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Introducao: Déficits na função manual resultam em comprometimento funcional. A força de preensão manual é considerada um
preditivo de gravidade da doença de Parkinson (DP), porém a influência do fenômeno do congelamento nas funções manuais de
pacientes com DP ainda é pouco compreendida e estudada.

Objetivos: Estudar as funções manual e motora global em pacientes com DP; avaliar a existência de correlação entre força de preensão
manual e destreza manual, estado clínico e funcional, atividades de vida diária, função motora, em pacientes com e sem o congelamento
da marcha.

Método: Estudo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética do Instituto de Neurologia Deolindo Couto - Universidade Federal do Rio
de Janeiro (INDC-UFRJ), CAAE: 15050713.6.2001.5257. Os pacientes (n=103) foram divididos em dois grupos de acordo com o
Questionário de Congelamento da Marcha (FOG-Q): grupo congelamento da marcha (FOG, n=51) e não congelamento da marcha
(nFOG, n=52). Estados clínico e funcional dos pacientes foram avaliados por meio da Unified Parkinson’s Disease Rating Scale
(UPDRS) total, UPDRS II, UPDRS III e itens 23, 24 e 25 da UPDRS. Além disso, FOG-Q; estadiamento da doença pela escala de
Hoehn & Yahr (H&Y); dinamometria manual (DM) e destreza manual pelo 9-Hole Peg test (NHPT) foram avaliados. Todas as
avaliações ocorreram na fase “ON” da medicação. Para as variáveis unilaterais foi considerado o lado mais afetado pela DP. Para análise
estatística dos dados foi utilizado o software SIGMAPLOT.

Resultados: No grupo nFOG houve correlação da DM com: UPDRS total (-0,379), UPDRS II (-0,320), UPDRS III (-0,308), UPDRS 23
(-0,404), UPDRS 24 (-0,405), NHPT (-0,323). No grupo FOG houve correlação da DM com: UPDRS total (-0,368), UPDRS III (-
0,301), UPDRS 23 (-0,605), UPDRS 24 (-0,515), UPDRS 25 (-0,437). No grupo nFOG a DM prediz gravidade pela UPDRS total
(R=0,379), UPDRS II (R=0,320), UPDRS III (R=0,308), NHPT (R=0,323), UPDRS 23 (R=0,404), UPDRS 24 (R=0,405). No grupo
FOG, a DM prediz gravidade pela UPDRS total (R=0,368), UPDRS III (R=301), UPDRS 23 (R=605), UPDRS 24 (R=0,515), UPDRS
25 (R=0,437).

Conclusão: A DM mostrou ser um desfecho preditivo da gravidade na DP, correlacionada ao quadro clínico. A DM pode ser uma
avaliação fisioterapêutica de escolha primária em pacientes com DP. A apresentação clínica dos sintomas motores nos pacientes com DP
pode ser distinta considerando o fenômeno do congelamento."
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