos e o outro com escolaridade igual ou superior a 8 anos. Portanto, não foram avaliadas idosas 

sem escolaridade ou escolaridade inferior a 3 anos. Apesar dos grupos serem estatisticamente 

distintos quanto a escolaridade, o fato de terem mais de 3 anos de estudo pode ter influenciado no 
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desempenho da dupla tarefa.  É importante que futuros estudos avaliem se a ausência de uma 

amostra com nível de escolaridade inferior a 3 anos apresentariam pior desempenho em atividades 

de DT no teste de 20 metros.  

Dessa forma, tal fato pode elucidar porque não houve diferença no desempenho das atividades na 

marcha entre idosas com níveis escolares distintos. Provavelmente as idosas dos dois grupos do 

estudo já possuíam os benefícios decorrentes da prática de atividades físicas em patamares já 

consideráveis e, portanto, não foi possível observar diferença no desempenho da DT na 

velocidade de marcha de 20m.  
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5 CONCLUSÃO 

No presente estudo, foi possível evidenciar que, quando adicionado uma segunda tarefa ao teste 

de 20 metros em idosas com escolaridade de 3-7 anos e em idosas com escolaridade acima de 8 

anos, para todas as variáveis estudadas observa-se que não ocorre diferença significativa de tempo 

para execução das tarefas duplas em comparação aos dois grupos.  Acredita-se que, não houve 

diferença entre as idosas em decorrência dos benefícios da prática de atividades físicas dos dois 

grupos em patamares já consideráveis e, portanto, não foi possível observar diferença no 

desempenho da DT na velocidade de marcha de 20m.  

Como consequência do estudo, foi observada a importância de direcionar a atenção aos idosos 

quanto à orientação para o exercício físico, com o intuito de auxiliar na conservação de uma 

velocidade de marcha adequada e evitar uma perda progressiva de massa muscular. Ao mesmo 

tempo, é indispensável o estímulo cognitivo aos idosos analfabetos, os quais tendem a apresentar 

velocidade da marcha diminuída e pior desempenho cognitivo.  
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APÊNDICE 2 
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APÊNDICE 3 

Avaliação Motora 

Nome: _______________________________Número da avaliação: ______ 

 

Data : __/__/__ h: ____________ Peso: ________ P.A.:_________mmhg 

 

Marcha em 20 metros : 

Vel.Usual : ______ Vel. Rápida: ________ 

Contagem regressiva (70-3): 

Vel. Usual:_______ núm. de op. corretas geradas:_______ 

Vel. Rápida :_______ núm. de op. corretas geradas:_________ 

Nomeando cores: 

Vel. Usual:____________ número de palavras geradas:__________ 

Vel. Rápida: ___________ número de palavras geradas:__________ 

Carregando bandeja: 

Vel. Usual:_________ Volume de água perdido: _________ Paradas: _____ 

Vel. Rápida: ________ Volume de água perdido:__________Paradas______ 

GaitRite®: 

Copo: Vel. Usual ___________( OK) Vel.Rápida:________ ( OK ) 

Nomeando Frutas: Vel. Usual _________( número de palavras geradas) 

Vel. Rápida:________ ( número de palavras geradas) 

Contagem regressiva ( 80-4): 

Vel. Usual:_______ núm. de op. corretas geradas:_______ 

Vel. Rápida :_______ núm. de op. corretas geradas:_________ 

Timed Up and Go ( TUG): 

Vel. Usual: 1ª volta:_________2ª volta :_______ 3ª volta:_________ 

Vel. Rápida: 1ª volta:_________2ª volta :_______ 3ª volta:__________ 

Contagem regressiva(90-6) 

Vel. Usual:_______ núm. de op. corretas geradas:_______ 

Vel. Rápida :_______ núm. de op. corretas geradas:_________ 

TUG com bandeja e bola de tênis: 

Vel.Usual : ________ Vel. Rápida: ________ 

Apoio unipodal: ( 15 segundos) 
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Olhos abertos: ________ Olhos fechados:_________ 

Dobrando uma folha ao meio e ao meio novamente:______ dobras:_______ 

Sentar e levantar em 30’’:_________vezes. 
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APÊNDICE 4 

Instruções para aplicação dos testes motores: 

Os testes devem ser feitos de forma aleatória respeitando a ordem de chegada de cada 

participante. As salas devem ser independentes para cada teste e o local de espera deve 

ser distante dos locais de testes para uma não ouça e teste da outra. 

 

Gait Rite® 

 

Os testes que você irá fazer agora consistem em realizar caminhadas. Este é o tapete por onde a 

senhora irá caminhar. Pode pisar nele pra perceber que é um tapete comum, mas terá a atenção de 

tentar caminhar sempre pelo meio dele e de não pisar nestas pequenas placas da lateral pois são 

sensores do tapete. Todas as caminhadas irão começar de trás de linha amarela, à qual a senhora 

irá se posicionar bem próxima. Quando eu disser “pode ir”, a senhora irá começar a caminhada, 

atravessará o tapete e irá parar após a marca amarela que encontra-se ao final do trajeto. Ao 

atravessar esta marca, a senhora irá aguardar lá e esperar novas instruções. Cada trajeto de ida e 

de volta, terá instruções específicas de como a senhora deverá fazer a caminhada. Alguma 

dúvida? 

Em sua primeira caminhada, a senhora irá fazê-la em sua velocidade normal, na velocidade que a 

senhora caminha no seu dia a dia. OK? Quando eu disser “pode ir”, a senhora pode começar a 

caminhada. 

Pode ir. 

A senhora irá voltar fazendo a mesma coisa, caminhando em velocidade normal, velocidade do 

seu dia a dia. 

Pode ir. 

Mais uma vez, a mesma coisa. 

Pode ir. 

Na sua próxima caminhada, a senhora irá realizá-la em sua velocidade máxima, caminhando o 

mais rápido que conseguir. Não é correr, é caminhar. Alguma dúvida? Quando eu disser “pode 

ir”, a senhora pode começar. 

Pode ir. 

A senhora fará novamente a mesma coisa, caminhando em velocidade máxima, o mais rápido que 

conseguir. 

Pode ir. 

Novamente, a mesma coisa. 
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Pode ir. 

Agora, a senhora irá fazer a caminhada em velocidade normal, caminhando na velocidade que 

caminha em seu dia a dia, mas enquanto caminha irá responder algumas contas de matemática. Eu 

vou te dizer uma conta, a senhora responde, depois vou te dar outra conta, a senhora me responde, 

e assim por diante. Alguma dúvida? Primeiro em velocidade normal, do seu dia a dia. 

Pode ir. 

80 – 4...- 4...- 4...- 4...-4... 

Agora, você irá realizar a caminhada em velocidade máxima, o mais rápido que conseguir, e eu 

vou voltar a falar algumas contas de matemática. Tudo bem? 

Pode ir. 

80 – 4...- 4...- 4...- 4...-4... 

164 

Agora, a senhora irá caminhar em velocidade normal, velocidade do dia a dia, e enquanto 

caminha vai me falar nomes de frutas, vai me falando os nomes de fruta que a senhora conhece. 

Alguma dúvida? 

Pode ir. 

Agora, a senhora irá caminhar em velocidade máxima, o mais rápido que conseguir caminhar, e 

vai continuar a me falar nomes de frutas. (Caso ela pergunte se pode repetiralguma, diga que sim). 

Pode ir. 

Agora, a senhora irá caminhar em velocidade normal, velocidade do seu dia a dia, e enquanto 

caminha irá levar este copo de água com a senhora. Qual mão a senhora costuma usar mais? 

Então é nessa que irá levar o copo. Tome cuidado para não encostar o cotovelo na barriga. 

(Atenção para o ângulo do cotovelo que deverá ser posicionado em 90º) Alguma dúvida? 

Pode ir. 

Agora, a senhora irá caminhar em velocidade máxima, o mais rápido que conseguir, levando 

novamente o copo de água na mão. Da mesma forma que a você fez a anterior (Atenção para o 

ângulo do cotovelo que deverá ser posicionado em 90º)  

Pode ir. 

 

RESUMO: Total de caminhadas: 12, sendo 3 em velocidade do dia a dia, 3 em velocidade 

máxima, 1 em velocidade do dia a dia fazendo contas, 1 em velocidade máxima fazendo contas, 1 

em velocidade do dia a dia dizendo nomes de frutas, 1 em velocidade máxima dizendo nomes de 

frutas, 1 em velocidade do dia a dia levando o copo de água, 1 emvelocidade máxima levando o 

copo com água. 
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Os resultados deverão ser anotados da seguinte maneira na folha de aplicação do teste: 

 

OP: VU = NF: VU = 

VM = VM = 

COPO: VU = 

VM = 

OP = caminhada com conta matemática 

COPO = caminhada com copo de água 

NF = caminhada com nomes de frutas 

VU = velocidade do dia a dia 

VM = velocidade máxima 

 

Marcha em 20 metros: 

 

Teste deve ser realizado em ambiente neutro, para evitar distrações. O cronômetro é acionado 

quando o pé de trás desprende-se do chão para passar a faixa/marca Zero e termina quando o 

último pé desprende-se do chão para passar a faixa/marca de 20 metros.  

- O(a) avaliador(a) dará a seguinte instrução: “A senhora vai andar até aquela aquelamarca e pare 

após a marcação. 

Na primeira tentativa você irá “Andar na velocidade que você anda no seu dia a dia”. 

Na segunda tentativa você irá “Andar na velocidade mais rápida que conseguir!” 

Caso a idosa converse ou pare, o teste deve recomeçar. 

O comando utilizado é o “pode ir” 

 

Marcha em 20 metros - Contagem Regressiva (70-3) 

 

Duas tentativas com contagem regressiva 70 - 3, uma com velocidade lenta e outra com 

velocidade rápida, 

Instrução: “A senhora irá andar até aquela marcação na velocidade que caminha no dia-adia, e eu 

vou fazer uma conta e a senhora irá me falar o resultado!” e a mesma instrução “na velocidade 

mais rápida que a senhora conseguir!”. 

 

Marcha em 20 metros – nomeando cores 
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Duas tentativas nomeando cores, uma com velocidade lenta e outra com velocidade rápida. 

Cores repetidas são descartadas! 

- Instrução: “A senhora irá andar na velocidade que anda no seu dia a dia e irá falar todos os 

nomes de cores que a você se lembrar.” 

A mesma instrução será dada para a Velocidade mais rápida que você conseguir, as cores podem 

ser repetidas do primeiro teste ( velocidade usual) , entretanto se na mesma volta ela repetir 

alguma cor, esta deve ser descartada. 

 

Marcha em 20 metros – carregando bandeja com copos com água 

 

Duas tentativas carregando uma bandeja com três copos com água, com dois terços do seu 

volume (300ml copo e 200 ml de água), dispostos em forma de um triângulo com 15 cm de 

aresta, uma com velocidade lenta e outra com velocidade rápida 

Instrução: “A senhora irá andar até aquela demarcação, segurando esta bandeja, na velocidade que 

a senhora usualmente anda na rua! Se derramar água, ou o copo cair, continue andando sem 

parar!” A mesma instrução é dada para Velocidade rápida! 

A bandeja só deverá ser entregue após a explicação do teste 

A posição do cotovelo é de 90º, a bandeja não pode estar apoiada ao corpo. 

 

Timed Up and Go( TUG) : 

 

Três tentativas em marcha usual. Registra-se o tempo percorrido. 

Três em marcha rápida. Registra-se o tempo percorrido. 

Duas com contagem regressiva 90 - 6, uma com velocidade lenta e outra com velocidade rápida. 

Registra-se o tempo percorrido. 

Duas com copo com uma bandeja com uma bolinha de tênis colocada ao centro da bandeja, uma 

com velocidade lenta e outra com velocidade rápida. A intenção é que a bolinha não caia da 

bandeja. Registra-se o tempo percorrido. E se a bolinha caiu da bandeja. 

O comando utilizado é o “pode ir”. 

 

Sentar e levantar em 30 segundos 

Este teste deve ser sempre o último, para evitar fadiga da participante. 
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Assim que o avaliador disser já a participante deverá levantar-se totalmente da cadeira e sentar-se 

novamente, encostando-se o dorso no espaldar da cadeira, conta-se o número de levantamentos 

completos realizados em 30 segundos. 

 

Timed Up and Go (TUG) 

 

- São realizadas 3 tentativa e posteriormente tira-se a média 

- Utiliza-se cone para demarcar, com borda antes da marcação 

- A tarefa só inicia após o(a) avaliador(a) dizer “Já” 

- O(a) avaliador(a) irá demonstrar a tarefa antes de iniciar 

- A contagem inicia quando a idosa tirar as costas do encosto da cadeira, e termina 

quando ela encostar novamente. 

- Instrução: “A senhora irá colocar os pés dentro dessa marcação, mãos ao lado do corpo, as 

costas devem estar todas em contato com o encosto da cadeira. Irá levantar sem utilizar as mãos e 

irá realizar este trajeto, e sentar novamente encostando as costas toda no encosto!” “Lembrando 

que não pode utilizar as mãos para sentar e levantar, e deve encostar as costas todas no encosto!” 

Após esta informação, deve instruir qual velocidade será realizada! 

 

TUG com Contagem Regressiva (90-6) 

 

- Instrução: “A senhora irá realizar o mesmo trajeto, eu vou te falar uma conta e a senhora irá me 

informar o resultado”. Após informar a tarefa, instruir qual velocidade será realizada! 

 

TUG com Tarefa dupla motora: Bandeja com bola de tênis 

- Antes de dar a instrução, perguntar qual a mão que a idosa escreve ou usa com frequência. 

- Instrução: “A senhora irá realizar o mesmo trajeto, mas segurando esta bandeja. A bola pode 

rolar pela bandeja, só não pode cair!”. 

- A bandeja só é entregue após as instruções. 

- Informar que não pode usar a outra mão, e a bandeja deve se manter em 90º, não trazê-la medial 

ou lateralmente, e não apoiar a bandeja ou o cotovelo no corpo. 

- Interromper o teste: queda da bola  caso ocorra, não deverá repetir. 

- Bola ao centro, mão espalmada abaixo da bandeja e cotovelos a 90º. 
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Sentar e levantar em 30’: __________vezes. 

 

- Demonstração do teste antes de iniciá-lo 

- Não é necessário manter os pés dentro da marcação 

- Mãos cruzadas sobre o peito 

- Ao levantar deve manter coluna reta e joelhos esticados  se não esticar o corpo 

completamente não conta 

- Cadeira deve estar encostada na parede 

- Instrução: “A senhora iniciar o teste senta-da, e levantar o maior número de vezes que conseguir 

durante 30 segundos!” 

- O inicio e término desta contagem serão informados pelo(a) avaliador(a) como “Já” e 

“Pronto” respectivamente! 

Observações: 

- “Apoio Unipodal” e “Sentar e Levantar” deverão ser os últimos testes 

- Necessári 5 minutos de intervalo entre um teste e outro 
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

Plano de coleta e análise dos dados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016/1 2016/2 2017/1 2017/2 2018/1 2018/2 
Atualizaçãobibliográfica X X X X X X 
Redação do projeto 
envio para Comitê de 
Ética em Pesquisa- 
UFMG (COEP) 

X      

Aprendizagem do 
manuseio dos 
instrumentos de medida 

X      

Seleção dos voluntários X X X    
Coleta de dados (após 
aprovação pelo COEP) 

X X X    

Análise e discussão dos 
resultados 

   X X X 

Redação e defesa da 
dissertação 

     X 
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