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Introdução: A bradicinesia caracterizada como uma lentidão para realização dos movimentos é um dos sinais 
cardinais da Doença de Parkinson (DP). Sua presença pode levar à prejuízos na habilidade de alcançar objetos e 
executar tarefas que são fundamentais para as atividades diárias. Objetivo: Avaliar a ação “Alcançar e Agarrar” em 
pacientes com doença de Parkinson. Método: Estudo de corte transversal realizado no Programa Pró-Parkinson 
do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco onde foram incluídos pacientes com DP leve a 
moderada, de ambos os sexos, com pontuação no Mini-Exame do Estado Mental compatível com a escolaridade. 
Um grupo comparação composto por sujeitos normais pareados por idade e altura foi recrutado. Foram realizados 
3 experimentos para avaliar a ação “alcançar e agarrar”: (1) alcançar e agarrar, onde foram obtidas as variáveis 
tempo, deslocamento e velocidade (2) alcançar, agarrar e encaixar, onde foi obtido o tempo (3) alcançar, agarrar e 
transportar (teste caixa/blocos), onde foi obtido o número de blocos por minuto transportados. Os dados foram anali-
sados com o software BioEstat5.0 considerando P<0,05. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética local (CAAE: 
44381715.5.0000.5208). Resultados: A amostra está composta por 42 sujeitos todos destros, sendo 30 com DP 
leve a moderada (15 homens), com média de idade 63 (9) anos e altura média de 1,6 cm. Os 12 sujeitos controles 
(3 homens) apresentavam média de idade de 62 (9) anos e altura média de1,6 cm.O tempo para realização dos ex-
perimentos 1 e 2 foram maiores no grupo com DP, entretanto a diferença foi significativa no experimento 2 (P=0,04). 
O deslocamento foi significativamente maior no grupo DP (P=0,03). O grupo DP transporta um número significativa-
mente menor de blocos (P=0,0004). Conclusões: Pacientes com DP realizaram os experimentos de forma mais 
lenta, principalmente aqueles onde haviam tarefas atreladas como o encaixe e o transporte de objetos. Isto pode ter 
impacto sobre as atividades diárias onde essas funções são requeridas.

Descritores: Doença de Parkinson; Bradicinesia; “alcançar e agarrar”.
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