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Resumo
Objetivo – Analisar e comparar a interferência da realização de dupla tarefa sobre o desempenho da marcha entre indivíduos com he-
miparesia pós AVE e indivíduos sadios. Métodos – Foram selecionados 12 indivíduos com hemiparesia pós AVE (Grupo Estudo – GE) e
12 controles sadios (Grupo Controle – GC), pareados em idade e gênero com os participantes do GE. Cada grupo realizou três tarefas:
“tarefa simples”, em que deambularam por um percurso de 10 metros em velocidade confortável; “tarefa motora”, concomitantemente
à “tarefa simples”, os participantes transferiram uma bola de uma mão à outra; e, “tarefa cognitiva”, simultaneamente à tarefa simples
os participantes memorizaram o nome de seis frutas, verbalizadas pelo examinador, e, ao final do percurso, identificaram essas frutas.
As tarefas foram randomizadas entre os participantes e, cada uma, realizada por três vezes consecutivas, sendo a média destas utilizadas
para análise. As variáveis analisadas foram: amplitude média do passo, cadência e velocidade média. Resultados – O GE apresentou di-
ferença significativa nas três variáveis analisadas, em ambas as tarefas, quando comparado ao GC. Na análise intragrupo estudo, o GE
apresentou pior desempenho na “tarefa motora”, comparada à “tarefa simples”. Conclusão – Sugere-se que indivíduos hemiparéticos
pós AVE apresentam pior desempenho nas variáveis espaço-temporais da marcha em comparação aos indivíduos sadios, tanto quando
a marcha é realizada isoladamente assim como quando há incremento de tarefas cognitiva e motora. Além disso, pressupõe-se que a
complexidade das tarefas motora e cognitiva também influenciem o desempenho da marcha desta população.

Descritores: Marcha; Acidente vascular encefálico; Hemiparesia

Abstract
Objective – To analyzed and compare the interference of performing dual task on gait performance in individuals with hemiparesis after
stroke and in healthy individuals. Methods – 12 individuals with hemiparesis after stroke (Study Group – SG) and 12 healthy controls
(Control Group – CG) were selected, matched by age and gender with the participants of the SG. Each group performed three tasks: “simple
task” in which they walked for a route of 10 meters at a comfortable speed; “Motor task”, concurrently with “simple task”participants trans-
ferred a ball from one hand to another; and “cognitive task”, simultaneously to the “simple task” participants memorized the names of six
fruits that were spoken by the examiner, and at the end of the route they identified these fruits. The tasks were randomized amog the parti-
cipants, and each one was realized three consecutive times, with an average of these used for analysis. The variables anaysed were: step
lenght, cadense and average speed. Results – The SG showed a significant difference in the three variables in both of the tasks when
compared to CG. In intergroup study analysis, the SG had worse performance in “motor task”, compared to “simple task”. Conclusions –
It is suggested that individuals with hemiparesis after stroke have exhibited worse performance in the spatiotemporal variables of the gait
compared to healthy individuals, both when the march is performed alone as well as when there is an increase of cognitive and motor
tasks. Furthermore, it is assumed that the complexity of motor and cognitive tasks also influence the gait performance of this population.

Descriptors: Gait; Stroke; Hemiparesis

Introdução
O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é um dos maio-

res problemas de saúde pública no mundo1, sendo no
Brasil a principal causa de morte2. É caracterizado pelo
rápido desenvolvimento de sinais e sintomas relacio-
nados à perda da função cerebral, com mais de 24
horas de duração, de suposta origem vascular em de-
corrência de isquemia ou hemorragia3.

Os sinais e sintomas de um AVE variam de acordo
com o local e extensão da lesão2-3. A hemiparesia/plegia
resulta como o déficit mais comum, sendo esta definida
como a diminuição/ausência da motricidade voluntária
em hemicorpo contralateral ao hemisfério cerebral afe-
tado2. Indivíduos com hemiparesia pós AVE apresentam
alteração do equilíbrio estático e dinâmico, assimetria
na distribuição do peso corporal entre os membros in-
feriores, perda da seletividade dos movimentos, em de-
corrência de espasticidade, alteração sensorial, o que

somados, levam à dificuldade na realização da marcha
e execução dos movimentos voluntários, tendo como
consequência, a perda da independência2-4.

A marcha desses indivíduos é caracterizada pela di-
minuição da velocidade e cadência, menor tempo de
balanço, diminuição da amplitude de movimento de
extensão de quadril, flexão de joelho e dorsiflexão,
inabilidade em transferir o peso sobre o membro inferior
parético4-5, além de dificuldades para alterar a veloci-
dade, direção da marcha, duração da passada e inten-
sidade de uma atividade muscular4.

Além das dificuldades de origem motora, indivíduos
com hemiparesia comumente apresentam dificuldade
na realização de atividades de origem cognitiva, bem
como para a aquisição de novas habilidades, fato que
pode estar relacionado à alteração na capacidade de
aprendizagem6-7. Visto o exposto, a capacidade de de-
sempenhar atividades simultâneas (i.e. dupla tarefa)
também pode estar comprometida nestes sujeitos.
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A realização simultânea de atividades motoras e cog-
nitivas é frequente em circunstâncias cotidianas, sendo
nestas situações, as atividades motoras realizadas de
forma automática, sem a necessidade de demanda aten-
cional consciente8, uma vez que programas de ação fo-
ram alcançados a partir de um processo de aprendiza-
gem resultante da repetição e variabilidade da prática9.

Assim, o desempenho da dupla tarefa envolve a exe-
cução de uma tarefa primária, foco principal da atenção
e, uma tarefa secundária, executada simultaneamente.
Desta forma, um prejuízo do desempenho na tarefa
primária implica que não há automatização desta e,
que ambas as tarefas, competem por demandas simila-
res para o seu processamento10.

Durante a marcha, ao percorrer um ambiente com-
plexo ou cheio de objetos, informações sensoriais são
solicitadas para ajudar no controle e na adaptação do
andar. Nesse sentido, o comportamento locomotor in-
clui também a capacidade de iniciar e terminar a loco-
moção, ajustar e adaptar o andar de maneira a evitar
obstáculos e alterar a velocidade e a direção de acordo
com o ambiente. Além dessa demanda, a marcha ge-
ralmente contextualiza-se como tarefa primária, já que
quando se analisa o andar nas atividades diárias, este
sempre está associado a uma tarefa secundária, como
falar, carregar objetos ou associado a processos mentais
internos. Esse acoplamento de tarefa primária e secun-
dária é aprendido e adquirido ao longo da vida com a
prática e a experiência5,10-11.

Alguns autores3 declaram que essa capacidade se en-
contra frequentemente prejudicada em indivíduos com
desordem neurológica3, dentre eles, indivíduos com
hemiparesia pós AVE, sendo este prejuízo na realização
de uma ou ambas as tarefas denominado como interfe-
rência cognitivo motora12-13.

Visto o exposto, este estudo apresentou como objetivo
principal analisar e comparar a interferência da reali-
zação de dupla tarefa cognitivo e motora sobre o de-
sempenho da marcha de indivíduos com hemiparesia
pós AVE e indivíduos sadios.

Métodos
Foi realizado um estudo transversal do tipo caso-

controle.
O estudo foi realizado nas Clínicas Escola de Fisiote-

rapia da Universidade Paulista – UNIP, situadas na ci-
dade de São Paulo, Campi Anchieta (Rua Francisco
Bautista, 300) e Pompeia (Rua Carlos Vicari, 124).

Após aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa da
Universidade Paulista – UNIP participaram de modo
voluntário e após esclarecimento verbal e escrito deta-
lhado dos procedimentos, riscos, benefícios e finalida-
des do estudo, 24 indivíduos, sendo 12 indivíduos sa-
dios (Grupo Controle – GC) e 12 com hemiparesia pós
AVE (Grupo Estudo – GE).

O GC foi composto por indivíduos sadios, sem his-
tória pregressa de doenças associadas ou queixas que
interferiam em suas atividades de vida diária. Além
disso, foram pareados em idade e gênero com os parti-
cipantes do GE.

Já os indivíduos do GE foram incluídos conforme cri-
térios descritos a seguir:

Critérios de Inclusão:
– indivíduos de ambos os gêneros;
– idade entre 35 e 75 anos;
– diagnóstico médico de um único episódio de Aci-

dente Vascular Encefálico Isquêmico (AVEI) em região
cerebral (superficial ou profunda) irrigada pela artéria ce-
rebral média, o qual foi confirmado por exames de ima-
gem (ressonância neuromagnética – RNM e/ou tomografia
computadorizada – TC) trazidos pelo indivíduo, com
tempo de lesão superior a 6 meses e inferior a 10 anos;

– indivíduos que deambulavam de forma indepen-
dente por um percurso de pelo menos 14 metros sem a
necessidade de dispositivos auxiliares;

– nível cognitivo suficiente para compreender as ins-
truções das tarefas experimentais;

– indivíduos que já realizavam tratamento fisiotera-
pêutico nas Clínicas de Fisioterapia supracitadas.

Critérios de Exclusão:
– qualquer condição médica instável;
– déficits vestibulares e/ou cerebelares;
– deformidade severa em membros inferiores e/ou

tronco;
– diminuição significativa (com ou sem correção óp-

tica) da acuidade visual.
Procedimento:
Os participantes de ambos os grupos realizaram 3

tarefas:
• Tarefa Simples: para esta tarefa, os participantes fo-

ram instruídos a deambularem em velocidade habitual
(confortável) sobre um percurso de 14 metros, sem-
qualquer outra tarefa concorrente.

• Dupla Tarefa Motora: a atividade descrita na “tarefa
simples” devia ser realizada sob as mesmas instruções,
no entanto, concomitantemente à esta tarefa, os parti-
cipantes transferiram um objeto (bola espiralada com
aproximadamente 8 cm de diâmetro, pesando 200g)
de uma mão para a outra.

• Dupla Tarefa Cognitiva: a atividade descrita na “ta-
refa simples” devia ser realizada sob as mesmas instru-
ções, no entanto, concomitantemente à esta tarefa, os
participantes memorizaram o nome de seis frutas que
foram verbalizadas pelo examinador, pois ao final do
percurso, deviam identificar essas frutas dentre uma
variedade de 20 ilustrações que estavam distribuídas
sobre a superfície de uma mesa.

Os 2 metros iniciais e finais do percurso de 14 metros
foram desconsiderados da análise, por serem estes con-
siderados um período de aceleração e desaceleração,
respectivamente. Desta forma, as variáveis analisadas
foram obtidas em referência aos 10 metros restantes.

As variáveis dependentes analisadas foram: amplitude
média do passo (AMP), cadência (CAD) e velocidade
média (VM).

Para o cálculo da AMP dividiu-se a distância total
percorrida (10 metros), pela quantidade de passos dados
pelo participante.

Já a cadência consistiu na relação entre o número
total de passos executados e o tempo gasto (em segun-
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dos) para executar todo percurso (CAD = nº passos/
tempo).

Por fim, a VM foi calculada pelo tempo (em segundos)
despendido para realização do percurso, sendo esta
expressa em metros por segundo (m/s).

Para evitar viés de aferição, foram utilizados um pe-
dômetro (OXER BP – 302) e um cronômetro para men-
suração da cadência e velocidade, respectivamente.

Todas as tarefas foram realizadas por três vezes con-
secutivas, sendo a média destas utilizadas para análise.
A ordem entre as tarefas foi randomizada entre os par-
ticipantes.

Análise de Dados:
Para análise estatística utilizou-se o software Graph-

Pad inStat 3.1. Para verificar a normalidade dos dados
foi utilizado o teste Kolmogorov-Smirnov. Para compa-
ração entre as variáveis (cadência, amplitude média do
passo e velocidade média) nas tarefas simples, cognitiva
e motora foi utilizado o teste paramétrico teste-t de Stu-
dent. Esta análise foi realizada nas comparações intra
e intergrupos. O nível de significância foi mantido em
p<0,05.

Resultados
A Tabela 1 apresenta a média e desvio padrão das

características de cada participante dos grupos estuda-
dos (GE e GC).

Tabela 1. Caracterização dos participantes dos grupos GE e
GC

D.P.: Desvio padrão; F: Feminino; M: Masculino

Grupo/ Idade Tempo de HemicorpoSexo lesãoparticipante (anos) (meses) afetado

GE1 M 60 24 D
GE2 F 63 24 D
GE3 F 52 17 D
GE4 F 48 7 D
GE5 M 73 12 D
GE6 F 35 48 D
GE7 F 39 108 D
GE8 F 70 33 E
GE9 M 70 19 E
GE10 M 60 10 E
GE11 F 49 14 E
GE12 M 59 7 E

Média ± 7 F e 5 M 56,5 ± 26,92 ± 7 D e 5 ED.P. 12,16 28,13

GC1 F 58 — —
GC2 F 56 — —
GC3 F 55 — —
GC4 F 44 — —
GC5 M 54 — —
GC6 M 52 — —
GC7 M 56 — —
GC8 F 52 — —
GC9 F 42 — —
GC10 F 60 — —
GC11 M 37 — —
GC12 M 62 — —

Média± 7 F e 5 M 52,33 ± — —
D.P. 7,58

Nenhuma diferença foi encontrada quando a idade
foi comparada entre grupos por meio do teste-t de Stu-
dent (p = 0,315), demonstrando que os grupos foram
homogêneos em relação a esta variável.

Os valores médios e desvio padrão das variáveis ana-
lisadas (CAD, AMP e VM) nas três tarefas estudadas es-
tão representados no Gráfico 1 para o GC.

Na análise intragrupo controle, o teste-t de Student
apontou diferença significativa para a variável CAD e,
um efeito marginalmente significativo, para a variável
VM, somente na comparação entre as tarefas Cognitiva
e Motora (Tabela 2).

Tabela 2. Comparação intragrupo controle em relação às va-
riáveis analisadas nas três tarefas estudadas

T.S.: Tarefa Simples; T.C.: Tarefa Cognitiva; T.M.: Tarefa Motora/*Diferença sig-
nificativa p<0,05.

Variável TS x TC TS x TM TC x TM
p-valor p-valor p-valor

Cadência 0,140 0,419 0,049*
Amplitude Média do Passo 0,140 0,118 0,467

Velocidade Média 0,072 1 0,050

O Gráfico 2 representa os valores médios e desvio
padrão das variáveis analisadas (CAD, AMP e VM) nas
três tarefas estudadas para o GE.

Na análise intragrupo estudo, o teste-t de Student
apontou diferença significativa para todas as variáveis
estudadas, somente na comparação entre as tarefas
Simples e Motora (Tabela 3).

Tabela 3. Comparação intragrupo estudo em relação às 
variáveis analisadas nas três tarefas estudadas

T.S.: Tarefa Simples; T.C.: Tarefa Cognitiva; T.M.: Tarefa Motora/*Diferença sig-
nificativa p<0,05.

Variável TS x TC TS x TM TC x TM
p-valor p-valor p-valor

Cadência 0,107 0,046* 0,533
Amplitude Média do Passo 0,390 0,004* 0,304

Velocidade Média 0,057 0,001* 0,212

O Gráfico 3 apresenta a comparação entre os valo-
res médios obtidos por cada grupo (GC e GE) nas va-
riáveis analisadas (CAD, AMP e VM), em cada tarefa
estudada.

A Tabela 4 apresenta a comparação intergrupos, para
to das as variáveis estudadas, nas três tarefas realizadas.

Tabela 4. Comparação intergrupos em relação às variáveis
nas três tarefas estudadas

T.S.: Tarefa Simples; T.C.: Tarefa Cognitiva; T.M.: Tarefa Motora/*Diferença sig-
nificativa p<0,05.

Variável TS x TC TS x TM TC x TM
p-valor p-valor p-valor

Cadência 0,002* 0,006* p<0,001*
Amplitude Média do Passo p<0,001* p<0,001* p<0,001*

Velocidade Média p<0,001* p<0,001* p<0,001*

Conforme observado, o teste-t de Student apontou
diferença significativa para as três variáveis estudadas,
na comparação entre as todas as tarefas.
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Gráfico 1. Valores médios, representativos do Grupo Controle, das
três variáveis estudadas em cada tarefa realizada. CAD:
Cadência; AMP: Amplitude Média do Passo; VM: Veloci-
dade Média; TS: Tarefa Simples; TC: Tarefa Cognitiva; TM:
Tarefa Motora.

Gráfico 2. Valores médios, representativos do Grupo Estudo, das
três variáveis estudadas em cada tarefa realizada. CAD:
Cadência; AMP: Amplitude Média do Passo; VM: Veloci-
dade Média; TS: Tarefa Simples; TC: Tarefa Cognitiva; TM:
Tarefa Motora.

Gráfico 3. Comparação entre os valores médios obtidos por cada
grupo (Grupo Controle x Grupo estudo), em cada va-
riável estudada, para cada tarefa realizada. CAD: Ca-
dência; AMP: Amplitude Média do Passo; VM:
Velocidade Média; TS: Tarefa Simples; TC: Tarefa Cogni-
tiva; TM: Tarefa Motora.

Discussão
Já se sabe que após uma lesão cerebral atividades

anteriormente automatizadas, como a marcha, passam
a ser controladas e realizadas com aumento da de-
manda atencional. Visto o exposto, julgou-se importante
analisar a interferência da dupla tarefa nas variáveis
espaço-temporais da marcha de indivíduos com hemi-
paresia pós AVE.

Apesar de alguns indivíduos com hemiparesia pós
AVE apresentarem um andar funcional, ele é diferente,
se comparado à um indivíduo sadio (i.e., sem lesão en-
cefálica), por denotar comprometimento motor, como
fraqueza muscular, alteração do tônus e pobreza de
movimentos no membro inferior acometido14. Além das
exigências neuromusculares, a marcha funcional inclui
a manutenção da velocidade de caminhada apropriada
às demandas específicas, cadência, amplitude do passo
adequada, resistência e equilíbrio15.

Neste estudo, as variáveis espaço-temporais analisa-
das incluíram a cadência, amplitude média do passo e
velocidade média da marcha. Apesar dos indivíduos
com hemiparesia pós AVE terem sido capazes de deam-
bular em todas as tarefas propostas, estes apresentaram
pior desempenho, em todas as variáveis analisadas,
quando comparados à controles sadios. Pressupõe-se
que estes achados possam ser justificados pela presença
de comprometimento sensório-motor, frequentemente
apresentado por esta população16-17, o que por sua vez
leva a um prejuízo no desenvolvimento da marcha du-
rante a dupla tarefa, pois estas competem por demanda
atencional similares para o seu desenvolvimento, como
mostram outros estudos3,18-19.

A presença de espasticidade em membro inferior afe-
tado também pode justificar a diminuição da amplitude
média do passo, da velocidade e do tempo de marcha,
como sugere os resultados de outro estudo14, pois
quando indivíduos com hemiparesia pós AVE aumen-
tam a velocidade durante a marcha, há estimulação do
arco-reflexo gerando mais espasticidade, o que, por
sua vez, ocasiona uma desaceleração.

Neste estudo, os indivíduos do Grupo Estudo deve-
riam apresentar lesão em região cerebral irrigada pela
artéria cerebral média, fato que justifica a hemiparesia
de predomínio branquial20 observada em todos os par-
ticipantes deste grupo. Quando comparada a interfe-
rência entre a tarefa simples e a dupla tarefa motora
nas variáveis analisadas, um maior prejuízo foi obser-
vado em relação à dupla tarefa motora. Talvez o fato
desta tarefa ter exigido movimentos dos membros su-
periores possa justificar este achado. Além disso, é fre-
quente observarmos aumento da espasticidade de mem-
bro superior21 durante a deambulação de indivíduos
com hemiparesia pós AVE, fato que dificulta a realiza-
ção de ambas as tarefas.

Conforme observado, a realização da dupla tarefa
de demanda cognitiva não repercutiu significativamente
nas variáveis da marcha de indivíduos com hemiparesia
pós AVE quando comparada com as tarefas simples,
ou com demanda motora. Talvez o grau de complexi-
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dade da tarefa cognitiva possa justificar estes achados,
uma vez que alguns autores22 têm demonstrado que a
lesão cerebral pode também comprometer a cognição
destes indivíduos, como a capacidade de realizar si-
multaneamente tarefas que demandem níveis de aten-
ção diferentes, resultando na diminuição de cadência
e velocidade da marcha. Uma justificativa para isto
seria que, diminuir a velocidade durante marcha, se dá
por uma estratégia para ganhar estabilidade23.

Nota-se que, em relação à velocidade média e ao
desvio padrão, os indivíduos sadios apresentaram maio-
res valores quando comparado com os com hemiparesia
pós AVE, em todas as variáveis analisadas, o que pode
ser justificado pelas alterações neuromusculares apre-
sentadas pelos hemiparéticos e que tem efeitos negati-
vos sobre a marcha, ocasionando uma piora desta
quando associada a uma dupla tarefa, como sugerem
outros estudos13,22-23.

Cabe ressaltar que, a idade e gênero dos indivíduos
que compuseram o grupo controle foram pareados
igualmente com os indivíduos do grupo estudo, o que
pode diminuir o viés deste estudo.

Outros estudos longitudinais10,12 que analisaram dupla
tarefa na marcha de indivíduos com doença de Parkin-
son demonstraram mudanças significativas na cadência,
comprimento da passada e velocidade durante a reali-
zação das tarefas secundárias a marcha, fato este que
também pôde ser verificado neste estudo pelos indiví-
duos com hemiparesia pós AVE. Assim, apesar da dis-
tinção entre o diagnóstico de base, verifica-se que um
comprometimento neurológico pode prejudicar a ha-
bilidade de realizar uma dupla tarefa.

Este estudo apresenta algumas limitações que cabem
ser expressas: 1. A sensibilidade dos instrumentos de
avaliação pressupõe-se que a utilização de uma plata-
forma de força permitiria a análise de outras variáveis,
assim como, a possibilidade de verificação entre a am-
plitude do passo com o membro parético e não paré-
tico, visto que a maioria dos indivíduos com hemipa-
resia pós AVE apresentam assimetria entre os passos24;
2. Talvez o fato do grupo estudo ter sido composto por
indivíduos com lesão em hemisfério cerebral direito e
esquerdo possa ter interferido nos resultados, uma vez
que se sabe da distinção funcional entre os hemisférios
cerebrais16,25.

O presente estudo, vem enfatizar as alterações na
realização da dupla tarefa, com demanda motora nos
indivíduos com hemiparesia pós AVE, visto que, muitos
estudos13,18-19,22 têm avaliado somente as alterações cor-
respondentes à realização da dupla tarefa com demanda
cognitiva.

Sugere-se, para estudos futuros, a análise da realização
de dupla tarefa com demandas e níveis de complexidade
diferentes, assim como, com utilização de instrumentos
de avaliação mais precisos para análise das variáveis.

Conclusão
Sugere-se que indivíduos hemiparéticos pós AVE, apre-

sentam pior desempenho nas variáveis espaço-temporais

da marcha, em comparação aos indivíduos sadios, tanto
quando a marcha é realizada isoladamente, assim como
quando há incremento de tarefas cognitivas e motora.

Além disso, pressupõe-se que a complexidade das
tarefas motora e cognitiva também influenciem o de-
sempenho da marcha desta população.

Sabe-se que, o treino de marcha de indivíduos com
hemiparesia pós AVE é frequente no ambiente terapêu-
tico, desta forma, a interferência de uma segunda tarefa
à marcha pode ser utilizada como mais um recurso te-
rapêutico, visto que, a dupla tarefa é parte integral da
rotina de qualquer pessoa.

Referências
1. Braun A, Herber V, Michaelsen SM. Relação entre nível de ati-
vidade física, equilíbrio e qualidade de vida em indivíduos com
hemiparesia. Rev Bras Med Esporte. 2012;18(1).

2. Giriko C, Azevedo RA, Kuriki H, Carvalho A. Capacidade fun-
cional de hemiparéticos crônicos submetidos a um programa de
fisioterapia em grupo. Fisioter Pesq. 2010;17(3):214-9.

3. Torriani-Pasin C, LinK, Arjona M, Silva PY, Lima RZ. Efeitos da
dupla tarefa na marcha de pacientes hemiparéticos. Sci Health.
2010;1(3):128-35.

4. Nascimento LR, Caetano LCG, Freitas DCMA, Morais TM, Po-
lese JC, Salmela LFT. Diferentes instruções durante teste de velo-
cidade de marcha determinam aumento significativo na
ve lo cidade máxima de indivíduos com hemiparesia crônica. Rev
Bras Fisioter. 2012;16(2).

5. Brown LA, Sleik RJ, Winder TR. Attentional demands for spatic
postural control after stroke. Arch Phys Med Rehabil. 2002;
83:1732-5.

6. Caldas AC. A herança de Franz Joseph Galh: O cérebro ao ser-
viço do comportamento humano. Portugal: McGraw-Hill; 2000.

7. Bond JM, Morris M. Goal-directed secondary motor tasks: their
effects on gait in subjects with Parkinson’s disease. Arch Phys Med
Rehabil. 2000;81(1):110-6.

8. Cookburn J, Haggard P, Cook J, Fordham C. Changing patterns
of cognitive-motor interference (CMI) over time during recovery
from stroke. Clin Rehabil. 2003;17(2):167-73.

9. Schmidt RA, Wrisberg CA. Aprendizagem e performance mo-
tora: uma abordagem da aprendizagem baseada no problema.
Porto Alegre: Artmed; 2001.

10. O’Shea S, Morris ME, Lansek R. Dual task interference during
gait in people with Parkinson disease: effects of motor versus cog-
nitive secondary tasks. Phys Ther. 202;82:888-97.

11. Lord S, Rochester L, Weatherall M, McPherson K, McNaugh-
ton H. The effect of environment and task on gait parameters after
stroke: a randomised comparison of measurement conditions.
Arch Phys Med Rehabil. 2006;87:967-73.

12. Teixeira NB, Alouche SR. O desempenho da dupla tarefa na
doença de Parkinson. Rev Bras Fisioter. 2007;11(2):127-32.

13. Plummer-D’Amato P, Altmann LJP, Saracino D, Fox E, Behr-
mand AL, marsiske M. Interactions between cognitive tasks and
gait after stroke: a dual task study. Gait Posture. 2008;27(4):683-8.

14. Luvizutto GJ, Gameiro MO. Efeito da espasticidade sobre os
padrões lineares de marcha em hemiparéticos, Fisioter Mov.
2011;24(4):705-12.

15. Hess RJ, Brach JS, Piva SR. Walking skill can be assessed in
older adults: validity of the Figure-of-8 Walk Test. Phys Ther.
2010;90:89-99.

J Health Sci Inst. 2015;33(4):365-70 Dupla tarefa na marcha de indivíduos com hemiparesia369



16. Voos MC, Piemont MEP, Valle LER. Assimetrias funcionais em
pacientes com hemiparesia: uma revisão de literatura. Fisioter
Pesq. 2007;14(1);79-87.

17. Staines WR, Black SE, Graham SJ, Mcllroy WE. Somatosen-
sory gating and recovery from stroke involving the thalamus.
Stroke. 2002;33:2642-51.

18. Bowen A, Wenman R, Mickelborough J, Foster J, Hill E, Tallis
R. Dual-task effects of talking while walking on velocity and ba-
lance following a stroke. Age Ageing. 2001;30:319-23.

19. Haggard P, Cockburn J, Cock J, Fordham C, Wade D. Interfe-
rence between gait and cognitive tasks in a rehabilitating neuro-
logical population. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2000;69(4):
479-86.

20. Shelton FN, Reding MJ. Effect of lesion location on upper limb
motor recovery after stroke. Stroke. 2001;32:107-12.

21. Stokes M. Neurologia para fisioterapeutas. São Paulo: Pre-
mier; 2000.

22. Pohl PS, Kemper S, Siengsukon CF, Boyd L, Vidoni E, Herman
RE. Older adults with and without stroke reduce cadence to meet
the demands of talking. J Geriatr Phys Ther. 2011;34:35-40.

23. Rogers HL, Cormwell RL, Grady JL. Adaptive changes in gait
of older and younger adults as responses to challenges to dynamic
balance. J Aging Phys Act. 2008;16:85-96.

24. Sibley K, Tang A, Patterson K, Brooks D, Mcllroy WE. changes
in spatiotemporal gait variables over time during a test of func-
tional capacity after stroke. J Neuroeng Rehabil. 2009;6:27.

25. Haaland KYT, Prestopni JL, Knight RT, Lee RR. hemispheric
asymmetries for kinematic and positional aspects of reaching.
Brain. 2004;127:1145-58.

Endereço para correspondência:

Alessandra M. Schiavinato Baldan
Rua Dr. Bacelar, 1212 – Vila Clementino

São Paulo-SP, CEP 04026-002
Brasil

E-mail: alessandra@unip.br

Recebido em 26 de setembro de 2014
Aceito em 15 de outubro de 2015

370 J Health Sci Inst. 2015;33(4):365-70Baldan AMS, Elmauer JC.


