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RESUMO 

 
A Siderose Superficial é uma doença de caráter progressivo que traz ao paciente a tríade clínica que 

é ataxia, perda auditiva e mielopatia que levará a um quadro clinico de déficit motor e sensitivo, alteração da 
marcha e do equilíbrio. O objetivo deste estudo será avaliar os efeitos da fisioterapia na qualidade de vida, 
equilíbrio e na marcha de um paciente com Siderose Superficial. Será selecionado um paciente com 
diagnóstico clínico de Siderose Superficial, o qual será avaliado por meio da escala de Berg e Tinetti. Ao 
término da avaliação o mesmo será submetido a 10 sessões de fisioterapia enfatizando o equilíbrio e a marcha 
e o mesmo será reavaliado pelos mesmos instrumentos para verificação dos resultados alcançados. Espera-
se que o paciente obtenha uma melhora do equilíbrio postural e da marcha com o tratamento. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Equilíbrio Postural; Fisioterapia; Marcha. 
 

1. INTRODUÇÃO 
A siderose superficial (SS) é uma doença rara, com aproximadamente 300 casos 

descritos atualmente (VALE et. al. 2016). A mesma é consequente a hemorragias crônicas 
ou intermitentes localizadas  no espaço subaracnóide com acúmulo de hemossiderina nas 
camadas entre as meninges do cérebro e da medula espinhal a qual provoca disfunções 
neurológicas crescentes e inconvertíveis (OLIVEIRA et al., 2015), ocorrendo em maior 
proporção no sexo masculino em uma proporção de 2:1 em todas as etiologias (LEVY et 
al., 2017). 

O motivo da hemorragia é visto geralmente em metade dos casos, sendo os mais 
recorrentes: procedimentos cirúrgicos na fossa posterior, tumores medulares altamente 
vascularizados, malformações vasculares do SNC, traumatismo ou cirurgia intradural prévia 
e histórico de cirurgias para controle de epilepsia (SERQUEIRA et al., 2010; OLIVEIRA et 
al. 2015; FRAGOSO et al., 2017), sendo a doença classificada como idiopática e 
secundária. 

O tempo que passa entre um episódio de hemorragia e o início dos sintomas pode 
variar entre meses e anos. Os tratamentos clínicos e cirúrgicos da SS são na maioria das 
vezes ineficazes e a doença se desenvolve devagar e inevitavelmente (FRAGOSO et al., 
2017).  

A tríade clínica observada habitualmente é ataxia, perda auditiva e mielopatia 
(ADONI et. al., 2012), apesar de somente 39% dos pacientes apresentarem essa tríade 
sintomática (LEVY, et al., 2007). Todavia, outros sintomas podem se manifestar como: 
cefaléias, demência, alterações vesicais, síndrome do corno anterior e sintomas 
parkinsonianos (RIBEIRO et al., 2013).       

A ataxia característica nesses pacientes é marcada pela diminuição do comprimento 
e velocidade dos passos, pelo aumento da base de sustentação, ritmo afetado e excessivo 
levantamento dos pés (NEVES et al., 2007). 
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A Ressonância Magnética (RM) é o exame padrão ouro e expõe um padrão 
curvilíneo com aspecto de hipointensidade em seguimentos sensíveis ao sangue, 
mostrando resíduos sanguíneos entre as meninges (FRAGOSO et al., 2017). 

A abordagem terapêutica para a doença quando a origem do sangramento no 
espaço subaracnóide é cirúrgica. Nos casos onde existe sangramentos, mas não há 
indícios de lesão, apenas é recomendado controlar e tratar os sintomas na medida em que 
vão aparecendo além de sessões de reabilitação intensa.  

A fisioterapia visa melhorar a qualidade de vida e a independência do paciente, 
melhorando a postura, o equilíbrio e a marcha do mesmo. Tendo em vista que o quadro 
clínico do paciente, o submete a um desequilíbrio com piora progressiva, que o leva a 
episódios de queda. Junto a este, a ataxia, trazendo como característica a falta de 
coordenação de movimentos musculares voluntario. Desta forma, a terapia é de extrema 
importância para a melhora funcional do quadro e este estudo terá como objetivo avaliar os 
efeitos da fisioterapia na qualidade de vida, no equilíbrio e na marcha de um paciente com 
Siderose Superficial. 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo de caso do tipo intervencional será realizado na clínica escola de 
Fisioterapia da Unicesumar, após aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da 
Unicesumar.  

Para realização do mesmo, será selecionado um paciente do sexo masculino, com 
bom cognitivo, deambulador comunitário e com diagnóstico confirmado da doença, 
proveniente da lista de espera do setor de fisioterapia da Clínica Escola da Unicesumar. 
Será excluído pacientes cadeirantes, com problemas cognitivos e outras doenças 
neurológicas associadas. 

O mesmo após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido será 
submetido a uma avaliação inicial, onde serão aplicadas a escala de Berg e o índice de 
Tinetti para a avaliação do equilíbrio e o questionário SF-36 para a avaliação da qualidade 
de vida.  

A Escala de Berg avalia o equilíbrio dinâmico e estático e o risco de queda do 
paciente, analisando o desempenho funcional do equilíbrio a partir de testes, sendo estes 
voltados para a capacidade do indivíduo de ficar em pé, sentar, girar em volta de si mesmo, 
alcançar, ficar em apoio unipodal, subir degraus, e olhar por cima dos seus ombros, com 
pontuação mínima de 0 pontos e máxima de 56, onde cada teste possui 5 alternativas que 
variam de 0 a 4 pontos, sendo que quanto maior o escore melhor a condição clínica do 
paciente (MENDES, 2012). 

  A Escala de Tinetti avalia a marcha e o equilíbrio, sendo composta por 22 
tarefas, dentre as quais 9 avaliam a marcha e 13 o equilíbrio. A avaliação do equilíbrio pode 
ser classificada em três categorias: normal, adaptativa e anormal, sendo as pontuações 
correspondentes a 3,2,1 respectivamente, enquanto, a avaliação da marcha orientada pelo 
desempenho pode ser classificada em duas categorias: normal e anormal, correspondendo 
a pontuações 2 e 1, respectivamente. As avaliações do equilíbrio e da marcha orientada 
totalizam, portanto, no máximo 39 e 18 pontos, respectivamente, sendo sua soma de 57 
(MENDES, 2012). 

O questionário SF-36 é composto por 38 itens que avaliam o indivíduo quanto a sua 
qualidade de vida, e inclui oito domínios que equivale ao estado geral de saúde, aspectos 
físicos, vitalidade, aspectos emocionais, dor, capacidade funcional, aspecto social e saúde 
mental. O mesmo tem pontuação variando de 0 a 100%, sendo que 0 corresponde ao pior 
estado de saúde e 100 o melhor (KELEIN, 2018). Ao término da avaliação, serão iniciados 
os atendimentos fisioterapêuticos que constarão de 10 sessões realizadas 3 vezes por 
semana, com duração de 50 minutos, enfatizando o treino de equilíbrio e na marcha. Ao 
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final das sessões, o paciente será reavaliado para verificação dos resultados alcançados e 
os resultados analisados de forma descritiva e apresentados através de gráficos e tabelas. 

 
3. RESULTADOS ESPERADOS 

 
Esperamos que com este estudo de caso, o paciente apresente uma melhora da 

marcha e do equilíbrio postural. 
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