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Introducao: A doença de Parkinson (DP) é considerada uma doença assimétrica, sendo um lado do corpo mais afetado que o outro. A
assimetria manual comumente observada em jovens, reduz com o envelhecimento. Assim, é importante avaliar se a assimetria na função
das mãos também é reduzida em indivíduos com DP.

Objetivos: Examinar a assimetria entre o desempenho das mãos em diferentes tarefas manipulativas em adultos idosos e com DP e
verificar a relação da assimetria com a Escala unificada para avaliação da doença de Parkinson (UPDRS).

Método: Treze idosos sadios e 13 indivíduos com DP realizaram os seguintes testes com as mãos direita e esquerda em ordem
randomizada: Teste de Função Manual de Jebsen e Taylor (TFMJT), Teste dos Nove Pinos no Buraco (9PnB), Desenho da espiral de
Arquimedes (DEA). Em seguida, foram realizados testes de força de preensão palmar e de pinça máximas (FPR e FPI, respectivamente).
Os tempos para completar os subtestes do TFMJT e do 9PnB, a velocidade média do DEA e os valores de FPR e FPI foram usados para
análise. Para cada variável, um índice de assimetria foi calculado pela diferença entre desempenho das mãos dividido pela somatória dos
valores de desempenho de cada mão. Teste-T foi usado para comparações entre grupos e teste-T de uma amostra para verificar a
assimetria. Correlação de Spearman foi realizada entre cada índice de assimetria e a UPDRS apenas para os indivíduos com DP.

Resultados: A assimetria entre as mãos não diferiu entre os grupos para nenhum dos testes aplicados. Para os dois grupos foi observada
assimetria apenas para os testes TFMTJ, FPR e FPI. No entanto, a análise para cada um dos subtestes do TFMJT revelou assimetria para
os idoso nos subtestes de escrita, alimentação, damas e objetos grandes e leves e para os indivíduos com DP nos subtestes de escrita,
objetos pequenos e alimentação. Ainda, para os indivíduos com DP foi observada uma relação apenas entre o índice de assimetria do
TFMJT e a UPDRS.

Conclusão: A assimetria manual é mais evidente nas tarefas que envolvem coordenação dos dedos para idosos sadios e indivíduos com
DP e está relacionada ao comprometimento da função manual devido à DP. Esse entendimento fornece um direcionamento sobre a
elaboração de programas de reabilitação da função manual em indivíduos com DP."
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