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Introdução e objetivos: 

Indivíduos com doença de Parkinson (DP) apresentam perda de função manual em 
relação a indivíduos sem a doença. Tal perda está associada a limitações nas atividades 
de vida diária e pior percepção da qualidade de vida. Sabe-se que perda de destreza ou 
capacidade de coordenar a atividade muscular está intimamente associada à fraqueza 
muscular. Estudos que demonstraram uma associação significativa entre fatores como 
idade, sintomas motores, e a destreza manual na DP não investigaram a relação da 
força de preensão nessa capacidade. Investigar a associação entre força de preensão, 
idade, sintomas motores e destreza manual em indivíduos com DP.  

Métodos: 
31 indivíduos com DP (61,8±10,3 anos, Hoehn & Yahr=1-3 e 8,5±6,1 anos de evolução 
de doença) participaram do estudo. Os sintomas motores foram avaliados por meio do 
exame motor da Unified Parkinson’s disease Rating Scale (UPDRS). A força de 
preensão foi medida pelo dinamômetro manual e a destreza manual pelo Nine Hole Peg 
Test (9HPT). Somente as medidas de força de preensão e destreza manual do lado 
mais afetado foram consideradas para a análise de associação. CAAE= 
15050713.6.1001.5149.  

Resultado: 
A correlação foi moderada, negativa e significativa entre a medida de força de preensão 
e o tempo de realização do 9HPT (r= -0.52, p=0.006) sugerindo que quanto maior a 
força de preensão menor será o tempo gasto para a realização de uma atividade que 
exige destreza manual. A idade e os sintomas motores não se correlacionaram 
significativamente com a medida de destreza manual.  

Discussão e conclusão: 
Entre os fatores estudados, a força de preensão foi aquele que apresentou moderada e 
significativa associação com a destreza manual em indivíduos com DP. Ainda que a 
relação entre força muscular e destreza não seja clara, tais componentes são, 
provavelmente, interligados num contexto funcional. Dessa forma, é possível que o 
aumento da força muscular de preensão possa melhorar a coordenação muscular 
necessária para realização de atividades que exijam destreza na DP. A associação entre 
força de preensão e destreza manual sugere que a melhora da força muscular manual 
seja um objetivo no tratamento de indivíduos com DP. 
 
 


