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Introducao: Existe escassez de estudos referentes ao subtipo motor rígido-acinético na doença de Parkinson (DP) e a funcionalidade dos
membros superiores. Até o presente momento é desconhecida a influência do fenômeno de congelamento no comportamento motor
desses pacientes. Assim, surge a necessidade de estudar a funcionalidade dos membros superiores neste subtipo.

Objetivos: Avaliar a funcionalidade de membros superiores de pacientes com DP do subtipo rígido-acinético com e sem o congelamento
da marcha.

Método: Estudo aprovado pelo CEP sob o registro CAAE 22281113.4.3001.5261. Trinta pacientes do subtipo rígido-acinético (RA)
foram divididos entre os grupos com congelamento da marcha (FOG) e sem congelamento da marcha (nFOG), avaliados pelo Freezing
of Gait Questionnaire (FOG-Q). Os subgrupos FOG e nFOG foram caracterizados quanto ao perfil sociodemográfico, quanto à avaliação
clínica pela Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS), e foram comparados quanto à destreza manual utilizando o Block and
Box Test (BBT) e Nine Hole Peg Test (9HPT), funcionalidade dos membros superiores utilizando o Test d’Evaluation des Membres
Supérieurs des Personnes Agées (TEMPA) e força de preensão manual por meio da dinamometria manual JAMAR. Para análise dos
dados sociodemográficos utilizou-se análise descritiva contendo média e desvio padrão. Para fins de comparação dos desfechos
analisados utilizou-se o teste t-Student ou Mann Whitney para desfechos com distribuição normal e não normal, respectivamente. Os
dados foram analisados no software Sigmaplot 11.

Resultados: Comparando os grupos FOG e nFOG do subtipo RA, houve diferença significativa entre os grupos para a UPDRS total
(p=0,03), UPDRS AVDs (p<0,01), Hoehn & Yahr (p=0,02), 9HPT Direito (p<0,01), BBT Direito (p<0,01), BBT Esquerdo (p<0,01) e
tempo de execução nas tarefas do TEMPA unilaterais Direitas (p<0,01), unilaterais Esquerdas (p<0,01), bimanuais (p=0,02), e no total
combinado (p=0,01). Para força de preensão manual e pontuação funcional no TEMPA, não houve diferença significativa entre os
grupos.

Conclusão: Pelos resultados obtidos, sugere-se apresentação clínica motora distinta entre os pacientes classificados como subtipo clínico
RA considerando o fenômeno de congelamento. Dessa forma, as diferenças funcionais encontradas nos membros superiores,
considerando a presença ou não do congelamento, são importantes para orientar a escolha do tratamento fisioterapêutico nos pacientes
RA."
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