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RESUMO  

No envelhecimento há modificações funcionais e estruturais que comprometem as 
habilidades motoras e cognitivas. Para avaliar as interações entre marcha e cognição, a 
dupla tarefa tornou-se o método de referência para analisar a estabilidade da marcha, o 
controle postural e quedas. Os distúrbios na marcha e no equilíbrio estão entre as principais 
causas de incapacidade crônica na população idosa, e sua incidência varia com o avançar 
da idade, ocorrendo em aproximadamente 35% dos adultos com mais de 70 anos e entre 
72 a 82% das pessoas com mais de 80 anos. As anormalidades na marcha podem levar à 
limitações de mobilidade, que estão associadas com perda de autonomia, redução da 
qualidade de vida, aumento do risco de queda e do número de hospitalizações, além 
do aumento da morbimortalidade nos idosos. Avaliar o efeito da dupla tarefa no equilíbrio, 
no padrão da marcha e na mobilidade funcional por meio de cinemetria. Tratou-se de uma 
pesquisa exploratória-descritiva de caráter quantitativo realizada em uma amostra de 
conveniência de 11 idosos, de ambos os sexos, com idade acima de 60  anos, recrutados  
na Faculdade da Terceira  Idade (FATI-UNIFEG), sem distinção de etnia e/ou condição 
social, residentes na comunidade, submetidos a avaliação da marcha, do equilibrio, da 
mobilidade funcional e das estartégias biomecânicas por meio do software KINOVEA 
durante a  realização  do teste Timed Up and Go (TUG) e suas variações de dupla 
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tarefa cognitiva e motora, além do teste Timed “Up and Go” Assessment of Biomechanical 
Strategies (TUG-ABS). Não foi observado valores significativos em relação ao TUG e sua 
variações de dupla tarefa cognitivas e motoras em relação ao comprimento do passo, 
comprimento da passada, tempo do passo, tempo da passada e tempo de execução do 
teste TUG. A população em questão não apresentou risco de quedas ou alterações 
biomecânicas significantes durante a execução da marcha e no teste TUG. Não foi observado 
alterações significativas nos parâmetros espaço-temporais da marcha e maior risco de 
quedas em situação de dupla tarefa na população estudada. 
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