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Introdução e objetivos: Na doença de Parkinson (DP) muitos estudos na
área da Reabilitação Física focalizam aspectos relacionados aos membros
inferiores e à locomoção, incluindo o congelamento da marcha, mas existe
escassez de estudos relacionados aos membros superiores na DP. Sendo
assim, o objetivo do estudo foi investigar se há correlação entre desempenho
de função de membros superiores e desempenho cognitivo, e se diferem em
pacientes com DP com e sem congelamento.

Métodos: Estudo observacional transversal prospectivo realizado em
pacientes com DP idiopática. Participaram do estudo 39 pacientes, destes,
28 participantes congelam (FOG) e 11 não congelam (nFOG). Os pacientes
foram avaliados nos aspectos clínicos pelos instrumentos Hoehn & Yarh
(HY), Montreal Cognitive Assessment (MoCA), Escala Unificada da Doença
de Parkinson (UPDRS), Freezing of gait questionnaire (FOGQ). A avaliação
físico-funcional contemplou a Força de Preensão Manual (Dinamômetro) e o
Nine Hole Peg Test (NHPT). Para análise de correlações foi utilizado o
coeficiente de Pearson (0,1-0,3 fraco, 0,4-0,6 moderado e 0,7 -1,0 forte) e o
valor de p<0,05 como estatisticamente significativo.

Resultado: Sobre as correlações entre o MoCA (pontuação total e Seção
visuoespacial) e UPDRS I (Seção atividade mental, humor e
comportamento); o MoCA (pontuação total e Seção visuoespacial) e UPDRS
III (tarefas 23D/E, 24D/E,25D/E); e o MoCA e 9HPT (D/E) e Dinamometria
(D/E), os resultados foram os seguintes: Grupo nFOG, foi encontrada
correlação somente entre MoCA (Seção visuoespacial) e Dinamometria (D)
(r=0,67). No grupo FOG foram encontradas as seguintes correlações: MoCA
(pontuação total) e UPDRS I (r=0,40); MoCA (Seção visuoespacial) e
Dinamometria (D) (r=0,49); MoCA (Seção visuoespacial) e Dinamometria (E)
(r=0,47); UPDRS I e Dinamometria (E) (r=0,48). Para todas as correlações
p<0,05.



Discussão e conclusão: O fenômeno do congelamento da marcha quando
aparece de forma precoce está associado à depressão e ao prejuízo
cognitivo. O congelamento da marcha correlaciona-se com disfunção
executiva generalizada, provavelmente pelo envolvimento das vias fronto-
estriatais. Os resultados demonstraram que no grupo FOG houve correlação
da função de força manual (D/E na dinamometria) e função cognitiva (MoCA/
visuoespacial e UPDRS I) apontando prejuízo da função executiva nesses
pacientes.


	CORRELAÇÃO DE FUNÇÃO DE MEMBROS SUPERIORES, COGNIÇÃO E CONGELAMENTO DE MARCHA NA DOENÇA DE PARKINSON

