
O que é doença da substância branca? 
Doença da substância branca é uma desordem progressiva causada por um 

declínio em uma parte dos nervos (substância branca) que conectam diferentes 
áreas do cérebro entre si e que mandam informações para a medula. Esta desordem 
pode resultar  em desequilíbrio  e  falta  de  mobilidade  em idades  avançadas. 
Normalmente é diagnosticada quando outras causas associadas a problemas do 
equilíbrio são descartadas, e quando a ressonância nuclear magnética (RNM) do 
cérebro  mostra  mudanças  específicas  na  substância  branca.  Acredita-se  que 
pessoas com fatores de risco cardíacos (pressão alta, colesterol alto, tabagismo) 
também tem um grande risco de desenvolver a doença da substância branca.  O 
uso de medicações específicas para controle dos fatores de risco e parar de fumar, 
parece reduzir a progressão da doença.  

Pessoas que tem doença da substância branca numa forma mais avançada 
caminham mais devagar, tem um pior equilíbrio, caem mais quando comparado 
com pessoas  com a  forma moderada  da  doença.   Elas  também podem ter 
dificuldades para  realizar  duas  ou mais  atividades  ao  mesmo tempo,  como 
caminhar enquanto conversando com alguém. Elas também podem ter alterações 
no humor como depressão.  

Enquanto não existe cura para a doença da substância branca, tratamentos 
podem auxiliar no manejo da doença. A Fisioterapia pode resolver os problemas 
do equilíbrio e da marcha normalmente encontrados em pessoas com doença da 
substância branca. Isso pode melhorar a sua funcionalidade de uma maneira em 
geral e a sua saúde.  
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