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Introducao: Embora a função manual seja afetada pela doença de Parkinson (DP), não há um teste estabelecido para avaliar tal função
em pessoas com DP. O Nine Hole Peg Test (9HPT) é é capaz de avaliar a função manual enquanto a força manual (MS) pode ser
avaliada por um dinamômetro.

Objetivos: O objetivo deste estudo foi verificar o poder de 9HPT e MS para prever a diminuição da independência das atividades de
vida diária (AVD’s) e na qualidade de vida (QV) associada ao desempenho das atividades de vida diária.

Método: Participaram deste estudo 191 pessoas com DP com idade média de 62,10 + 10,1, nos estágios de I a V da evolução da doença
de acordo com a Classificação de Hoehn e Yahr (H & Y) (6,10 + 4,6 anos de evolução da doença), pontuação média de 38,42 + 20 na
Escala Unificada de Avaliação da Doença de Parkinson (UPDRS), usando medicação dopaminérgica regular. Todos os participantes
foram testados no período ON da medicação, em uma sessão individual usando a seção II da UPDRS e a seção II do Questionário de
Qualidade de Vida da Doença de Parkinson (PDQ-39) para avaliar a independência nas atividades da vida diária e 9HPT e MS para
avaliar a função e força manual executada com as duas mãos.

Resultados: Os resultados de ambos os testes manuais foram correlacionados com a gravidade dos sintomas motores, avaliada pela
UPDRS - seção III(R> 0,5, p <0,001),e evolução da doença, avaliada pela classificação H&Y(R>. 4, p <0,001)e não correlacionados
com idade,sexo e duração da doença.No entanto, o modelo de regressão mostrou que apenas o 9HPT realizado com a mão direita foi
capaz de predizer a pontuação na seção II do UPDRS(R = 0,47; R2 = 0,22; R2 Ajustado = 0,21;F (1,195)= 56,241 p < .00001) e PDQL
39-seção II(R = .30 R² = .09; R² Ajustado = .09; F (1.191) = 20.21;p <.00001).

Conclusão: O 9HPT realizado com mão dominante (mão direita) foi capaz de prever o nível de independência em AVD’s e o impacto
do declínio na qualidade de vida em pessoas que vivem com DP. O 9HPT é um teste simples que pode ser útil para avaliar a função
manual no PD"
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