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Introdução: Os desempenhos motor e cognitivo declinam com o envelhecimento e a realização de atividades que 

abrangem estes dois sistemas concomitantemente nas tarefas do cotidiano é bastante comum. A execução de tarefas 

que associam estes dois sistemas simultaneamente é denominada como dupla tarefa e que, para ser realizado, 

necessita da presença do recurso atencional. Sua utilidade está no fato de que prejuízos na execução de dupla tarefa 

estão relacionados ao risco aumentado de quedas. Porém, não existe ainda, um protocolo universal para a sua 

avaliação. A associação entre os testes com a dupla tarefa pode otimizar a avaliação e reavaliação, colaborando para a 

prevenção e o tratamento de idosos que apresentam ou possam vir a apresentar déficits de equilíbrio, histórico de 

quedas, alterações cognitivas e da marcha. Objetivo: Avaliar a associação entre os testes Timed Up and Go (TUG) e de 

20 metros durante a marcha com dupla tarefa (atividade motora associada à tarefa cognitiva aritmética) nas velocidades 

usual e rápida. Método: Foram avaliadas 111 idosas independentes com idades entre 69 a 79 anos, que foram 

recrutadas na comunidade. Na realização dos testes, as idosas caminharam oito vezes (total), quatro vezes para cada 

teste, sendo duas vezes com a solicitação de deambulação, uma com velocidade usual e outra com velocidade rápida 

para cada teste e duas vezes realizando contas, também em velocidade usual e rápida. Em ambos os testes, foram 

contabilizados o número de operações corretas geradas nas duas velocidades. A associação foi analisada pelos 

coeficientes de correlação de Spearman e foi adotado nível de significância &#945; de 5%. Resultados: Encontrou-se 

correlação boa para tempo no TUG usual e 20m usual (r=0,67), TUG rápido e 20m rápido (r=0,70), TUG-DT usual e 

20m-DT usual (r=0,55) e TUG-DT rápido e 20m rápido (r=0,57). Já para os acertos TUG-DT usual e 20m-DT usual 

(r=0,47) e TUG-DT rápido e 20m-DT rápido (r=0,44), a correlação foi moderada. Conclusão: Houve boa associação 

linear positiva entre os testes, mostrando correlações moderadas e boas entre eles, respondendo de forma semelhante 

em termos de tempo de realização dos seus respectivos percursos (simples ou com a dupla tarefa). Tais testes, quando 

utilizados em conjunto, possibilitam avaliar um número maior de informações já que o TUG avalia também a o sentar e 

levantar e o 20 metros por apresentar um percurso maior, fornece mais dados relativas à função executiva.
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