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Introdução e objetivos: A doença de Parkinson (DP) pode acarretar
distúrbios do movimento dos membros superiores (MMSS), afetando a
independência dos pacientes. O Test d´Évaluation des Membres Supérieus
des Personnes Âgées (TEMPA) é um instrumento de avaliação funcional dos
MMSS baseado no tempo de execução e qualidade do movimento durante a
realização de tarefas. O objetivo deste trabalho foi comparar o desempenho
nas tarefas unilaterais e bilaterais do TEMPA entre indivíduos com DP e a
população idosa saudável.

Métodos: Cinquenta e dois indivíduos com DP, de ambos os gêneros,
classificados entre os estágios 1 e 4 da doença (Hoehn e Yahr), foram
recrutados nas cidades do Rio de Janeiro – RJ e Florianópolis – SC, Brasil e
avaliados por meio da aplicação do TEMPA. Todas as avaliações foram
realizadas na fase “ON” da medicação. O Teste t comparou as médias do
tempo de execução das tarefas uni e bilaterais do TEMPA entre os indivíduos
com DP com os valores de referência da versão brasileira do TEMPA para a
população idosa saudável, estratificados por gênero e idade.

Resultado: Quando comparados à população idosa saudável, os homens
com DP apresentaram diferença significativa (p<0,05) no tempo de
execução, mostrando-se mais lentos nas faixas etárias entre 50 e 59, 60 e
69, e 70 e 79 anos tanto para as tarefas unilaterais quanto bilaterais. Já as
mulheres com DP apresentaram diferença significativa (p<0,05) no tempo
de execução na faixa etária entre 60 a 69 anos, tanto para as tarefas
bilaterais quanto unilaterais, e na faixa etária entre 70 a 79 anos para a
tarefa unilateral de manusear moedas. Os indivíduos com DP mostraram-se
122% mais lentos durante a execução das tarefas bilaterais, 99% nas tarefas
unilaterais direitas e 80% nas tarefas unilaterais esquerdas.



Discussão e conclusão: Pacientes com DP comumente experimentam
dificuldades durante tarefas de coordenação bimanual e sequenciamento,
podendo justificar maior lentidão nas tarefas bilaterais em relação às
unilaterais devido à presença da bradicinesia. O TEMPA detectou maior
lentidão dos indivíduos com DP durante execução de tarefas quando
comparados à população saudável, sugerindo influência dos sinais motores
no desempenho funcional dos MMSS destes pacientes.
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