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RESUMO

Varise, EM. Efeitos do treinamento cognitivo-motor no controle postural de idosos: ensaio
clínico randomizado [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Instituto de Psicologia;
2019. 81f.

Introdução: O treinamento cognitivo-motor tem demonstrado atenuar o declínio cognitivo;
entretanto, os achados sobre seus efeitos no controle postural não são consistentes. O objetivo
deste estudo foi comparar os efeitos de dois programas multicomponentes de treinamento
cognitivo-motor sobre o controle postural em idosos independentes e autônomos da
comunidade. Métodos: Este foi um ensaio clínico randomizado e controlado, uni-cego, com
dois grupos paralelos de adultos autônomos da comunidade, com 60 anos de idade ou mais. O
estudo foi realizado na Universidade de São Paulo. Os participantes foram distribuídos em
dois grupos por meio de um processo aleatorizado (4:4) com blocos de 8 participantes. Os
números gerados foram colocados em envelopes lacrados opacos que foram abertos pelo
fisioterapeuta que aplicou as intervenções. O grupo multicomponente (TM) foi submetido a
treinamento com exercícios orientado à tarefa e o grupo multicomponente plus (TM+) foi
submetido ao mesmo treinamento que o TM com a adição de sobrecarga cognitiva
(memorização, cálculo aritmético e tarefa de Stroop). Todos os participantes completaram
quatorze sessões de 50 minutos, realizadas duas vezes por semana durante sete semanas. A
medida primária foi o controle postural, avaliado pelo Mini-BESTest antes e após a
intervenção e 30 dias após o término do programa de treinamento. O estudo foi registrado no
Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos sob o número de estudo RBR-99xnc6. Resultados:
Entre setembro de 2017 e dezembro de 2018, 32 participantes participaram do estudo. No
total, três participantes desistiram. Vinte e nove participantes foram alocados no TM (n = 14)
ou TM + (n = 15). Na medida primária Houve efeito de tempo e no escore Total Mini-BESTest
(F (2; 54) = 20,8; p = 0,001; poder observado = 1,0. Houve melhora no pós-intervenção (teste
post-hoc de Tukey; p = 0,0001) que se manteve na avaliação de seguimento (teste post-hoc de
Tukey; p = 0,0002), independente do grupo. Foi encontrado efeito de tempo sobre o domínio
antecipatório (F (2,54) = 6,9, p = 0,002; poder observado = 1,0); orientação sensorial (F (2,54)
= 8,2; p = 0,001; potência observada = 1,0); e marcha dinâmica (F (2,54) = 9,5; p = 0,001;
potência observada = 1,0). Houve melhora na avaliação pós-intervenção (teste post-hoc de
Tukey, p <0,05) que se manteve na avaliação de seguimento (teste post-hoc de Tukey; p
<0,05), independente do grupo. A análise do TUG (timed up and go) em tarefa simples

mostrou efeito de tempo (F (2,54) = 4,8 p = 0,011, poder observado = 0,8) e de grupo (F
(1,27) = 5,2 p = 0,03, poder observado = 0,6). O teste post-hoc de Tukey no TUG em tarefa
simples mostrou diferença entre os grupos p = 0,03 e efeito de tempo p=0,008 (linha de base
vs seguimento) independente do grupo. A análise do TUG em tarefa cognitiva mostrou efeito
de tempo (F (2,54) = 3,9; p = 0,026; poder observado = 0,7). O teste post-hoc de Tukey no
TUG em dupla tarefa mostrou efeito de tempo p = 0,03 (linha de base vs seguimento)
independente do grupo. Conclusão: O treinamento multicomponente proporcionou uma
melhora no controle postural em idosos autônomos, e a adição de carga cognitiva não
influenciou os resultados da intervenção.

Palavras-Chave: Idosos. Comportamento multitarefa. Exercícios. Equilíbrio postural.
Cognição.

ABSTRACT

Varise EM. Effects of cognitive-motor training on postural control of the elderly: a
randomized clinical trial [thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Instituto de
Psicologia; 2019.

Introduction: Cognitive-motor training has been shown to prevent and treat cognitive
decline; however, findings on its effects on postural control are not consistent. The objective
of this study was to compare the effects of two multicomponent cognitive-motor training
programs on postural control in independent and autonomous community-dwelling older
adults. Methods: This was a randomized and controlled longitudinal single-blind clinical trial
with two parallel groups of independent and autonomous community-dwelling adults, 60
years of age or older. The study was performed in the University of São Paulo. The blocks
were distributed in two groups through a random process (4: 4) with blocks of 8 participants.
The generated numbers were placed in opaque sealed envelopes that were opened by the
physical therapist who applied the interventions. The multicomponent group (MT) underwent
multicomponent training with task-oriented exercise. The multicomponent plus group (MT+)
underwent the same training as the MT with the addition of a cognitive overload
(memorization, arithmetic calculation and Stroop task). All participants completed fourteen
50-minute sessions, which were held twice weekly over seven weeks. The primary
measurement was postural control, evaluated using the Mini-BESTest before and after the
intervention and 30 days after the training program was completed. The study was registered
in the Brazilian Clinical Trials Registry under study number RBR-99xnc6. Results: Between
September 2017 and December 2018, 32 participants participated in the study. In total, three
participants gave up. Twenty-nine participants were allocated in the MT (n = 14) or MT + (n
= 15). There was a time effect and Total Mini-BESTest score (F (2; 54) = 20.8; p = 0.001;
observed power = 1.0. Post-intervention improvement (Tukey post-hoc test; p = 0.0001),
which remained in the follow-up assessment (Tukey's post-hoc test; p = 0.0002), regardless of
the group. found time effect on the anticipatory domain (F (2.54) = 6.9, p = 0.002; observed
power = 1.0); sensory orientation (F (2.54) = 8.2; p = 0.001; observed power = 1.0) and
dynamic gait (F (2.54) = 9.5; p = 0.001; observed power = 1.0) There was an improvement in
post-intervention evaluation (Tukey's post-hoc test, p <0.05) that remained in the follow-up
evaluation (Tukey's post-hoc test; p <0.05), regardless of the group. The simple task timed up
and go analysis of TUG showed a time effect (F (2.54) = 4.8 p = 0.011, observed power = 0.8)

and group (F (1.27) = 5.2 p = 0.03, observed power = 0.6). Tukey's post-hoc test on the
simple task TUG showed a difference between groups p = 0.03 and time effect p = 0.008
(baseline vs follow-up) regardless of the group. TUG analysis in cognitive task showed time
effect (F (2.54) = 3.9; p = 0.026; observed power = 0.7). Tukey's post-hoc dual-task TUG test
showed time effect p = 0.03 (baseline vs follow-up) regardless of group. Conclusion:
Multicomponent training provided an improvement in postural control in independent elderly,
and the addition of a cognitive task did not influence the intervention results.

Keywords: Aged. Multitasking behavior. Exercises.

Postural balance. Cognition.
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1 INTRODUÇÃO
O processo de envelhecimento está associado ao declínio de vários sistemas motores e
cognitivos1,2. Apesar do declínio fisiológico, apenas 25% a 35% dos idosos apresentam algum
tipo de limitação funcional3,4. Mesmo idosos muito idosos podem manter a independência
funcional e a autonomia, funções que dependem essencialmente dos sistemas motores e
cognitivos2.
A mobilidade é uma das funções associadas com a independência funcional, pois
possibilita ao idoso a capacidade de realizar transferências posturais e a marcha, atividades
que dependem fundamentalmente do controle postural5,6. Por sua vez, a cognição está
associada à autonomia, uma vez que capacidades de julgamento e tomada de decisões, por
exemplo, dependem da integridade cognitiva7,8.
No entanto, as atividades de vida diária, principalmente as instrumentais, dependem
tanto de funções motoras quanto de cognitivas9. De fato, estudos mostram a associação entre
o controle postural e a cognição10. Idosos com comprometimento cognitivo caem com maior
frequência11. Vários estudos utilizaram o paradigma da dupla tarefa para mostrar o impacto da
cognição no controle postural de idosos12-15.
Quando uma tarefa apresenta demandas cognitivas e motoras associadas o
desempenho do equilíbrio dos idosos14 ou de indivíduos com disfunções neurológicas é
afetado15. Esse fenômeno sugere que os recursos neurais dedicados ao controle postural são
reduzidos em condições de dupla tarefa cognitiva16 ou multitarefa17, tornando a postura
vulnerável a eventos desestabilizadores pelo esgotamento dos recursos neuronais
disponíveis18. Portanto, aumentar a carga cognitiva durante um treinamento poderia estimular
a divisão dos recursos atentivos, aumentando as demandas aos mecanismos automáticos do
controle postural19,20.
O controle postural requer a integração sensório-motora dos sistemas vestibular,
visual e somatossensorial21. Essas informações são integradas no lobo parietal e ínsula
posterior do hemisfério direito22 para o sistema nervoso central estabelecer os limites
funcionais do corpo no espaço23.
Idosos com comprometimento cognitivo caem com maior frequência quando realizam
dupla tarefa. Nessa condição onde as demandas são compartilhadas entre tarefa e controle
postural, a concorrência entre os recursos neuronais aumenta24, assim como aumenta o risco
de deficiência e de quedas25. Entretanto, alguns autores defendem que processamento
automático dos mecanismos primitivos de controle postural são mais eficientes e favorecidos
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quando o foco atencional não está voltado para o controle postural, mas sim para as tarefas
que estão sendo executadas no meio externo26.
A evidência de associação entre os sistemas motores e cognitivo deu origem a novas
intervenções cognitivo-motoras27,28. De fato, uma revisão sistemática com metanálise mostrou
que o treino cognitivo-motor promove melhora do controle postural estático e dinâmico de
idosos saudáveis15 tanto em ambiente real quanto virtual29, afinal o aumento de demanda
cognitiva é desafiador e tende a aumentar a instabilidade postural dessa população12. No
entanto, a maioria dos autores tende a analisar os efeitos de intervenções com duplas tarefas
pouco desafiadoras15,30-32.
As metanálises com desfechos cognitivos28,33 e controle postural15, apontam limitações
metodológicas dos ensaios clínicos que inviabilizam comparações entre os desfechos e os
diversos instrumentos de mensuração utilizados. As limitações comuns mencionadas na
literatura são: as diferenças entre as demandas cognitivas e motoras; o número de sessões; a
frequência do treino28; a escassez de testes psicométricos ecologicamente validados para
examinar a tradução prática dos efeitos da intervenção32, e uma baixa padronização na
classificação entre os tipos dos treinos cognitivos-motores27,34,35.
Ao organizarem os diferentes métodos de intervenção, Herold e colaboradores
propuseram uma classificação para os treinos cognitivos-motores. O tipo I, quando a
intervenção é realizada em momentos diferentes. O tipo IIa, quando o treino motor está
associado com tarefa cognitiva adicional, por exemplo, caminhar e contar regressivamente. O
tipo IIb, realizado com a tarefa cognitiva incorporada, por exemplo, caminhar pisando em
marcas pré-estabelecidas, ou seja, a tarefa cognitiva é um pré-requisito para completar a
atividade como um todo27.
Uma intervenção com forte combinação entre treinamento motor e cognitivo que
apresenta alta relevância ecológica36 parece prevenir e tratar o declínio cognitivo dos idosos
saudáveis28,33. As intervenções que propõem exercícios orientados para tarefas, como por
exemplo, caminhar e pisar de acordo com padrões estabelecidos também tem se destacado na
melhora da mobilidade em adultos mais velhos37. A sinergia positiva promovida pela
associação dos benefícios desses tipos de intervenções combinadas37 em ambiente
enriquecido38 são necessárias para promover plasticidade sináptica, a sobrevivência e
integração funcional dos neurônios recém-formados em redes neurais39, melhorar a reserva
cognitiva40,41 a resiliência contra os processos degenerativos do cérebro

38,42,43

e a cognição

dos idosos28. Entretanto, os efeitos de um treino cognitivo-motor multicomponente
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fisicamente e cognitivamente exigente e com exercícios orientados à tarefa no controle
postural de idosos independentes e autônomos não estão claros.
Portanto, o objetivo desse estudo foi comparar os efeitos de dois treinamentos
cognitivos-motores multicomponentes altamente desafiadores, com e sem adição de dupla
tarefa cognitiva, sobre o controle postural de idosos independentes e autônomos da
comunidade.
A hipótese do presente estudo foi que um treinamento cognitivo-motor
multicomponente com associação de dupla tarefa, pode promover uma melhora do controle
postural superior a um treinamento cognitivo-motor multicomponente sem associação de
dupla tarefa cognitiva.
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2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 EFEITOS DO ENVELHECIMENTO SOBRE O CONTROLE POSTURAL
O alto custo crescente da prestação de cuidados aos idosos ressalta a importância de
novas intervenções e treinamentos que proporcionem a melhora da cognição e do controle
postural com a intenção de minimizar as complicações futuras4, como as quedas5 o prejuízo
da independência funcional e da qualidade de vida6.
A progressão dinâmica do envelhecimento é caracterizada pela degeneração neural e
alterações neuroquímicas que, por sua vez, acarretam em disfunção cognitiva7, aumento dos
fatores de risco cardiovascular8-10, e instabilidade postural dos idosos, mesmo isentos de
patologia11.
A instabilidade postural é a principal causa de quedas entre os idosos15 pois
anualmente 30 a 60% deles caem e 10 a 20% dessas quedas resultam em lesões,
hospitalização e/ou morte16. As alterações no controle postural e na marcha são responsáveis
pelo aumento nos índices de quedas acidentais dos idosos durante a iniciação do passo 17 e
quando duas ou mais informações visuais concorrentes são gerenciadas simultaneamente18.
O controle postural é estabelecido por meio do alinhamento entre os segmentos do
corpo para mantê-lo contra as forças gravitacionais. As informações provenientes dos
sistemas sensoriais são processadas no sistema nervoso central em regiões onde estão
estabelecidas uma representação interna dos limites de estabilidade do corpo45,46.
A velocidade do processamento das respostas motoras diante dos estímulos visuoespacial e sensório-motores nessa fase da vida pode exceder o tempo de reação de 10
milissegundos47 e exigir o uso das estratégias de equilíbrio mais elaboradas para manutenção
simples da postura em situações pouco desafiadoras48.
O controle postural usa a abundância e a redundância de informações dos sistemas
visual, vestibular e somatossensorial, e é depende da atenção49 para promover uma
estabilidade do corpo no espaço, mesmo com o declínio de um desses sistemas sensoriais50.
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2.2 EFEITOS DO ENVELHECIMENTO SOBRE A COGNIÇÃO
A cognição é definida como uma gama de habilidades mentais necessárias para
perceber, processar e interagir com nosso ambiente51. Os processos cognitivos intactos são
fundamental para a vida humana e, ao longo do ciclo de vida, o desempenho cognitivo é
influenciado pelo envelhecimento biológico e, está associado a um declínio das funções
cognitivas, velocidade de processamento e memória52.
O declínio cognitivo dificulta a sustentação da atenção, enquanto estímulos são
inibidos para que outros sejam priorizados e memorizados, por exemplo, durante uma DT53.
Essa redução no desempenho dos idosos está diretamente relacionada com o elevado índice de
quedas54, o aumento da mortalidade e da morbidade dessa população55.
Para manter bom desempenho enquanto múltiplas tarefas são gerenciadas é essencial
automatizar os comportamentos motores e intensificar a relação dos processos cognitivos
conscientes da função executiva (FE) e da memória de trabalho56 com o ambiente57.
A Função Executiva (FE) é o mais elevado nível de função cognitiva que permite a
realização de tarefas com objetivos complexos. Essas atividades mais elaboradas recrutam
habilidades, tais como, inibir um comportamento automático, alternar a atenção entre tarefas e
promover informações constantes à memória de trabalho, como: controlar, regular e reter
informações relevantes58.
A maioria das atividades de vida diária requerem a FE para seu desempenho, por
exemplo, desenvolvemos planos mentais para preparar as refeições, vestir-se e pagar as
contas59. Para isso, mantemos o estado de alerta, inibimos as informações irrelevantes,
tomamos decisões acertadas e monitoramos as respostas de acordo com as demandas do
feedback interno e ambiental60.
As áreas corticais pré-frontais e regiões do hipocampo responsáveis pela FE e
memória de trabalho, são as mais comprometidas no processo de envelhecimento61. Imagens
do encéfalo demonstram que o colapso dos neurônios de associação dos lobos cerebrais
reflete na redução da velocidade de processamento das sinapses, o que justificaria, em parte,
as alterações sensório-motoras e cognitivas em percentuais de 10 a 17% do lobo frontal dos
idosos com idade acima de 65 anos62.
Buckner et al (2004) verificaram que as alterações no sistema vascular associada à
redução do fluxo sanguíneo promove um declínio na capacidade dos idosos lidar com
processos mentais cognitivos simultâneos63.
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A FE se apresenta vulnerável à carga cardiovascular, especialmente diante do acúmulo
de dois ou mais fatores de risco cardiovascular nos idosos64.
Os idosos utilizam compensações posturais e cognitivas para prevenção das quedas,
entretanto, muitas vezes, esses recursos não bastam para evitá-las65.

2.3 ASSOCIAÇÃO ENTRE O CONTROLE POSTURAL E A COGNIÇÃO
A maioria das atividades de vida diária requer manutenção do controle postural
enquanto tarefas são desempenhadas. Por exemplo, um indivíduo que anda segurando uma
bandeja com copos, precisa controlar sua estabilidade postural em pé de forma dinâmica e, ao
mesmo tempo segurar a bandeja equilibrando os copos. Tarefas deste tipo requerem a divisão
de atenção entre a tarefa primária, neste exemplo, o controle postural dinâmico (marcha) e a
tarefa secundária (sustentar a bandeja com os copos). As atividades que exigem a divisão da
atenção para o desempenho de tarefas simultâneas são chamadas de “dupla tarefa”(DT)66.
A capacidade de controle do equilíbrio do idoso varia conforme a complexidade e o
tipo da DT19, por exemplo, quando a atenção está voltada para os próprios movimentos (foco
interno) ou para uma tarefa secundária associada (foco externo)67.
Há constatação de que a oscilação do corpo diminui quando o foco de atenção se volta
para uma tarefa secundária cognitiva, pois nesta condição, o sistema de controle postural
facilita a ativação dos mecanismos primitivos e automatizados do controle postural26.
Entretanto, a disponibilidade das habilidades cognitivas requeridas para compensar as
alterações geradas pela instabilidade postural, reduz o desempenho da tarefa concorrente tanto
quanto do controle postural68.
As exigências posturais e cognitivas da DT devem ser atribuídas às cargas atentivas,
motoras e pela inclusão da articulação da palavra nas tarefas secundárias cognitivas. A
articulação da palavra interfere no controle postural69 e na marcha70.
Investimentos futuros em treinamentos com tarefas duplas de natureza não verbal
podem trazer grandes contribuições especialmente se monitoradas por exames de neuro
imagem durante as atividades duplas15.
A associação entre estímulos motores e cognitivos melhoram tanto o controle
postural71 quanto a cognição72. Entretanto quando ocorre uma forte combinação entre os
treinos de natureza multicomponente, os efeitos se apresentam superiores73-75.
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2.4 INTERVENÇÃO PARA A MELHORA DO CONTROLE POSTURAL
O treinamento cognitivo-motor tem despertado interesse clínico entre as áreas
relacionadas à saúde dos idosos, porque o declínio relacionado ao envelhecimento parece
retrair a progressão desse processo por meio do engajamento dessa população em atividades
desafiadoras físicas e cognitivas simultâneas76.
Quando o treinamento físico inclui coordenação77, equilíbrio e agilidade78,
flexibilidade, locomoção, manipulação, força, resistência79, é observada melhora cognitiva80
com impacto positivo na qualidade de vida dos idosos81. Entretanto, o treinamento isolado
que pode melhorar a velocidade da marcha durante a DT82, nem sempre basta para melhorar o
equilíbrio estático nessa condição83.
Os estudos atuais preconizam a comparação dos efeitos de diferentes tipos de
exercícios que associam demandas sensório-motoras e cognitivas, pois o treinamento
combinado parece exercer maior influência positiva em ambas as habilidades84.
Um estudo recente demonstrou que o treinamento com TS e DT melhorou o
desempenho da marcha, mas somente o treinamento cognitivo-motor melhorou também a
função executiva (controle inibitório) modalidade essencial para tudo o que fazemos no dia a
dia e, comprovadamente, uma das funções que declinam com o envelhecimento75. Melhorar a
estabilidade postural repercute diretamente na melhora do desempenho da tarefa cognitiva, da
taxa de aprendizagem e da capacidade do indivíduo realizar mais do que uma tarefa ao mesmo
tempo15.
O aumento da variabilidade, intensidade e velocidade das perturbações durante o
exercício físico, exerce um efeito protetor na plasticidade cognitiva que também é estimulada
durante as intervenções com exercícios cognitivos85. Além disso, intervenções que melhoram
as habilidades de controle postural dos idosos reduzem o risco de queda86. Assim como ocorre
nas intervenções cognitivas e cardiorrespiratória durante o envelhecimento, essas atividades
parecem influenciar positivamente a ativação de canais sensoriais87 os níveis de atenção88 e a
marcha66.
A diversidade metodológica dos treinos cognitivo-motor disponíveis na literatura
dificulta as comparações entre os estudos e, consequentemente, restringe a aquisição de um
melhor entendimento sobre o tema. Então, estabelecer pontos convergentes e divergentes do
treinamento cognitivo motor, selecionar treinos adequados para contemplar as demandas
requeridas por cada população e, permitir a implementação desses treinos, tornando-os
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acessíveis, parece metas a serem alcançadas, pois a melhor forma de treinamento ainda não
foi identificada15.

2.5 INTERVENÇÃO PARA A MELHORA DA COGNIÇÃO
Os estudos recentes estão apontando que o declínio cognitivo é evitável, pois o cérebro
retém a capacidade de plasticidade mesmo entre idosos mais velhos89.
Um treinamento cognitivo-motor parece adequado para aumentar a resistência aos
processos degenerativos do cérebro ocasionados pelo envelhecimento. Atualmente, especulase que o treinamento cognitivo-motor seja superior para melhorar a cognição, comparado com
uma prática isolada de exercício cognitivo ou físico38.
De acordo com Raichlen e Alexander (2017), quando o uso de recursos cognitivos e
sensório-motores estão fortemente associados, como por exemplo, caminhar e monitorar
visualmente um ambiente, ocorre uma melhor conexão dos movimentos corporais com os
propósitos individuais e, desta interação com ambiente90.
Essa forte associação da atividade cognitiva com a motora, é chamada de treino
cognitivo-motor com “cognição acoplada”91 ou “cognição incorporada”27. Esse treino é
classificado como Tipo IIb e tem se mostrado superior na melhora da cognição de idosos27 e,
por outro lado, o treinamento sequencial parece inconclusivo91.
Esse tipo de treino IIb proporciona uma melhora superior da cognição, quando
comparado aos efeitos do treino cognitivo-motor com tarefa sequencial Ia ou com tarefa
cognitiva adicional IIa, afinal, os mecanismos neurofisiológicos que promovem a
neuroplasticidade são favorecidos nesse tipo de treino quando realizamos as atividades que
simulam situações da vida diária, por exemplo, fazer um percurso no supermercado enquanto
lembra qual o trajeto que levarão aos produtos procurados92.
Uma associação de fatores pode favorecer a melhora da cognição nos treinos
cognitivos-motores, tais como: o aumento da carga de exercícios e o grau de dificuldade
crescente dos treinos; promover a priorização das tarefas (variável) e diferentes graus de
intensidade com duração progressiva dos treinos, além de um certo nível de especificidade
das tarefas14.
A prática de exercícios aeróbicos e de força desempenham um papel importante na
proteção contra o declínio cognitivo e a demência94.
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No entanto, as intervenções com dupla tarefa tem se mostrado pouco relevantes para
aplicação no dia a dia, comparado com intervenções multicomponentes como: dança95;
exergame, Tai Chi, judô e dança.
Todas essas modalidades de intervenção tem demonstrado que o aumento da demanda
cognitiva leva a uma melhora cognitiva, mas uma associação entre o aumento da demanda
cognitiva com o controle postural, não é confirmada de forma consistente71,96.

2.6 INTERVENÇÃO PARA A MELHORA COGNITIVA E MOTORA
A multitarefa é um aspecto desafiador do comportamento humano, especialmente se as
tarefas executadas forem de naturezas diferentes. Os estudos têm demostrando que a
relevância ecológica é um fator chave na multitarefa dos idosos18 e, as abordagens não
farmacológicas, como os treinamentos cognitivos-motores, têm despontado como recursos
que atenuam os efeitos do envelhecimento biológico97.
Uma revisão sistemática97 demonstrou que o treinamento-cognitivo é eficaz para
melhorar as funções cognitivas e o estado funcional de idosos com e sem comprometimento
cognitivo. Entretanto, os autores mencionam que as evidências são limitadas e que estudos
com metodologia bem elaborada são necessários para explorar os potenciais desse novo
paradigma de intervenção.
Um treinamento multicomponente apresenta demandas mais compatíveis com aquelas
que vivenciamos no dia a dia, quando comparado com um treino cognitivo-motor com duplatarefa28,33.
Esses programas de treinamento cognitivo-motor multicomponente são vastos27,28,33
mas grande parte das intervenções são de alto custo e utilizam videogames interativos, ou
envolvem atividades específicas, como Tai Chi, judô e karatê.
As intervenções cognitivo-motoras multicomponente apresentam efeitos promissores
na melhora da cognição de idosos28,33. No entanto, Ansai et al73 propuseram um treinamento
composto por exercícios de resistência, força muscular, flexibilidade e equilíbrio com e sem
dupla tarefa, e não demonstraram melhorara da cognição, apesar do efeito de interação para o
desempenho do Timed Up and Go Test, com melhora do grupo sem dupla tarefa.
Shigematsu et al35, comparou os efeitos do Square-Step Exercise (SSE) em idosos da
comunidade. Essa atividade é um método novo e de baixo custo que associou um treinamento
de força e equilíbrio com uma tarefa de memória de trabalho visuo-espacial. Os participantes
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memorizam e executam padrões complexos de posicionamento dos pés sobre um tapete
quadriculado.
No estudo de Shigematsu et al35 um grupo realizou a intervenção SSE em grupo e
outro grupo realizou exercícios de força e equilíbrio. Não houve interação significante entre
os grupos, embora SSE foi tão eficaz quanto o treinamento de equilíbrio na melhoria da
aptidão funcional dos membros inferiores. No acompanhamento de 14 meses, a incidência de
queda SSE (30,0%) não foi significativamente diferente da do grupo que realizou exercícios
de equilíbrio (57,9%).
Embora o objetivo do SSE seja o de melhorar a mobilidade das extremidades
inferiores nos indivíduos com instabilidade postural e risco de quedas, um estudo sugere que
essa modalidade apresenta potencial para melhorar a cognição de idosos98.
Halvarsson et al71 realizou um estudo que se apresentou duas intervenções para
melhorar o equilíbrio postural dos idosos. Um grupo realizou exercícios com dupla e múltipla
tarefa, outro grupo praticou exercícios para o equilíbrio e, um terceiro grupo, não realizou
intervenções. Os autores verificaram que ambos os grupos de intervenção melhoraram o
desempenho do equilíbrio postural.
Trombetti et al100 avaliou a eficácia de um programa de multitarefa baseado em
música associada à marcha, equilíbrio postural e a redução do risco de quedas em idosos.
Houve melhora estaticamente significativa na redução da variabilidade do comprimento do
passo sob a condição de dupla tarefa, no equilíbrio e na redução do número de quedas no
grupo 1 em comparação com grupo 2.
Hiyamizu et al101 investigaram os efeitos de um treinamento de equilíbrio com dupla
tarefa cognitiva no CP de idosos ao associar um treinamento de equilíbrio e força com uma
tarefa cognitiva. Não houve diferenças estatisticamente significativas nas variáveis analisadas
em ambos os grupos. No entanto, a taxa de tarefa de Stroop foi significativamente mais
elevada após treinamento no G1 do que no G2.
Por fim, os achados apontam na seguinte direção: o aumento de demanda cognitiva
num treino cognitivo-motor multicomponente, parece promover um aumento superior na
melhora cognitiva. Entretanto, parece que essa relação não se confirma com consistência para
demonstrar a melhora do controle postural de idosos.
Dessa forma, notamos uma lacuna na literatura e uma escassez de intervenções não
farmacológicas, e que utilizam um treinamento cognitivo-motor multicomponente, com alta
relevância ecológica e de baixo custo, para avaliar os seus efeitos no controle postural de
idosos sem auto relato de quedas.
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2.6.1 Treinamento cognitivo-motor multicomponente em idosos da comunidade
A multitarefa é um aspecto desafiador do comportamento humano, especialmente se as
tarefas executadas forem de naturezas diferentes. Os estudos têm demostrando que a
relevância ecológica é um fator chave na multitarefa dos idosos17 e, que as intervenções que
propõem exercícios orientados à tarefa, por exemplo, exercícios com padrões estabelecidos de
caminhada e pisada, podem melhorar o equilíbrio estático e a mobilidade em idosos37.
As abordagens não farmacológicas como os treinamentos cognitivos-motores, têm
despontado como recursos promissores que atenuam os efeitos do envelhecimento biológico e
que requerem mais estudos para apontar os efeitos da sobrecarga cognitiva sobre o controle
postural dos idosos15, uma vez que os benefícios cognitivos estão melhores estabelecidos97.
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3

OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO PRIMÁRIO
Comparar os efeitos de dois treinamentos cognitivo-motores multicomponentes
altamente desafiadores, com e sem sobrecarga cognitiva (memorização, cálculo aritmético e
tarefa de Stroop) sobre o controle postural de idosos autônomos.

3.2 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS
Analisar

os

efeitos

dos

posturográficos:

a) Limite de estabilidade

b) Área de Oscilação 95%

treinamentos

cognitivo-motores

nos

parâmetros
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4

CAUSÍTICA E MÉTODO

4.1 TIPO DO ESTUDO
Foi realizado um ensaio clínico longitudinal aleatorizado e controlado, uni-cego,
incluindo dois grupos paralelos. O protocolo do estudo foi aprovado pelo comitê de ética da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (ANEXO A), parecer consubstanciado
número 2.882.610 e registrado no site de Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos RBR99xnc6. Nossos registros aderem às diretrizes do CONSORT101.

4.2 AMOSTRA
O cálculo do tamanho da amostra foi realizado com base na medida primária de
avaliação do controle postural por meio do Mini-Balance Evaluation Systems Test (MiniBESTest)103. O cálculo amostral foi realizado a priori utilizando-se o software G ∗ Power
3.1.9.2, a fim de atingir 80% de poder na ANOVA de Medidas Repetidas 3X2 (dois grupos de
treinamento e três medidas de avaliação linha de base, pós-intervenção e follow-up). O nível α
foi fixado em 0,05 e o tamanho do efeito f em 0,4.
A melhora estatisticamente significante foi adotada de acordo com a diferença de pelo
menos 2 pontos no Mini-BESTest entre as avaliações inicial linha de base e pós intervenção.
O resultado indicou que 24 idosos (12 por grupo) seriam necessários para atingir um poder de
80%. Prevendo-se 30% de perdas o resultado do cálculo amostral foi de 32 idosos.
O recrutamento dos participantes durou de setembro de 2017 a janeiro de 2018 e foi
realizado por meio de contato telefônico a partir da lista de idosos independentes e autônomos
inscritos num programa do Laboratório de Movimento do Instituto de Ortopedia e
Traumatologia da Universidade de São Paulo (USP).
Entre 4 de setembro de 2017 e 2 de janeiro de 2018, 59 idosos foram avaliados para
elegibilidade e 32 foram randomizados para o grupo de treinamento multicomponente (TM)
(n = 16) ou o treinamento multicomponente plus (TM +) (n = 16). Um participante no TM + e
dois participantes no TM retiraram-se do estudo antes do início da intervenção devido a um
conflito de agendamento. Um total de 29 participantes completaram a intervenção, e seus
dados foram incluídos nas análises estatísticas (Figura 1).
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Figura 1 - CONSORT fluxograma

Inscrição
Avaliados para elegibilidade (n=59)

Excluídos (n=27)
Não atendeu os critérios de inclusão (n=16)
Recusado a participar (n=6)
Outras razões (n=5)

Randomizados (n=32)

Alocação
TM+
para intervenção (n=16)
 Intervenção alocada recebida (n=15)

TM
Alocado para intervenção (n=16)
 Intervenção alocada recebida (n=14)


Alocado


Não recebeu intervenção alocada
(indisponibilidade) (n=2)

Não recebeu intervenção alocada
(indisponibilidade) (n=1)

Follow-Up
Seguimento perdido (n=0)

Seguimento perdido (n=0)

Intervenção descontinuada (n=0)

Intervenção descontinuada (n=0)

Análise
Analisados (n=14)

Analisados (n=15)





Excluídos da análise (n=0)

Excluído das análise (n=0)

Fonte: Produção do autor
Legenda: TM=treinamento multicomponente; TM+= treinamento multicomponente plus.
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4.2.1 Randomização e mascaramento
Os participantes foram distribuídos em dois grupos por meio de um processo
aleatorizado (4:4) gerado pelo site https://www.randomizer.org/106 com blocos de 8
participantes107. Os números dos participantes e respectivos grupos foram colocados em
envelopes opacos selados. A abertura dos envelopes foi realizada pelo fisioterapeuta que
aplicou as intervenções. O envelope foi retirado da caixa e não foi mais devolvido.
O cegamento da avaliadora dos resultados foi preservado o máximo possível quanto ao
sigilo da alocação e não envolvimento em atividades de intervenção.

4.3 CRITÉRIOS ELEGIBILIDADE DOS PARTICIPANTES

Os dois treinos propostos para ambos os grupos apresentam demandas cognitivas e
motoras exigentes e desafiadoras, sendo assim, os critérios de inclusão e exclusão foram
definidos de modo a selecionar indivíduos que não apresentassem alterações importantes nos
sistemas envolvidos no controle postural (somatossensorial, vestibular e cognitivo), as quais
poderiam interferir na capacidade de desempenho das tarefas propostas nas duas intervenções.

4.3.1 Critérios de inclusão
Os critérios de inclusão foram:

(1) Sexo feminino ou masculino;
(2) Idade de 60 anos ou mais;
(3) Capacidade de permanecer em pé ou caminhar sem apoio devido a qualquer
doença ou alteração funcional;
(4) Capacidade para deitar e levantar do chão sem auxílio em até 10 segundos;
(5) Não apresentar sinais de demência testado por meio do Mini Exame do Estado
Mental (MEEM)108 (ANEXO B);
(6) Não apresentar doenças cardiovasculares descompensadas como angina,
insuficiência cardíaca, pressão arterial descompensada;
(7) Acuidade auditiva normal ou corrigida avaliada por meio do teste do Sussurro109;
(8) Acuidade visual normal ou corrigida avaliada por meio da escala de Snellen110
(ANEXO C);
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(9) Aceitar participar do estudo mediante a assinatura do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A).

Os termos de anuência (APÊNDICE B) e autorização de imagem foram coletados
(APÊNDICE C).

4.3.2 Critérios de exclusão
Os critérios de exclusão foram:

(1) Falta em mais de três sessões consecutivas sem reposição;

4.4 LOCAL DO ESTUDO
O estudo foi realizado no Instituto de Ortopedia, Laboratório de Movimento 2º andar
(LEM), no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(USP), localizado na rua Prof. Doutor Ovídio Pires de Campos, 333 – Cerqueira César - CEP
05.403-010 - São Paulo, SP, no período de janeiro de 2017 à maio de 2018. Todos os
participantes concordaram em assinar o termo de consentimento livre e esclarecido.

4.5 MATERIAIS
4.5.1 Materiais utilizados em quatro estações de treino
Nas quatro estações os participantes desempenhavam atividades em comum e com os
seguintes materiais:
- 2 Ampulhetas com 20cm de altura cada, tempo de 40 segundos, uma delas
monitorada por dois participantes que praticavam, simultaneamente, as estações (E1 e E2) e, a
outra, era monitorada por dois participantes que praticavam as estações (E3 e E4). Um cartão
vermelho (15cm) símbolo da ampulheta, estava presente e visível aos participantes nas quatro
estações (Figura 2).
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Figura 2 - Imagem da Ampulheta e do cartão vermelho

Fonte: Produção do autor.

As tarefas das estações 1 (E1) e 2 (E2) foram realizadas em ambiente compartilhado.
Dois participantes realizam o treino ao mesmo tempo, embora, cada um numa estação com
tarefas específicas que serão descritas mais a diante.
Os materiais utilizados em comum nas estações (E1 e E2), foram:
- E1 e E2: sapateira (vertical); flutuador aquático de polietileno (comprimento: 1,65m,
diâmetro: 6,5cm; peso: 170gr; divisor de ambiente; lousa móvel (1,80m); caixa de papelão;
bancos de madeira (5cm e 10cm) (Figura 3).
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Figura 3 - Imagem dos materiais utilizados na E1 e E2

Fonte: Produção do autor.

Os materiais utilizados em cada estação específica foram:
- E1: papel branco 10X5cm; canetas coloridas (verde, amarelo, azul, rosa, cinza, preto,
marrom, roxo e alaranjado); bexiga; (Figura 4).
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Figura 4 - Imagem dos materiais utilizados especificamente na E1

Fonte: Produção do autor.

- E2: papel colorido 10cmX5cm; raquete de madeira; amoeba® de brinquedo
(Figura 5).

Figura 5 - Imagem dos materiais utilizados especificamente na E2

Fonte: Produção do autor

A Estação 3 (E3) e a Estação 4 (E4), ocorreram em ambientes separados.
Os materiais utilizados na E3 foram:
- E3: cartolina (branca e bege); bancos formando três degraus com inclinação (20°, 30°
e 40°) dos quais, dois com dimensões 30X20cm e um 40X40cm; bloco de espuma densidade
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média (40X12cm); bancos (5cm) distantes 60cm; moedas em espécie (5, 10, 25, 50 centavos
de reais), prendedores de roupa, fio de nilon; colchonete (Figura 6).

Figura 6 - Imagem dos materiais utilizados na E3

Fonte: Produção do autor.

Os materiais utilizados na E4 foram:
- E4: fita adesiva preta; colchonete; cartolina; caneta esferográfica; banco (5cm)
(Figura 7). Os materiais utilizados na E3 foram:

Figura 7 - Ilustração dos materiais utilizados na E4

Fonte: Produção do autor.

Os participantes dos dois grupos de treino utilizaram os mesmos materiais nas quatro
estações, entretanto, um dos grupos realizando dupla tarefa cognitiva.

4.5.2 Triagem dos indivíduos
Os participantes passaram por uma triagem e responderam questões para verificação
dos critérios de elegibilidade e para caracterização da amostra, como: nome, idade, sexo,
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índice de massa corpórea (peso e altura), nível de escolaridade pelo Mini-Exame do estado
Mental (MEEM)108, transtornos médicos auto referidos foram feitos de acordo com as
condições clínicas mencionadas na Classificação de Comorbidades de Charlson111. Estilo de
vida, por meio do Questionário Internacional de Atividade Física versão curta (IPAQ)112
(ANEXO C) e a uma classificação do grau de atividade física dos idosos disponibilizada pelo
centro Coordenador do IPAQ no Brasil113. O teste do Sussurro109 e o teste de Snellen110
(ANEXO B) foram aplicados e o número de quedas auto referida no último ano, verificado.
O MEEM é um teste de rastreio cognitivo para detectar sintomas de demência, é
composto por sete categorias, tais como: (1) orientação para tempo e (2) local, (3) registro de
três palavras e (4) recordação posterior das mesmas, (5) atenção e cálculo, (6) linguagem e (7)
praxia visuo-construtiva. O score total de 0 a 30 pontos é utilizado para classificar os
participantes de acordo com os anos de escolaridade, com o seguinte ponto de corte; 20
pontos para analfabetos; 25 pontos para indivíduos com escolaridade de 1 a 4 anos; 26,5
pontos para 5 a 8 anos de estudo; 28 pontos para 9 a 11 anos de estudo e 29 pontos para
indivíduos com escolaridade superior a 11 anos108.
O IPAQ foi validado para a língua Portuguesa, no Brasil, por Matsudo et al (2001)112 e
permite estimar o tempo semanal gasto em atividades físicas de intensidade leve, moderada e
vigorosa. Neste instrumento são abordadas questões demográficas e de caracterização
individual (gênero, idade, profissão, formação acadêmica e estado de saúde), tendo por
objetivo descrever a amostra em detalhes. O questionário aborda fases do dia, quantidade e
regularidade de atividade física por semana com intensidade leve, moderada ou vigorosa,
tarefas cotidianas domésticas e no local de trabalho, bem como de laser e recreação. Na
versão Curta do IPAQ são abordados os seguintes itens: 1) Frequência de atividades
vigorosas; 2) Tempo de atividades vigorosas; 3) Frequência de atividades moderadas; 4)
Tempo de atividades moderadas; 5) Frequência de caminhadas, mínimo de 10 minutos; 6)
Tempo de caminhadas, mínimo de 10 minutos; 7) Tempo gasto sentado por dia e 8) Tempo
gasto sentado durante o final de semana. O questionário classifica os indivíduos como: muito
ativo, ativo, irregularmente ativo e sedentário (ANEXO C). Os participantes foram
classificados como: muito-ativo (praticava caminhada vigorosa ≥ 5 dias/semana ≥ 30
minutos) e, os ativos (praticava caminhada moderada ≥ 5 dias/semana ≥ 30 minutos)
(ANEXO D). As atividades físicas vigorosas são aquelas que precisam de um grande esforço
físico e que fazem respirar muito mais forte que o normal, enquanto as atividades físicas
moderadas são aquelas que precisam de algum esforço físico e que fazem respirar um pouco
mais forte que o normal (ANEXO C).
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O teste do sussurro verifica a acuidade auditiva dos participantes. O examinador
sussurra uma questão breve e simples em cada ouvido do participante a partir de uma
distância de 30 centímetros e fora do campo visual do paciente, como, por exemplo: “Qual é o
seu nome?”. Se o indivíduo responder corretamente o que foi perguntando, conclui-se que a
sua acuidade auditiva está preservada para que possa ouvir as solicitações verbais durante o
treino109.
O teste de Snellen é um diagrama utilizado para avaliar a acuidade visual do
participante por meio de uma tabela com imagens da letra E apresentadas em tamanhos e
orientações diferentes e 11 níveis de variações, sendo que o normal é o nível 20/20, penúltima
linha, e os valores acima de 20/20, até 20/100, denotam alteração na acuidade visual. O
participante permanece sentado ou em posição ortostática, três metros distante do diagrama do
avaliador que aponta 1 letra por vez, sendo 3 em cada linha (a partir da penúltima linha). Os
valores acima apontam alterações na acuidade visual110.

4.5.2.1 Avaliações: linha de base, pós-intervenção e seguimento
Os participantes de ambos os grupos foram avaliados em três momentos diferentes: (1)
linha de base, antes de iniciar as intervenções; (2) pós-intervenção e (3) seguimento, 30 dias
após o término das intervenções. A avaliação foi realizada por uma fisioterapeuta experiente
que desconhecia o grupo que cada participante integrava.

4.5.3 Desfecho primário
O desfecho primário foi o controle postural avaliado por meio do Mini-Balance
Evaluation Systems Test (Mini BESTest)103, instrumento composto por 14 itens divididos em
quatro domínios: (1) ajustes posturais antecipatórios (troca postural de sentado para posição
ortostática, manter o corpo ereto nas pontas dos pés, manter-se ereto apoiado num membro
inferior); (2) respostas posturais (quando o corpo ereto reage ao estímulo desestabilizador
durante uma das quatro diferentes posições: anterior, posterior e látero-lateral); (3) orientação
sensorial (equilíbrio do corpo ereto sobre superfície uma plana, sobre uma superfície espuma
com olhos fechados e sobre uma rampa com os olhos fechados) e (4) equilíbrio durante a
marcha (enquanto muda a velocidade, movimenta a cabeça na direção horizontal, gira e pára o
corpo, transpõem obstáculo e realiza dupla tarefa). Os 14 itens são: (1) avaliação da troca
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postural de sentado para de pé; (2) ficar na ponta dos pés; (3) em pé em uma perna; (4)
correção com passo compensatório para frente; (5) para trás; (6) lateral; (7) olhos abertos em
superfície firme; (8) olhos fechados em superfície de espuma; (9) inclinação com olhos
fechados; (10) mudança na velocidade da marcha; (11) andar com movimentando a cabeça;
(12) andar e girar sobre o eixo; (13) passar sobre obstáculos e (14) Get up and Go (TUG)
cronometrado com dupla tarefa. Cada item pode ser classificado entre zero, resposta mínima e
dois, como resposta máxima, portanto: 0 ponto indica que uma pessoa é incapaz para executar
a tarefa, 1 ponto indica que uma pessoa é capaz de executar a tarefa sem perfeição e 2 pontos
indica a realização da tarefa em grau máximo, com capacidade normal. O teste pode atingir
até 28 pontos, pois nos itens bilaterais como apoio unipodal e respostas posturais láterolateral, pontuamos o lado pior de cada participante104,105.

4.5.4 Desfechos secundários
Os desfechos secundários foram o controle postural estático e os limites de
estabilidade avaliados por meio da posturografia. O controle postural estático e os limites de
estabilidade (L) foram avaliados por meio da plataforma de força AMTI Accugait Optimized®
(AMTI, Inc., Newton, MA). O Accugait mede as forças aplicadas tridimensionais (Fx, Fy, Fz)
e momentos (Mx, My, Mz) envolvidos no equilíbrio e usa algoritmos estabelecidos para
calcular a localização de o centro de pressão (COP) e suas variáveis associadas com
frequência de aquisição configurada para 100 Hz. Os dados foram adquiridos, gravados e
analisados usando a o software Balance Clinic (software de balanceamento para o Accusway
plus da AMTI plataforma de balanceamento, versão 2.02.01)114,115.
As medidas foram a área de uma elipse de 95% de confiança da excursão do centro de
pressão (COP) na região ântero-posterior e direções médio-laterais, e a amplitude de
deslocamento do COP em dois ensaios de 60s. Os participantes foram avaliados mantendo
uma base de suporte estreita (pés juntos) em três condições. Um arquivo com os dados da
plataforma de força foi convertido em pdf. Os valores registrados foram tabulados numa
planilha do software Excel® para o cálculo da média entre as duas tentativas por condição. As
três condições testadas, foram:
1. Limites de estabilidade (LOS). O participante permaneceu em superfície fixa e
olhando para frente enquanto deslocava o COP dentro da máxima amplitude
possível nas direções anterior, posterior, lateral direita e lateral esquerda, seguindo
os comandos da avaliadora. O participante mantinha seu corpo por 10 segundos na
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amplitude máxima de cada direção, sem alterar a base de suporte e sem iniciar os
deslocamentos por meio da cabeça. Foram obtidas as amplitudes de deslocamento
mínimo, máximo e total do COP em centímetros (cm) no eixo ântero-posterior:
(LOS anterior, LOS posterior e LOS total) e eixo látero-lateral (LOS direito, LOS
esquerdo e LOS total).
2. Dupla tarefa cognitiva (DTCog). O participante permaneceu com os olhos abertos
sobre um bloco de espuma com densidade média (45x45x7,5cm)113 com a
plataforma desligada e memorizando palavras escritas num cartão pelo tempo de 1
minuto. Em seguida, após o cartão ser retirado e a plataforma ligada, permaneceu
por 1 minuto evocando mentalmente e em silêncio, as palavras escritas no cartão.
Finalmente, após a plataforma de força desligar, a avaliadora anotou as palavras
citadas pelo participante. Cada cartão continha 30 palavras diferentes, sendo 20
delas iniciadas com a uma mesma letra definida no início do estudo por sorteio: “f”
avaliação linha de base, “s” pós-intervenção e “a” follow-up114. Para evitar efeito
de aprendizagem, cada cartão foi composto por palavras diferentes em cada uma
das duas tentativas para cada condição testada21. A Área 95% em centímetros
quadrados (cm²) de deslocamento do COP durante a evocação mental dos
participantes sobre a plataforma foi obtida.
3. Olhos fechados em superfície instável (OF). O participante permaneceu sobre a
plataforma de força por 1 minuto, em silêncio, com os olhos fechados e sobre um
bloco de espuma com densidade 20. Foram obtidas as Áreas 95% (cm²) do COP.

Figura 8 - Ilustração das três condições testadas na plataforma de força

a.

a.

b.

c.

b.

c.

39

Fonte: Produção do autor.
Legenda: Condições: a. limites de estabilidade, b. dupla tarefa cognitiva e c. olhos fechados sobre
superfície instável. Os participantes permaneceram em posição ortostática sobre a plataforma de força,
com a base de suporte estreita, pés descalços e juntos, mas sem se tocarem. Papel cartão fixo na
superfície da plataforma de força permitiu o registro dos contornos dos pés com uma caneta e da
marcação da letra “x” nas regiões equivalentes à extremidade do hálux, do V dedo, do maléolo lateral
e do calcâneo, bilateralmente111. Os cartões foram utilizados para o posicionamento dos participantes
nas avaliações pós-intervenção e segmento.

4.6 PROCEDIMENTOS
Na triagem os participantes responderam questões de caracterização da amostra.
Um dia após a aplicação dos critérios de elegibilidade, a coleta dos dados de linha de
base foi realizada por um único avaliador. Em seguida, a randomização dos participantes
definiu dois grupos de intervenção de treinamento cognitivo-motor multicomponente,
denominados: Treinamento Multicomponente (TM) e Treinamento Multicomponente plus
(TM+).
Na semana anterior ao início das intervenções, houve um dia dedicado à
familiarização dos participantes com o treinamento pelo tempo de uma hora por grupo. Cada
participante treinou individualmente recebendo instruções de dois pesquisadores treinados
previamente a fim de garantir a correta orientação e prática das atividades.
Em todo o tempo da intervenção, as interações pessoais entre os pesquisadores e os
participantes foram evitadas, sendo restritas à supervisão e adesão dos participantes aos
treinamentos. As recomendações para os dois grupos foram: realizar as atividades o mais
rápido possível, evitar esbarrar nos obstáculos e, especificamente para o grupo TM+, falar as
respostas das tarefas cognitivas no final das tentativas.

4.6.1 Intervenções
As intervenções foram organizadas em quatro estações: Estação 1 (E1); Estação 2
(E2); Estação 3 (E3) e Estação 4 (E4). As tarefas cognitivas e motoras dessas estações
formaram circuitos com progressão do grau de dificuldade das tarefas em termos do número
de estímulos apresentados. As estações foram praticadas por quatro participantes de forma
individual e simultânea.
Na primeira semana e durante as duas sessões iniciais, cada uma das estações foi
realizada com 3 tentativas de 3 minutos; na segunda e terceira semanas, 2 tentativas de 3 e 6
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minutos, respectivamente e da quarta até a sétima semana, 1 tentativa de 9 minutos. O
intervalo entre as tentativas teve duração máxima de 2 minutos.
Todos os participantes receberam um total de 14 sessões realizadas numa frequência
de duas vezes por semana (segunda-feira e quarta-feira) por 7 semanas consecutivas. Cada
sessão durou aproximadamente 50 minutos e as eventuais faltas foram repostas na mesma
semana.
O protocolo desse estudo é caracterizado por um treinamento cognitivo-motor118,119 de
alta relevância ecológica12,17 que apresenta um programa de intervenção com demandas
cognitivas diferentes entre os dois grupos. Ambos os grupos realizaram um treinamento
cognitivo-motor multicomponente orientado à tarefa (TM), no entanto, um dos grupos
realizou o treinamento com sobrecarga cognitiva adicional (memorização, cálculo aritmético e
tarefa de Stroop) sendo nomeado treinamento cognitivo-motor multicomponente plus (TM+).

4.6.1.1 Treinamento cognitivo-motor multicomponente (TM)
No treinamento cognitivo-motor multicomponente, E1 e E2 foram localizados em um
único ambiente no qual os participantes receberam um ticket e caminharam, evitando
obstáculos. No E1, eles foram solicitados a manter um balão flutuando com a palma da mão
aberta enquanto caminhavam. Na E2, eles foram solicitados a carregar uma raquete de
madeira para pás sem deixar cair um brinquedo de borracha instável colocado em cima dela.
E3 e E4 foram localizados em locais separados. No E3, os participantes caminharam em
superfícies instáveis e em pequenos degraus e foram solicitados a pisar em pontos prénumerados específicos. Eles foram solicitados a se inclinar ou agachar e empurrar bancos de
madeira em miniatura com quantidades diferentes de peso em cima, para pegar moedas para
agregar valor e deitar-se e depois ir de sentado para de pé. No E4, os participantes receberam
um ingresso e foram solicitados a andar e pisar em pontos específicos pré-marcados,
mantendo um balão flutuando com uma palma aberta e pegando moedas com o outro. Em
todas as estações, os participantes foram solicitados a monitorar seu próprio tempo
observando uma ampulheta controlada pelo treinador. Depois de notar o final do tempo
atribuído pela ampulheta (com um desvio permitido de 10 segundos permitido), os
participantes do E1 e E2 pegaram um cartão vermelho para dar ao treinador, enquanto os
participantes do E3 e E4 foram solicitados a se deitarem. Volte antes de entregar o cartão.
Todos os participantes retornaram às suas atividades nas estações.
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4.6.1.2 Treinamento cognitivo-motor multicomponente plus (TM+)
O grupo treinamento cognitivo-motor multicomponente plus, executou o mesmo
programa de treinamento que o grupo multicomponente; no entanto, demandas cognitivas
adicionais foram impostas a cada estação. No E1+, os participantes foram solicitados a
memorizar palavras para cores e executar a tarefa de Stroop. No E2+, os participantes foram
convidados a memorizar palavras para animais, objetos e pessoas. No E3+, os participantes
foram solicitados a ler uma mensagem para si mesmos antes de tentar a atividade E3,
relatando a mensagem ao fisioterapeuta no final da atividade na estação. No E4+, os
participantes foram solicitados a completar os problemas de matemática envolvendo um
número fornecido a eles pelo treinador no início da atividade do E4 e usando números escritos
em pedaços de papel, como -12, +7, -24 e + 32. O participante respondeu às perguntas e os
métodos para a realização das atividades foram determinados como corretos ou incorretos no
final de cada tentativa. Uma descrição da sequência de atividades nos dois grupos é
apresentada no Quadro 2. Uma ilustração das estações 1, 2, 3 e 4 é apresentada na Figura 9,
10, 11, 12, respectivamente. A dificuldade de progressão do treinamento e apresentado no
Quadro 2. A descrição dos materiais utilizados é apresentada no Apêndice F.
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Quadro 1 - Sequências de Atividades nas Quatro Estações
Estação 1
a) pegar um bilhete branco

grupo TM
X

grupo TM+
X

b) memorizar a palavra escrita no bilhete (nome de uma cor)

n/a

X

c) percorrer o trajeto controlando uma bexiga sem esbarrar nos obstáculos
d) depositar o bilhete no recipiente
e) depositar o bilhete com Tarefa de Stroop
f) citar as palavras no final da tentativa

X
X
n/a
n/a

X
X
X
X

Estação 2
a) pegar um bilhete de uma cor pré-definida (verde, amarela, azul, rosa)
b) memorizar as palavras (nome de animais, objetos, pessoas)
c) caminhar segurando uma raquete sem derramar o conteúdo e sem esbarrar nos obstáculos

grupo TM
X
n/a

grupo TM+
X
X

X

X

d) depositar um bilhete num recipiente e reiniciar a atividade
e) citar as palavras no final da tentativa

X
n/a

X
X

Estação 3
a) postura ortostática sobre uma espuma em superfície plana com inclinação ou declínio
b) memorizar um texto durante 1 minuto
c) inserir 5 prendedores num varal
d) tocar cartões numerados de 1 a 7 (brancos com a mão e beges com o pé)
e) tocar os cartões na sequência de 1 ao 7 até perceber ausência de algum número
f) iniciar deslocamento lateral para empurrar bancos posicionados no chão

grupo TM
X
n/a
X
X
n/a
X

grupo TM+
X
X
X
X
X
X

g) coletar determinada quantidade de moedas sobre o último banco (citada antes do ato)

X

X

h) entregar as moedas ao pesquisador

X

X

i) calcular valor e entregá-las
j) deitar e levantar do solo e reiniciar a atividade
k) citar o texto memorizado e a soma das moedas no final da tentativa

n/a
X
n/a

X
X
X

Estação 4
a) pegar um bilhete
b) memorizar um número pré-definido
c) iniciar o cálculo mental (em silêncio)
d) pisar em marcas no chão e caminhar em diferentes trajetos controlando (espalmando)
uma bexiga
e) depositar o bilhete num recipiente
f) citar o valor do cálculo no final da tentativa

grupo TM
X
n/a
n/a

grupo TM+
X
X
X

X

X

X

X

n/a

X

Legenda: MT = Treinamento Multicomponente. MT + = Treinamento Multicomponente plus. N / A = Não Aplicável
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Figura 9 - ESTAÇÃO 1- Instruções aos participantes; descrição do funcionamento da ampulheta e da sequência das atividades
TM Instruções: o senhor(a) deve pegar um cartão, andar espalmando uma bexiga sem esbarrar o corpo nos obstáculos, depositar o cartão naquele objeto e realizar a atividade
novamente até eu pedir para parar. O senhor(a) poderá pegar a bexiga com as duas mãos apenas no início e no final do percurso. A atividade deve ser realizada o mais rápido
possível.
TM+ Instruções: “Neste bilhete tem uma palavra que é o nome de uma cor, por exemplo, verde. Esta palavra está escrita com outra cor de tinta, por exemplo, preta. O senhor(a)
deve pegar um cartão, memorizar a palavra e colocar o cartão naquele objeto, no lugar com o nome da cor da tinta que a palavra foi escrita. Durante o percursos o senhor(a)
deverá espalmar uma bexiga com uma das mãos sem esbarrar o seu corpo nos obstáculos. O senhor poderá pegar a bexiga com as duas mãos apenas no início e no final do
percurso. A atividade deverá ser repetida até eu pedir para parar. Nesse momento, o senhor(a) deverá citar os nomes das palavras memorizadas em todos os cartões depositados no
objeto. A atividade deve ser realizada o mais rápido possível.”
Funcionamento da Ampulheta: a) quando ouvir o comando "ampulheta" o participante deverá gerenciar o término da contagem do tempo enquanto pratica as atividades; b) será
informado apenas sobre o início da contagem, mas não sobre o término; c) terá até 10 segundos para perceber sozinho que o tempo terminou; d) deverá interromper a atividade que
está praticando e pegar um cartão específico (símbolo da ampulheta) para entregá-lo para o treinador ; e) deve retomar a atividade anterior a partir do ponto que a interrompeu. Caso
o participante não perceber o término do tempo da ampulheta, a atividade deve prosseguir e, no intervalo entre as tentativas, ele deve ser alertado para reforçar o gerenciamento.

Estação2 Estação1

Ilustração da Estação 1

Sequência das atividades Estação1 (ambiente compartilhado com E2)
a) pegar um bilhete branco

TM
X

TM+
X

b) memorizar a palavra escrita no bilhete (nome de uma cor)

n/a

X

c) percorrer o trajeto espalmando uma bexiga sem esbarrar nos obstáculos
d) depositar o bilhete no recipiente
e) depositar o bilhete com Tarefa de Stroop
f) citar as palavras no final da tentativa

X
X
n/a
n/a

X
X
X
X

Cartão da Ampulheta E1: local =sapateira vertical; ação = interromper a atividade, pegar o
cartão, entregar para o treinador e reiniciar a atividade.
E1= estação 1; TM = treinamento cognitivo-motor multicomponente ; TM + = treinamento
cognitivo-motor multicomponente plus; n/a = não se aplica.
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Figura 10 - .ESTAÇÃO 2- Instruções aos participantes; descrição do funcionamento da ampulheta e da sequencia das atividades
TM Instruções: o senhor(a) deve pegar um cartão e, depois, pegar uma raquete do chão. Em seguida, o senhor(a) deverá colocar o cartão naquela caixa, sem derramar o conteúdo
da raquete e sem esbarrar o corpo nos obstáculos. O senhor(a) deverá lembrar de depositar a raquete no local que ela estava inicialmente antes de recomeçar as atividades e,
continuar até eu pedir para o senhor(a) parar. A atividade deve ser realizada o mais rápido possível.
TM+ Instruções: “O(a) senhor(a) deverá pegar um cartão e memorizar as palavras. Em seguida, deverá pegar uma raquete do chão e colocar o cartão naquela caixa sem esbarrar
o corpo nos obstáculos. Em seguida, deverá realizar a atividade novamente até eu pedir para parar. Antes de reiniciar a tarefa, o senhor(a) deverá lembrar de depositar a raquete
no local que ela estava inicialmente. No final, eu pedirei para o senhor(a) citar todos os nomes memorizados, especificamente, de pessoas ou objetos ou animais ou todos. O(a)
senhor(a) terá até 30 segundos para responder. A atividade deverá ser realizada o mais rápido possível.”
Funcionamento da Ampulheta: a) quando ouvir o comando "ampulheta" o participante deverá gerenciar o término da contagem do tempo enquanto pratica as atividades; b) será
informado apenas sobre o início da contagem, mas não sobre o término; c) terá até 10 segundos para perceber sozinho que o tempo terminou; d) deverá interromper a atividade que
está praticando e pegar um cartão específico (símbolo da ampulheta) para entregá-lo para o treinador ; e) deve retomar a atividade anterior a partir do ponto que a interrompeu. Caso
o participante não perceber o término do tempo da ampulheta, a atividade deve prosseguir e, no intervalo entre as tentativas, ele deve ser alertado para reforçar o gerenciamento.

E_2

E_1

Ilustração Estação 2
Sequência das atividades Estação_2
TM TM+
a) pegar um bilhete de uma cor pré-definida (verde, amarela, azul, rosa)
X
X
b) memorizar as palavras (nome de animais, objetos, pessoas)
n/a
X
c) caminhar segurando uma raquete sem derramar o conteúdo e sem
X
X
esbarrar obstáculos
d) depositar um bilhete num recipiente e reiniciar a atividade
X
X
e) citar as palavras no final da tentativa
n/a
X
Cartão da Ampulheta E_2: local =sapateira vertical; ação = interromper a atividade, pegar o cartão,
entregar para o treinador e reiniciar a atividade.
E_2= estação 2; TM = treinamento cognitivo-motor multicomponente ; TM + = treinamento cognitivomotor multicomponente plus; n/a = não se aplica.
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Figura 11 - ESTAÇÃO 3- Instruções aos participantes; descrição do funcionamento da ampulheta e da sequência das atividades
TM Instruções: “O senhor(a) deverá se manter na posição ortostática (em pé) sobre um bloco de espuma. Após o meu comando, o senhor(a) deverá tocar ( mãos, pés ou coxas) nos
papeis numerados (0 até 7) localizados na sua frente, atrás e nas laterais do seu corpo. A ordem dos números tocados deve ser crescente (pares ou ímpares, conforme eu dizer no
início da atividade). Quando faltar algum número durante a sequencia de toques, o senhor(a) deverá se deslocar para arrastar cada um dos três bancos. O objetivo é o de cobrir ou
descobrir as marcações no chão. Sobre o último banco, o senhor (a) deverá pegar quantas moedas eu solicitar. Em seguida, o senhor(a) deverá deitar e se levantar do colchonete e
reiniciar a atividade até eu pedir para parar. As atividades devem ser realizadas o mais rápido possível.”
TM+ Instruções: “O senhor(a) deverá ler e memorizar uma mensagem posicionado sobre um bloco de espuma. Após o meu comando, o senhor(a) deverá tocar (mãos, pés ou
coxas) nos papeis numerados (0 até 7) localizados na sua frente, atrás e nas laterais do seu corpo. A ordem dos números tocados deve ser crescente (pares ou ímpares, conforme eu
disser no início da atividade). Quando faltar algum número durante a sequencia de toques, o senhor(a) deverá se deslocar para arrastar, com as duas mãos, cada um dos três
bancos com o objetivo de cobrir ou descobrir as marcações no chão. Sobre o último banco da sequencia haverá algumas moedas e o(a) senhor(a) deverá pegar quantas eu pedir,
memorizar o valor da soma e entregá-las para mim. Em seguida o senhor(a) deverá deitar e se levantar do colchonete e reiniciar a atividade até eu pedir para parar. No final, o
senhor(a) deverá dizer a mensagem e o resultado da conta de todas as moedas coletadas. A atividade deverá ser realizada o mais rápido possível.”
Funcionamento da Ampulheta: a) quando ouvir o comando "ampulheta" o participante deverá gerenciar o término da contagem do tempo enquanto pratica as atividades; b) será
informado apenas sobre o início da contagem, mas não sobre o término; c) terá até 10 segundos para perceber sozinho que o tempo terminou; d) deverá interromper a atividade que
está praticando e pegar um cartão específico (símbolo da ampulheta) para entregá-lo para o treinador ; e) deve retomar a atividade anterior a partir do ponto que a interrompeu. Caso
o participante não perceber o término do tempo da ampulheta, a atividade deve prosseguir e, no intervalo entre as tentativas, ele deve ser alertado para reforçar o gerenciamento.

Sequência das atividades Estação_3

TM

TM+

a) postura ortostática sobre uma espuma em superfície plana com inclinação ou declínio

X

X

b) memorizar um texto durante 1 minuto
c) inserir 5 prendedores num varal
d) tocar cartões numerados de 1 a 7(brancos com a mão e beges com o pé)

n/a
X
X

X
X
X

e) tocar os cartões na sequência de 1 ao 7 até perceber ausência de algum número

n/a

X

f) iniciar deslocamento lateral para empurrar bancos posicionados no chão

X

X

g) coletar determinada quantidade de moedas sobre o último banco (citada antes do ato)

X

X

h) entregar as moedas ao pesquisador

X

X

i) calcular valor e entregá-las
j) deitar e levantar do solo e reiniciar a atividade

n/a
X

X
X

k) citar o texto memorizado e a soma das moedas no final da tentativa

n/a

X

Cartão da Ampulheta E_3: local: no chão, ao lado de um colchonete. Ação: interromper a atividade,
pegar o cartão, deitar e levantar do colchonete, entregar ao treinador e reiniciar a sequência.
E_3= estação 3; TM = treinamento cognitivo-motor multicomponente ; TM + = treinamento cognitivomotor multicomponente plus; n/a = não se aplica.

Ilustração Estação 3
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Figura 12 - ESTAÇÃO 4- Instruções aos participantes; descrição do funcionamento da ampulheta e da sequência das atividades
TM Instruções: “o senhor(a) deverá pegar um papel e levá-lo até um banco, enquanto você espalma uma bexiga com uma das mãos, pisa em marcas e coleta moedas do chão.
Cada ida e vinda deverá ser realizada por um trajeto diferente.”
TM+ Instruções: “o senhor(a) deverá fazer contas aritméticas a partir de um número que eu citar no início da tentativa. Em seguida, o senhor (a) deverá pegar um papel que irá
conter um número e um símbolo de adição ou subtração anotados, por exemplo, -12, +7, -24, +32. Cada papel deve ser depositado naquele banco enquanto você espalma uma
bexiga com uma das mãos, pisa em marcas e coleta moedas do chão. Cada ida e vinda deverá ser realizada por um trajeto diferente. No final, quando eu pedir, o senhor(a) deverá
citar o resultado da conta aritmética.”
Funcionamento da Ampulheta: a) quando ouvir o comando "ampulheta" o participante deverá gerenciar o término da contagem do tempo enquanto pratica as atividades; b) será
informado apenas sobre o início da contagem, mas não sobre o término; c) terá até 10 segundos para perceber sozinho que o tempo terminou; d) deverá interromper a atividade que
está praticando e pegar um cartão específico (símbolo da ampulheta) para entregá-lo para o treinador ; e) deve retomar a atividade anterior a partir do ponto que a interrompeu. Caso
o participante não perceber o término do tempo da ampulheta, a atividade deve prosseguir e, no intervalo entre as tentativas, ele deve ser alertado para reforçar o gerenciamento.

Ilustração Estação 4
Sequência das atividades Estação_4

TM

a) pegar um bilhete
b) memorizar um número pré-definido
c) iniciar o cálculo mental (em silêncio)
d) pisar em marcas no chão e caminhar em diferentes trajetos controlando (espalmando) uma bexiga
e) depositar o bilhete num recipiente
f) citar o valor do cálculo no final da tentativa

X
n/a
n/a
X
X
n/a

TM
+
X
X
X
X
X
X

Cartão da Ampulheta E_4: local: no chão, ao lado de um colchonete. Ação: interromper a atividade,
pegar o cartão, deitar e levantar do colchonete, entregar ao treinador e reiniciar a sequência
E_4= estação 4; TM = treinamento cognitivo-motor multicomponente ; TM + = treinamento cognitivomotor multicomponente plus; n/a = não se aplica.
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Quadro 2 - Progressão do treinamento multicomponente
Progressão do treino nas 4 Estações
Período
Tentativas e duração (minutos)
Ampulheta Nº de ativações/ tentativa

Semana 1

Semanas 2 e 3 Semanas 4 e 5 Semanas 6 e 7

3/3min

1/3m e 1/6m

1/9m

1/9m

2

4

5

7

Tarefa Estação 1
Controlar bexiga

cheia

3/4 cheia

1/2 cheia

1/4 cheia

Tarefa Estação 2
Carregar raquete (peso em gramas)

100gr

200gr

300gr

400gr

4

6

8

10

5

5

10

15

1kg

2kg

3kg

4kg

3

5

7

9

1

2

3

4

cheia

3/4 cheia

Tarefa Estação 3
Tocar cartões (unidades)
Prender peças no varal (unidades)
Empurrar 3 bancos (peso em quilos)
Pegar moedas (unidades)
Deitar e levantar de colchonete (unidades)
Tarefa Estação 4
Controlar bexiga
Pisar em marcas (unidades)
Pegar moedas (unidades)
Ambiente Estação 1 e 2 (compartilhado)
Área de circulação
Tipo de piso (superfície)
Piso instável (forro de papel em cm de espessura )
Bancos de 2cm abaixo da superfície (unidades)
Nº de flutuadores (em cima) distância do chão (cm)
Nº de flutuadores (em baixo) e distância do chão (cm)
Ambiente Estação 3
Área de circulação
Tipo de piso (superfície)
Piso instável (colchonetes)
Bancos (unidades) e inclinação (grau)
Ambiente Estação 4
Área de circulação
Tipo de piso (superfície)
Tarefas exclusivas do grupo MT+
Estação 1
Memorização de 1 palavra/bilhete (Tarefa de Stroop)
Estação 2
Memorização de palavras por bilhete
Estação 3
Memorização texto (número de palavras/minuto)
Aritmética (soma de moedas: 5, 10 e 25centavos)
Estação 4
Aritmética (somar e subtrair nº de 0 a 9)
Quantidade de dígitos no início

1/2 cheia

1/4 cheia

30 disponíveis 15 disponíveis

12 disponíveis

8 disponíveis

4

6

8

10

6m X 1,50m

6m X 1,20m

6m X 80cm

6m X 50cm

Estável

Instável

Instável

Instável

0,5cm

1cm

1,5cm

2cm

0

0

2

3

3/150cm

3/130cm

3/120cm

3/110cm

0

2/20cm

2/30cm

2/40cm

6m X 1,50m

6m X 1,50m

6m X 1,50m

6m X 1,50m

Estável

Estável e Instável

Estável e Instável

Estável e Instável

1

2

3

4

1/plano

3/ 20°

3/ 30°

3/ 40°

6m X 1,50m

6m X 1,50m

6m X 1,50m

6m X 1,50m

Estável

Estável

Estável

Estável

1

1

1

1

3

3

4

6

10
3

20
5

30
7

40
10

1 dígito

2 dígitos

3 dígitos

4 dígitos
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1.1.1 Análise Estatística

A análise descritiva dos resultados foi realizada utilizando o software TIBICO
Statistica, versão 13.0. Meios, desvios padrão e intervalos de confiança de 95% foram
calculados. Para determinar se houve diferenças entre o treinamento multicomponente e
multicomponente com grupos de tarefas cognitivas duplas, foi realizado um teste t entre os
dados basais e a idade (em anos), estado mental (em pontos) e nível de escolaridade (em
anos).
Uma série de testes qui-quadrado foi realizada para determinar se os grupos diferiam
em termos de variáveis demográficas, como sexo, hipertensão arterial sistêmica, diabetes
mellitus, doença cardíaca e grau de atividade física (alto nível de atividade física e nível
moderado de atividade física). atividade). O teste U de Mann-Whitney foi realizado para
determinar se havia uma diferença entre os grupos no início do estudo em termos de índice
de massa corporal (IMC = kg / m2).
Para comparar as alterações no controle postural (usando o Mini-BESTest) e no
comportamento do COP durante o procedimento de posturografia, uma análise de variância
de medidas repetidas (RM-ANOVA) foi realizada entre os dados da linha de base e os dados
pós-intervenção e entre os dados da linha de base. e os dados de acompanhamento dos
grupos. O teste post-hoc de Tukey foi aplicado quando diferenças foram identificadas entre
os grupos. Todos os tamanhos de efeito foram calculados. O nível de significância estatística
adotado foi α = 0,05.

1.2

RESULTADOS

Entre 4 de setembro de 2017 e 2 de janeiro de 2018, 59 idosos foram avaliados para
elegibilidade e 32 foram randomizados para o grupo de treinamento multicomponente (TM)
(n = 16) ou para o grupo treinamento multicomponente plus (TM+) (n = 16). Um
participante no TM+ e dois participantes no TM retiraram-se do estudo antes do início da
intervenção devido a um conflito de agendamento. Um total de 29 participantes
completaram a intervenção, e seus dados foram incluídos nas análises estatísticas (Figura 1).
A média de idade dos participantes foi de 70,3 anos (DP 6,3 anos), a média de
escolaridade foi de 12,5 anos (DP 5,1 anos) e a mediana do IMC foi de 24,6 anos. Vinte e
quatro participantes (82,7%) foram classificados como alto nível de atividade física,
enquanto cinco participantes (17,3%) foram classificados como nível moderado.
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Quando os participantes foram solicitados a autorrelatar sobre suas questões médicas com
base no índice de comorbidade de Charlson 15, quinze participantes (51,7%) relataram
hipertensão, oito participantes (26,7%) relataram diabetes e um participante (3,3%) relatou
doença cardíaca. Todos os participantes foram classificados como cognitivamente normais;
o escore médio do MMSE foi de 28,6 pontos (DP 1,2) (Tabela 1).

Tabela 1 - Características da linha de base dos participantes
Total
(n=29)

TM

TM+

(n=14)

(n=15)

Média (DP) Idade, anos

70,3 (6,3)

70 (5,9)

70,6 (6,8)

Mulheres

20 (68,9%)

9 (64,2%)

11(73,3%)

Educação, anos

12.5 (5,1)

13,2 ( 4,8)

11,8 (5,5)

Nível alto de atividade física

24 (82,7%)

12 (85,7%)

12 (80,0%)

Nível moderado de atividade física

5 (17,3%)

2 (13,3%)

3 (20,0%)

Mediana (Q1;Q2) IMC (kg/m²)

24,6
(22,8;27,2)

23,9
(22,4;26,6)

25,5
(23,4;28,1)

Hipertensão

15 (51,7%)

5 (35,7%)

10 (66,6%)

Diabetes

8 (26,7%)

3 (20,0%)

5 (33,3%)

Doenças do curacao

1 (3,3%)

1 (6,7%)

0 (0,0%)

Mini exame do estado mental

28,6 (1,2)

29,0 (0,9)

28,2 (1,3)

Número de quedas altorreferidas
(último ano)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

Características demográficas

Fatores de estilo de vida

Transtornos médicos autorreferidos

Cognição

Os dados são n, n / N (%) ou média (SD). TM = Treinamento Multicomponente; TM+
= Treinamento Multicomponente plus; classificação pelo Questionário Internacional de
Atividade Física (IPAQ); Os transtornos médicos autorreferidos foram feitos pelo
número de Comorbidades de acordo com a classificação de Charlson.
Houve efeito de tempo e no escore Total Mini-BESTest (F (2; 54) = 20,8; p = 0,001;
poder observado = 1,0. Houve melhora no pós-intervenção (teste post-hoc de Tukey; p =
0,0001) que se manteve na avaliação de seguimento (teste post-hoc de Tukey; p = 0,0002),
independente do grupo (Tabela 2).
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Não houve efeito de grupo ou interação entre tempo e grupo nos domínios
individuais do Mini-BESTest. Foi encontrado efeito de tempo sobre o domínio antecipatório
(F (2,54) = 6,9, p = 0,002; poder observado = 1,0); orientação sensorial (F (2,54) = 8,2; p =
0,001; potência observada = 1,0); e marcha dinâmica (F (2,54) = 9,5; p = 0,001; potência
observada = 1,0). Houve melhora na avaliação pós-intervenção (teste post-hoc de Tukey, p
<0,05) que se manteve na avaliação de seguimento (teste post-hoc de Tukey; p <0,05),
independente do grupo. Os domínios do Mini-BESTest são apresentados na Tabela 3
(Apêndice G).
A análise do TUG em tarefa simples mostrou efeito de tempo (F (2,54) = 4,8 p=
0,011, poder observado = 0,8) e de grupo (F (1,27) = 5,2 p = 0,03, poder observado = 0,6). O
teste post-hoc de Tukey no TUG em tarefa simples mostrou diferença entre os grupos p =
0,03 e efeito de tempo p=0,008 (linha de base vs seguimento) independente do grupo. A
análise do TUG em tarefa cognitiva mostrou efeito de tempo (F (2,54) = 3,9; p = 0,026;
poder observado = 0,7). O teste post-hoc de Tukey no TUG em dupla tarefa mostrou efeito
de tempo p = 0,03 (linha de base vs seguimento) independente do grupo. Os domínios do
Mini-BESTest são apresentados na Tabela 3 (Apêndice G).
Na posturografia houve efeito de interação entre tempo e grupo na condição “Limites
de Estabilidade” no sentido posterior [F(2;56) = 5,001; p = 0,010; poder observado = 0,79].
O pós hoc teste de Tukey mostrou que houve diferença entre pós-intervenção e seguimento
(p=0,026) no grupo TCM (Tabela 2). Na posturografia houve efeito de tempo na condição
“Olhos fechados em superfície instável” [F(2;54) = 5,813; p = 0,004; poder observado =
0,85]. O post hoc test de Tukey mostrou aumento da área de oscilação entre pós-intervenção
vs. seguimento (p = 0,003) independente do grupo (Tabela 2).
Não houve efeito de tempo, grupo ou interação nas condições testadas: limites de
estabilidade anterior, lateral ou dupla tarefa cognitiva com superfície instável. Os dados
completos da Posturografia são apresentados na Tabela 4 (Apêndice H).
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Tabela 2 - Resultados das medidas repetidas ANOVA para a linha de base vs, pós-intervenção e linha de base vs, seguimento na avaliação pelo Mini-BESTest e pela Posturografia
Pós-intervenção
vs. Baseline

Período
Linha de base

Pós-intervenção Seguimento

Mini-BESTest (pontos)
TM
23,1 (1,9) 25,6 (1,8)
TM+ 22,7 (2,2) 25,3 (1,3)
Total 22,9 (2,0) 25,4 (1,5) a

Média (DP)

RM – ANOVA
Grupo

Avaliação

Diferença entre grupos (95% IC)
Interação

Pós-intervenção

Seguimento

2,5 (1,9)
2,5 (2,3)
2,5 (2,0)

1,6 (2,8)
1,9 (2,3)
1,8 (2,5)

F(1;27) = 0,1
p = 0,716

F(2;54)= 20,8
p = 0,001

F(2;54) = 0,1
p = 0,882

0,3 (-0,9 para 1,5)
p=0,609

-0,1 (-1,8 para 1,6)
p=0,903

0,8 (1,8)
-0,7 (1,01)
0,0 (1,6)

-0,5 (1,0)
-0,4 (1,4)
-0,4 (1,2)

F(1;27) = 0,0
p = 0,978

F(2;54) = 1,8
p = 0,174

F(2;54)= 5,2
p = 0,008

1,0 (-0,2 para 2,2)
p=0,099

0,0 (-0,81 para 0,8)
p=1,000

Posturografia Área 95% OF superfície instável (cm2)
TM
23,1 (23,0) 17,5 (11,9)
26,4 (19,8)
-5,6 (13,0)
TM+ 19,6 (12,5) 17,0 (9,9)
23,5 (12,2)
-2,6 (7,0)
Total 21,3 (18,1) 17,2 (10,7)
24,9 (16,1)d
-4,1 (10,2)

3,3 (14,9)
3,9 (11,5)
3,6 (13,0)

F(1;27) = 0,2
p = 0,650

F(2;54) = 5,9
p = 0,004

F(2;54)= 0,2
p = 0,785

0,5 (-7,8 para 8,8)
p=0,902

2,9 (-9,5 para 15,3)
p=0,636

Posturografia LOS posterior (cm)
TM
-6,1 (1,2)
-5,3 (1,9)
TM+ -5,6 (1,1)
-6,3 (1,2)
Total -5,9 (1,2)
-5,8 (1,6)

24,6 (2,3)
24,7 (2,1)
24,7 (2,2) b

Média (DP)

Seguimento vs.
Linha de base

-6,6 (1,2)c
-6,0 (0,9)
-6,3 (1,1)

RM-ANOVA, análise de variância de medidas repetidas; TM = Treinamento Multicomponente; TM + = Treinamento Multicomponente plus; IC, intervalo de confiança; MiniBest
Test =Balance Evaluation Systems Test, Testes post hoc de Tukey: alinha de base vs, pós-intervenção: p=0,0001; blinha de base vs, seguimento: p=0,0003, LOS=Limites de estabi
lidade; OF=Olhos fechados; cpós-intervenção versus seguimento: p = 0,026; dpós-intervenção vs seguimento: p = 0,003

52

5,

DISCUSSÃO
Para nosso conhecimento, este estudo é o primeiro a investigar os efeitos da adição de

uma tarefa cognitiva dupla ao treinamento cognitivo-motor multicomponente com alta
relevância ecológica no controle postural de idosos autônomos da comunidade sem história
autorreferida de quedas.
Nossa hipótese era que um aumento da sobrecarga cognitiva durante o treinamento
cognitivo-motor multicomponente estaria associado a uma melhora do controle postural. Nós
especulamos que executar tarefas cognitivas enquanto trabalhamos para manter o equilíbrio
postural poderia aumentar a reserva cognitiva40-41, as conexões neurais e melhorar o controle
postural dos idosos16.
No entanto, nosso principal achado revelou que o controle postural melhorou em
ambos os grupos tanto pela avaliação dos resultados clínicos quanto pela avaliação
posturográfica, independentemente da sobrecarga cognitiva. Em geral, os resultados foram
mantidos 30 dias após o término do período de treinamento, um achado que pode refletir os
efeitos duradouros das intervenções.
A mudança de atenção para uma tarefa secundária durante o treinamento estimula a
divisão da atenção aumentando as demandas do controle postural116. Em nosso treinamento,
os objetivos foram focados em tarefas19 e esse fator pode ter atuado como um facilitador da
ativação de mecanismos automáticos de controle postural. Nós especulamos que o
treinamento cognitivo-motor multicomponente com tarefa orientada, foi desafiador o bastante
para melhorar o controle postural de idosos, independente da sobrecarga cognitiva adicional.
Nosso programa de treinamento consistiu de quatro estações e resultou em melhor
controle postural em ambos os grupos após um curto período de intervenção (sete semanas)
com moderada frequência (duas vezes por semana) e alto grau de aderência dos participantes
no treino.
Dois estudos71,96 adotaram um protocolo semelhante em termos de frequência e
duração. Os autores contaram com fisioterapia convencional (treinamento de controle motor)
e videogames interativos (treinamento cognitivo-motor). Em seu estudo, como no nosso, o
controle postural melhorou entre idosos autônomos da comunidade, conforme avaliado pelo
Mini-BESTest. A consistência entre os estudos sugere que diferentes tipos de intervenções
podem ser usados para melhorar o controle postural de idosos independentes.
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Em nosso estudo, os participantes melhoraram nos domínios de antecipação,
orientação sensorial e marcha dinâmica do Mini-BESTest. O controle postural dinâmico
envolve a capacidade de ajustar a velocidade da marcha. De fato, a velocidade de caminhada
tem sido um forte preditor de independência em adultos mais velhos, já que caminhar a uma
velocidade superior a 1 m/s é preditivo de um bom estado funcional e menos riscos de eventos
negativos relacionados à saúde, como quedas121.
Avaliamos os efeitos de seus programas de treinamento sobre a marcha e, de forma
semelhante ao nosso trabalho, outros estudos71,96 mostraram resultados positivos. Portanto,
um aumento na demanda cognitiva durante os programas de treinamento multitarefa parece
estar correlacionado com uma melhora cognitiva, mas uma associação entre demanda
cognitiva e controle postural não foi confirmada de forma consistente71,96.
Em um estudo sobre programas de multicomponentes aplicados a idosos residentes na
comunidade com um período de duração moderado (doze semanas), não houve melhora na
cognição após os programas de treinamento com ou sem dupla tarefa73. Este estudo foi menos
exigente que nosso estudo: enquanto tarefas no estudo anterior incluiu fazer exercícios físicos
e exercícios de equilíbrio, evocar palavras e frases, pular e bater palmas. As tarefas em nosso
estudo incluíram caminhar sobre superfícies estáveis e instáveis, mudar de direção, inclinar-se
e carregar objetos, enquanto permanecia atento às tarefas cognitivas, como administrar o
tempo medido em uma ampulheta.
Outro fator relevante é que nosso programa multicomponente não avaliou a função
cognitiva, embora a cognição tenha sido incorporada nas quatro estações porque os
participantes tinham que exibir atenção, velocidade de processamento, organização mental,
rastreamento visual, resposta inibitória e, principalmente, memória operacional. Podemos
especular que além da eficácia na melhoria do controle postural, os benefícios cognitivos
podem ter ocorrido, explicando parte de nossos achados.
Programas de treinamento cognitivo de múltiplos componentes envolvendo atividades
como videogames interativos, dança, Tai Chi e karatê têm se mostrado superiores na melhora
da cognição em idosos saudáveis ou com leve declínio cognitivo28. Essas atividades
representam desafios da vida real mais claramente do que o treinamento cognitivo-motor que
envolve apenas uma tarefa dupla padrão122, A reciprocidade entre os desafios cognitivos e a
capacidade neural aprimorada é sinérgica na medida em que preserva a integridade do
funcionamento dos processos cognitivos. Essa relação sinérgica pode ser entendida como uma
associação de vastas conexões neurais estabelecidas entre as áreas corticais e particularmente
em paralelo123.
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Em outro estudo124, constatou que adultos mais velhos nos estágios iniciais do declínio
cognitivo já apresentavam pequenas anormalidades nas habilidades motoras que poderiam ser
identificadas através de mudanças no controle postural quando avaliadas em uma plataforma
de força durante uma tarefa cognitiva dupla, e que essas mudanças previam risco de queda,
particularmente em casos de declínio da função cognitiva frontal.
Entre as atividades que foram encontradas para retardar o processo de envelhecimento,
a dança coreografada se destaca por sua semelhança com o nosso multicomponente com
atividades cognitivas duplas. Em um estudo125 foi demonstrado que dançar por seis meses
parece ser uma forma não farmacológica promissora de melhorar o equilíbrio e a estrutura
cerebral em idosos. Essa prática combina exercícios aeróbicos, habilidades sensoriais e
motoras e demandas cognitivas, e o risco de lesão é baixo.
O programa de treinamento implementado neste estudo de alta relevância ecológica,
resultou em uma alta taxa de aderência dos participantes, se mostrou acessível
(aproximadamente US $ 50,00 em equipamentos e área total estimada para ser praticado,
5mX6m). Verificou-se ser eficaz na melhoria do controle postural em adultos mais velhos em
apenas sete semanas, de acordo com a pontuação total e em três dos quatro domínios do MiniBESTest, e esses benefícios podem ser retidos por até 30 dias após o programa concluído.
Uma limitação do nosso estudo foi o tempo necessário (aproximadamente 20 minutos
antes e depois das sessões de treinamento) para montar e desmontar as estações.
Estudos futuros poderiam avaliar as alterações cognitivas para melhor compreender os
efeitos de intervenções não farmacológicas nos desfechos como reserva cognitiva e função
executiva em idosos sem história de quedas ou queixas de desequilíbrio postural.
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6

CONCLUSÃO
O treinamento cognitivo-motor multicomponente exigente proporcionou uma melhora

no controle postural em idosos autônomos, independente da adição de uma sobrecarga
cognitiva.
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APÊNDICE F – MATERIAIS

E1: papel branco 10X5cm; sapateira (vertical e horizontal); canetas coloridas (verde. amarelo. azul. rosa. cinza. preto. marrom. roxo e
alaranjado); cartão vermelho; flutuador aquático de polietileno (comprimento: 1.65m. diâmetro: 6.5cm; peso: 170g); divisor de ambiente;
lousa móvel (1.80m); caixa de papelão; bancos de madeira (5cm e 10cm). E2: papel colorido 10cmX5cm; sapateira (vertical) e transparente;
raquete de madeira; amoeba® de brinquedo; cartão vermelho; flutuador aquático de polietileno (comprimento: 1.65m. diâmetro: 6.5cm;
peso: 170g); divisor de ambiente; lousa móvel (1.80m); caixa de papelão; bancos de madeira (5cm e 10cm). E3: cartolina (branca e bege);
escada com três degraus (dois na extremidade com 30X20cm e um no meio 40X40cm); bloco de espuma densidade média (45X457.5cm);
degrau com inclinação e declínio (20°. 30° e 40°); bancos (5cm) distantes 60cm um do outro; moedas em espécie (5. 10. 25. 50 centavos de
reais); colchonete e cartão vermelho. E4: fita adesiva preta; colchonete; cartolina; caneta esferográfica; banco (5cm) e cartão vermelho.
Ampulheta (duas unidades): 20 cm de altura e tempo de contagem de 40 segundos.

Material utilizados nos treinos multicomponentes. E1= Estação1; E2= Estação 2; E3= Estação3; E4= Estação 4.
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APÊNDICE G – Dados dos Domínios do Mini BESTest
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APÊNDICE H – Dados completos da Posturografia
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ANEXOS
ANEXO A - Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE)
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ANEXO B - Questionário Internacional de Atividade Física – IPAQ versão curta
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ANEXO C - Classificação Internacional de Atividade Física – IPAQ
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ANEXO D - Escala de Snellen
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ANEXO E - Mini-Balance Evaluation Systems Test (Mini-BESTest)
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