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RESUMO 
 

A síndrome de Guillain-Barré (GBS) é uma polirradiculoneuropatia fulminante de 
natureza aguda, frequentemente grave e autoimune. A etiologia da GBS é 
incompletamente compreendida, o prognóstico geralmente é bom com detecção 
precoce e tratamento imediato. Este estudo retrospectivo foi realizado para avaliar o 
perfil clínico, aspectos epidemiológicos, laboratoriais e eletrodiagnósticos de 
pacientes com GBS e modo de manejo, complicações e fatores prognósticos.. O 
objetivo do estudo é ressaltar as mais novas descobertas relacionadas ao diagnóstico 
clínico e laboratorial na Síndrome de Guillain-Barré, assim como seu tratamento e 
controle.  O estudo se Trata de uma revisão de literatura de modo qualitativo 
descritivo, realizado por uma busca de dados no período de 2012 a 2018 na base de 
dados MEDLINE, LILACS E SCIELO. A GBS e suas variantes são consideradas 
neuropatias pós-infecciosas e imunomediadas. Evidências de modelos animais 
sugerem um papel fundamental do mimetismo molecular. Existem duas opções de 
tratamento atualmente, imunoglobulina intravenosa (IVIG) ou troca de plasma. O 
cuidado do paciente com síndrome de Guillain-Barre (GBS) requer todos os membros 
da equipe de saúde. É essencial reconhecer e prevenir complicações, incluindo 
úlceras de decúbito, disautonomia e prevenção de infecção, devem ser bem versados 
nos efeitos adversos que podem ocorrer com a administração de tratamentos para 
GBS, como IVIG. Nesse contexto, é importante reconhecer o GBS e suas variantes 
devido à disponibilidade de terapias igualmente eficazes na forma de plasmaférese e 
imunoglobulinas intravenosas  
 
Palavras-chave:  síndrome de Guillain Barré, atuação do profissional, controle da 
doença 
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ABSTRACT 
 
Guillain-Barré syndrome (GBS) is a fulminating polyradiculoneuropathy of an acute 
nature, often severe and autoimmune. The etiology of GBS is incompletely 
understood, the prognosis is generally good with early detection and immediate 
treatment. This retrospective study was carried out to evaluate the clinical profile, 
epidemiological, laboratory and electrodiagnostic aspects of patients with GBS and 
mode of management, complications and prognostic factors. The objective of this 
study is to highlight the newest findings related to clinical and laboratory diagnosis 
in Syndrome of Guillain-Barré, as well as its treatment and control. The study is a 
review of the literature in a qualitative descriptive way, conducted by a search of 
data in the period from 2012 to 2018 in the database MEDLINE, LILACS AND 
SCIELO. GBS and its variants are considered postinfectious and immune-mediated 
neuropathies. Evidence from animal models suggests a key role of molecular 
mimicry. There are two treatment options currently available, intravenous 
immunoglobulin (IVIG) or plasma exchange. Patient care with Guillain-Barre 
syndrome (GBS) requires all members of the health care team. It is essential to 
recognize and prevent complications, including decubitus ulcers, dysautonomia and 
infection prevention, should be well versed in the adverse effects that may occur 
with the administration of GBS treatments, such as IVIG. In this context, it is 
important to recognize GBS and its variants due to the availability of equally effective 
therapies in the form of plasmapheresis and intravenous immunoglobulins. 
 

Keywords: Guillain Barré syndrome, professional performance, disease control 
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1 INTRODUÇÃO 

A compreensão sobre a síndrome de Guillain-Barré melhorou muito na última 

década, com uma ideia muito mais clara dos subtipos clínicos da síndrome e da 

patogênese de algumas das variantes mais raras. A síndrome de Guillain-Barré 

(GBS) é caracterizada por fraqueza ascendente de evolução rápida, perda sensorial 

leve e arreflexia ou hipersolência, progredindo para uma possível paralisia total em 

semanas.  

A etiologia da GBS é incompletamente compreendida, o prognóstico 

geralmente é bom com detecção precoce e tratamento imediato. Nesse contexto este 

estudo tem por justificativa avaliar o perfil clínico, aspectos epidemiológicos, 

laboratoriais e eletrodiagnósticos de pacientes com GBS e modo de manejo, 

complicações e fatores prognósticos para assim, traçar medidas de controle para a 

doença. 

Os sintomas sensoriais nas pernas geralmente marcam o início da doença, 

seguido por fraqueza distal rapidamente progressiva que logo se espalha 

proximamente. A dor lombar é comum e pode representar inflamação nas raízes 

nervosas e pode coincidir com a quebra da barreira do líquido cefalorraquidiano 

(LCR) do nervo que permite que proteínas vazem para o LCR. Nesse contexto se 

traz como problema de pesquisa: Quais são as novas descobertas a partir do controle 

da síndrome de Guillain-Barré? 

A síndrome de Guillain-Barre (GBS) é uma neuropatia desmielinizante 

monofásica aguda. Desse modo o presente estudo tem por objetivo geral ressaltar 

as mais novas descobertas relacionadas ao diagnóstico clínico e laboratorial na 

Síndrome de Guillain-Barré, assim como seu tratamento e controle, para isso é 

necessário dispor dos objetivos específicos que nos permite descrever o perfil da 

síndrome de Guillain-Barré; identificar possíveis novos diagnósticos e tratamentos da 

síndrome de Guillain Barré e discorrer como os profissionais podem atuar no controle 

da síndrome.  

O presente estudo se trata de uma revisão bibliográfica, pelo qual foi feito as 

buscas na base de dados MEDLINE, LILACS E SCIELO. Pelo qual a condução se 

deu de forma interativa durante junho-dezembro de 2018 para reagrupar artigos 

relacionados com a literatura técnica relacionada a síndrome de Guillain Barré.  
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 Para a produção do presente trabalho e de modo que os produtos intelectuais 

sejam referentes a literatura, foi realizado a pesquisa a partir das palavras chaves 

relacionadas a síndrome de Guillain Barré. Os termos de pesquisa incluem síndrome 

de Guillain Barré, atuação do profissional, controle da doença. Como método de 

inclusão se determinou trabalhos mais próximos do tema proposto no idioma 

português e inglês, no período de 2012 a 2018. Foram excluídos os trabalhos que 

não demonstravam assuntos pertinentes ao estudo. 
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2.  A SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ 
 

A síndrome de Guillain-Barre (GBS), também conhecida como paralisia de 

Landry, é uma desordem imunomediada do sistema nervoso de início agudo ou 

subagudo caracterizada comumente por fraqueza generalizada progressiva dos 

braços e pernas, parestesias dos membros e arreflexia relativa ou 

completa. Pacientes com GBS frequentemente desenvolvem fraqueza do nervo 

craniano, geralmente na forma de fraqueza facial ou faríngea 

(TRIPATHI; KAUSHIK, 2000). 

A síndrome de Guillain-Barré e suas variantes são consideradas neuropatias 

pós-infecciosas e imunomediadas. Evidências de modelos animais sugerem um 

papel fundamental do mimetismo molecular. Em infecções gastrointestinais por 

Campylobacter jejuni, um lipooligossacarídeo presente na membrana externa da 

bactéria é similar aos gangliosídeos que são componentes dos nervos 

periféricos.  Portanto, uma resposta imune desencadeada para combater a 

infecção pode levar a uma reação cruzada nos nervos do hospedeiro (MALTA et 

al., 2017). 

Muitas infecções foram associadas ao GBS. As mais comuns são doenças 

gastrointestinais ou respiratórias. Até 70% dos pacientes relataram uma doença 

antecedente entre 1 a 6 semanas antes da apresentação do GBS.  Durante o surto 

do vírus Zika, muitos casos de GBS foram descritos. Relatos de casos detalham 

muitas outras possíveis etiologias ligadas ao GBS, incluindo medicamentos e 

cirurgias (KALITA et al., 2014).  

Em 1976, a vacinação contra o antígeno A / H1N1 da gripe levou a uma 

incidência bem documentada e aumentada de casos de GBS; no entanto, outros 

dados de vigilância das vacinas contra a gripe nos anos subsequentes descreveram 

apenas um caso adicional de GBS para cada 1 milhão de vacinas. Estudos 

subsequentes estimam que o desenvolvimento de GBS após uma infecção por gripe 

é até 7 vezes mais provável do que o desenvolvimento de GBS após a vacinação 

(TORRES; SÁNCHEZ ; PÉREZ, 2003). 

O padrão usual segue a paralisia flácida tipicamente ascendente na 

natureza, evoluindo ao longo de alguns dias a algumas semanas. As disfunções 

autonômicas são comuns com manifestações habituais como perda do controle 

vasomotor com ampla flutuação da pressão arterial, hipotensão postural e arritmias 
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cardíacas. A insuficiência respiratória e a fraqueza orofaríngea podem exigir 

assistência ventilatória em cerca de um terço dos pacientes hospitalizados, 

tornando-se uma doença de vital importância para o manejo precoce 

((TRIPATHI; KAUSHIK, 2000).  

Na maioria dos estudos, havia uma preponderância masculina (mais que o 

dobro da feminina) que se ajustou aos achados de uma revisão sistemática que 

relatou que a incidência aumentou com o aumento da idade, 50 ou mais anos e a 

distribuição da idade existia com dois picos (MALTA et al., 2017).  

Os pacientes com síndrome de Guillain-Barré descrevem um curso 

fulminante de sintomas que geralmente incluem fraqueza ascendente e sintomas 

sensoriais não dependentes do comprimento. Por definição, o nadir é geralmente 

alcançado em 4 semanas. O envolvimento simétrico é uma característica 

fundamental do GBS (KALITA et al., 2014).  

O GBS é geralmente considerado monofásico; portanto, um curso recidivante 

ou remitente na apresentação seria considerado atípico.  Além disso, um evento 

GBS anterior (GBS recorrente) também é incomum, ocorrendo em <10% de todos os 

pacientes.  Se o paciente relatar a progressão para além de 8 semanas, outros 

diagnósticos devem ser considerados (TORRES; SÁNCHEZ ; PÉREZ, 2003). 

O GBS apresenta-se frequentemente (até 70% dos pacientes) dentro de 1 a 

6 semanas da doença antecedente.  Outros eventos antecedentes que foram 

relacionados com o GBS incluem vacinas (especificamente uma cepa de 1976 da 

vacina contra a gripe suína), cirurgia, trauma ou outras infecções (MALTA et al., 

2017).   

Classicamente, os pacientes com GBS terão um padrão de fraqueza 

proximal e distal, que é flácida e geralmente profunda se hospitalizada. Fraqueza 

significativa na flexão do pescoço pode estar presente e pode indicar necessidade 

de intubação. Areflexia ou hiporreflexia geralmente estão presentes. (Casos raros 

sem hipo / arreflexia foram descritos, principalmente na variante AMAN do GBS) 

(DEJNIRATTISAI et al., 2016).  

 Além da fraqueza flácida e arreflexia, os pacientes experimentam sintomas 

sensoriais não dependentes do comprimento; portanto, diferentemente das 

neuropatias crônicas mais comuns, como a neuropatia diabética, os pacientes 

podem relatar disestesias nas mãos, seguidas pelos pés. Os pacientes podem 

desenvolver diplegia facial devido ao envolvimento de ambos os nervos cranianos 
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faciais. Eles também podem desenvolver disfagia devido ao envolvimento dos 

nervos cranianos glossofaríngeo, vago e hipoglosso (TRIPATHI; KAUSHIK, 2000). 

Os nervos autonômicos podem levar a uma morbidade significativa; portanto, 

a maioria dos médicos recomenda o monitoramento em uma unidade intermediária 

ou de terapia intensiva para arritmias cardíacas ou labilidade da pressão arterial. A 

disautonomia é uma etiologia primária da morbimortalidade atribuível ao GBS. Além 

disso, o envolvimento dos nervos cranianos inferiores (nervos glossofaríngeo, vago 

e hipoglosso) ou o envolvimento dos nervos com os músculos da respiração pode 

levar à necessidade de ventilação artificial. A insuficiência respiratória pode ocorrer 

em até 30% dos pacientes, geralmente levando a uma hospitalização e recuperação 

prolongada (TORRES; SÁNCHEZ; PÉREZ, 2003). 

Além da apresentação clássica do GBS descrita acima, muitas variantes do 

GBS foram descritas. Há uma variante com envolvimento motor puro chamado 

"AMAN (neuropatia axonal motora aguda)" que é mais comum em países 

asiáticos.  Raramente, esses pacientes podem ter reflexos normais.  Há também 

uma variante regional envolvendo principalmente os músculos faríngeos, pescoço 

e membros superiores, denominada "variante faríngea-cervical-braquial" (MALTA 

et al., 2017).  

 Algumas variantes podem envolver o sistema nervoso central, denominado 

"Encefalite de Bickerstaff".  Há também uma variante que se apresenta com 

paraparesia.  Indiscutivelmente, a variante mais famosa é a síndrome de Miller 

Fisher. Isso é classicamente descrito como uma tríade de oftalmoplegia, arreflexia e 

ataxia; no entanto, outros nervos cranianos além dos nervos oculomotores foram 

relatados nesta variante (TORRES; SÁNCHEZ; PÉREZ, 2003). 

Em geral, a fraqueza muscular progressiva dos membros superiores e 

inferiores foi a característica clínica comum e a doença gripal seguida de 

gastroenterite é a doença antecedente mais comum, semelhante à síndrome de 

Miller Fisher.  Acredita-se que o GBS pode não ser uma única doença, mas uma 

variedade de neuropatias agudas com vários mecanismos patogênicos mediados 

pelo sistema imunológico mais comuns, sendo a inflamação endoneural das raízes 

nervosas espinhais, segmentos distais do nervo e potenciais locais de 

aprisionamento do nervo (TRIPATHI; KAUSHIK, 2000). 

A incidência relatada de GBS é de 1-2 / 100.000 habitantes e aumenta 

linearmente com a idade, e os homens são cerca de 1,5 vezes mais afetados que 
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as mulheres. Infecções prévias, como infecção do trato respiratório superior, são 

eventos predatórios bem estabelecidos no desenvolvimento de GBS em 10 a 14 

dias.  Muitas doenças antecedentes associadas com GBS foram identificadas, 

incluindo gastroenterite por Campylobacter jejuni, citomegalovírus, Mycoplasma 

pneumoniae., Infecções pelo vírus Epstein-Barr e influenza (MALTA et al., 2017).  

O diagnóstico de GBS pode ser confirmado pela análise do líquido 

cefalorraquidiano (LCR) e pelo teste de eletrodiagnóstico, ambos os quais podem 

ser normais na fase inicial do GBS. As variantes comumente reconhecidas de GBS 

são consideradas como síndromes incluindo polineuropatia desmielinizante 

inflamatória aguda (AIDP), neuropatia axonal motora aguda (AMAN), neuropatia 

axonal sensorial aguda (AMSAN) e síndrome de Miller-Fisher 

(TRIPATHI; KAUSHIK, 2000). 

A variante mais comum do GBS foi AIDP seguida por AMAN. Outros estudos 

de diferentes partes do mundo relataram 80-90 por cento de frequência na Europa 

e nas Américas. Um grande estudo do norte da América compreendendo 328 

pacientes relatou AIDP em 73,8 por cento dos pacientes e melhor resultado em 

comparação com AMAN. Ao contrário de nossas descobertas, a AMAN foi relatada 

em uma frequência de 67% em um estudo realizado nos Estados unidos da 

América (MALTA et al., 2017). 

Nesse sentido a AIDP é a forma mais prevalente e representa 70-90 por 

cento dos casos. O GBS pode ocorrer em qualquer época do ano, embora a 

variabilidade sazonal possa refletir picos sazonais de fatores predisponentes, como 

infecções. A ocorrência sazonal foi descrita como tendo um pico na temporada de 

verão nos países americanos (FULLER et al., 2017).  

Numa análise retrospectiva, Zaheer et al. (2018) encontraram dois picos com 

igual número de pacientes com GBS, um no grupo S1 (fevereiro a abril) e outro no 

grupo S2 (maio a julho). Além disso, relataram casos máximos no verão (maio a 

julho), com a maioria dos pacientes apresentando-se no mês de maio.  

A variação sazonal pode ser atribuída às diferenças súbitas de temperatura 

nas condições sazonais, tornando alguns meses mais propensos a infecções do 

trato gastrointestinal e respiratório, importantes fatores antecedentes do GBS. Um 

estudo do sul do Irã relatou uma variação sazonal e mensal significativa, com 50% 

dos pacientes admitidos de fevereiro a junho e ocorrência máxima na primavera e 

no inverno (TRIPATHI; KAUSHIK, 2000). 
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 Sriganesh et al. (2018) relataram uma incidência maior entre março e 

agosto, semelhante ao estudo de Zaheer et al. (2018) que relataram incidência 

bimodal de EGB entre abril-maio (24%) e julho-agosto (32%) em comparação aos 

demais meses do ano.  Já Kalita et al. (2014) relataram mau prognóstico na 

variante AMAN ocorrendo principalmente no verão e recuperação completa na 

variante AIDP, que era frequente na estação chuvosa.  

No estudo de Malta et al. (2017) também demonstrou que, no GBS e suas 

variantes, as complicações respiratórias (máximo em S4) e o tempo de internação 

(máximo em S3) mostraram uma variação sazonal. No entanto, o tamanho da 

amostra foi pequeno para estabelecer esta associação de forma clara e os 

parâmetros retrospectivamente limitados foram estudados. Cerca de 12,12 por 

cento dos pacientes relataram complicações respiratórias e um paciente necessitou 

de ventilação mecânica e obteve nota ruim no escore F e na escala de potência 

muscular de 1/5 nos escores do MCR.  

Muitos fatores parecem ser preditores de complicações respiratórias e, 

portanto, ventilação mecânica, incluindo fraqueza muscular progressivamente 

rápida, tosse ineficaz, envolvimento bulbar, por isso, na Unidade de cuidados críticos 

é necessário o manejo de pacientes com GBS com envolvimento respiratório 

(TORRES; SÁNCHEZ; PÉREZ, 2003). 

FULLER et al. (2017) relataram a reabilitação tão importante quanto a 

imunoterapia e a consideraram parte integrante do tratamento dos pacientes com 

GBS. No estudo de FULLER, o giro e o posicionamento adequado dos pacientes 

para prevenir a escaras e a terapia de exercícios para manter o tônus muscular e 

melhorar ainda mais o poder foram uma parte importante do atendimento 

multidisciplinar. 

 Nenhum dos pacientes morreu durante o tempo do tratamento e apenas um 

paciente necessitou de suporte ventilatório. Todos os pacientes foram orientados a 

receber tratamento fisioterapêutico no momento da alta. A detecção precoce dos 

sintomas e intervenções precoces são fatores importantes para um melhor 

prognóstico do GBS (FULLER et al., 2017). 

A eficácia de várias modalidades de tratamento no GBS tem sido objeto de 

discussão e debate. FULLER et al. (2017) relataram o TPE e IVIg como modalidades 

igualmente eficazes de tratamento do GBS. Outro estudo relatou eficácia 

semelhante de TPE no tratamento de várias doenças neurológicas, incluindo o 
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GBS. Nesta análise retrospectiva, o TPE foi utilizado como tratamento padrão de 

escolha em todas as estações. Todos os pacientes estavam estáveis e se 

recuperaram bem e melhoraram em seu grau funcional e escores MRC no 

momento da alta. Não houve mortalidade relacionada à embolia pulmonar 

(TRIPATHI; KAUSHIK, 2000). 

A troca de plasma terapêutico (TPE) e a imunoglobulina intravenosa (IVIg) são 

imunoterapias eficazes para pacientes adultos e pediátricos com GBS se 

administradas durante as primeiras semanas da doença juntamente com os cuidados 

de suporte diligentes para minimizar o risco de mortalidade e risco clínico e, 

eventualmente, melhorar os resultados. A fisioterapia é considerada parte integrante 

do tratamento de apoio na redução da incidência de complicações, como 

complicações respiratórias, trombose venosa profunda (TVP), manejo da dor e 

mobilização tardia (TORRES; SÁNCHEZ; PÉREZ, 2003). 
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3 DIAGNÓSTICOS E TRATAMENTO PARA SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ 

 

A base do tratamento da síndrome de Guillain Barré continua sendo uma 

terapia intensiva, com suporte respiratório quando necessário e reconhecimento 

precoce de insuficiência respiratória. O uso rotineiro de profilaxia para trombose 

venosa profunda é geralmente aceito, embora nunca tenha sido submetido a ensaio 

clínico controlado. Ventilação com pressão positiva com giro frequente para evitar 

atelectasias e fisioterapia frequente também são úteis. O movimento passivo dos 

membros ajuda a evitar contraturas que impedem a reabilitação (WEBB et al., 

2015).  

A plasmaferese, ou troca de plasma (PE), remove seletivamente 

imunoglobulinas, complemento e citocinas, que podem desempenhar um papel na 

patogênese do GBS.  A troca de plasma foi a primeira terapia para o GBS que se 

mostrou eficaz por um ensaio clínico randomizado. Resultados de seis estudos 

randomizados de alta qualidade foram recentemente resumidos, dos quais 

demonstraram claramente a eficácia da PE (PETERSEN et al., 2016).  

 Para GBS grave, o risco relativo de melhorar um ou mais graus funcionais 

em 4 semanas após os tratamentos de PE foi de 1,64 (IC 95% 1,37 a 1,96). O 

tratamento também reduziu significativamente o número de pacientes que 

necessitaram de ventilação mecânica, encurtou o tempo até a extubação, 

aumentou o número de pacientes que atingiram a força total em 1 ano e reduziu o 

número de pacientes com sequelas graves em 1 ano. Estes estudos também 

demonstraram que o tratamento dentro de 7 dias é o mais efetivo e que pacientes 

com leve GBS (capaz de deambular no momento do tratamento) ainda se 

beneficiam da EP (WEBB et al., 2015).   

A troca de plasma é iniciada o mais cedo possível, entretanto pode ocorrer 

até 30 dias após o início da fraqueza. Embora os regimes de ensaios clínicos 

tenham variado ligeiramente, o PE é tipicamente administrado como 4 a 6 volumes 

totais de plasma trocados ao longo de um período de 10 a 14 dias (DIRLIKOV et 

al., 2016).  

O dia alternado de PE reduz o risco de coagulopatia, permitindo que a 

síntese hepática regenere os fatores de coagulação séricos. Ele permite que os 

anticorpos inicialmente localizados fora do compartimento plasmático sejam 
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redistribuídos de volta ao soro, onde podem ser removidos durante a troca 

subsequente. A substituição com albumina é preferida ao plasma fresco congelado 

devido a uma menor taxa de complicações (PETERSEN et al., 2016).  

 Os níveis de tempo de protrombina, PTT, CBC e cálcio são tipicamente 

seguidos diariamente para detectar coagulopatia, trombocitopenia, sangramento 

oculto ou hipocalcemia causada por anticoagulação com citrato (WEBB et al., 

2015). 

A dose ideal de PE não foi firmemente estabelecida, mas o estudo do Grupo 

Cooperativo Francês forneceu várias diretrizes em um leve GBS (pacientes 

capazes de andar, mas não de correr), 2 trocas são melhores que nenhuma. Da 

mesma forma, em GBS moderado (incapaz de andar, mas não mecanicamente 

ventilado), 4 trocas são melhores que 2. Entretanto, quanto mais nem sempre é 

melhor e em GBS grave (requer ventilação mecânica), 6 trocas não são superiores 

a quatro. Aproximadamente 10% dos pacientes tratados com PE podem ter 

fraqueza recidivante (“flutuações relacionadas ao tratamento”) após a melhora 

inicial.  Essas flutuações podem ocorrer devido à liberação ou produção de 

anticorpos de rebote. A evidência anedótica confirma a eficácia da repetição da EP 

nesses casos (PETERSEN et al., 2016). 

As taxas de incidência relatadas para o GBS são de 1 a 2 por 100.000 

habitantes. A probabilidade de um indivíduo adquirir GBS é de 1: 1000. Os subtipos 

de GBS têm diferentes taxas de incidência em diferentes partes do mundo. Há uma 

preponderância masculina entre a população hospitalizada (WEBB et al., 2015). 

Na maioria das vezes, uma infecção normal, como infecção do trato 

respiratório superior, frequentemente precede o início do GBS em 14 dias. Muitas 

infecções antecedentes foram identificadas, incluindo Campylobacter jejuni, 

citomegalovírus (CMV), Mycoplasma pneumonia, vírus Epstein-Barr, o vírus da 

gripe, JEV (DIRLIKOV et al., 2016).  

Cirurgia, imunização e parto também foram associados ao GBS. O GBS 

geralmente começa abruptamente com o início distal e relativamente simétrico das 

parestesias e rapidamente seguido de fraqueza progressiva do membro. A 

progressão é rápida, com 50% dos pacientes atingindo o nadir clínico em 2 

semanas e mais de 90% em 4 semanas. Os critérios diagnósticos atuais incluem 

<4 semanas de progressão para o nadir clínico. Aproximadamente 80% a 90% dos 



17 
 

pacientes com GBS tornam-se não aborrecidos durante a doença. A dor é 

proeminente em 50% dos pacientes (WEBB et al., 2015). 

 O exame neurológico é caracterizado por fraqueza distal e frequentemente 

proximal, relativamente simétrica. Embora o GBS seja essencialmente uma 

neuropatia motora, a disfunção sensorial é vista em alguns pacientes. É visto mais 

em uma forma desmielinizante de GBS (DIRLIKOV et al., 2016).  

O exame sensorial é frequentemente normal na fase inicial da doença. A 

fraqueza facial ou faríngea é comumente observada no GBS. Fraqueza 

diafragmática devido ao envolvimento do nervo frênico também é 

comum. Aproximadamente um terço dos pacientes com GBS hospitalizados 

necessitam de ventilação mecânica devido à fraqueza dos músculos respiratórios 

ou orofaríngeas (PETERSEN et al., 2016).  

A taquicardia é comum, mas pode ocorrer disfunção do sistema nervoso 

autônomo mais grave, incluindo arritmias potencialmente fatais, hipotensão, 

hipertensão e dismotilidade gastrointestinal. A incidência é entre 27% e 55% e é 

mais comum na forma desmielinizante que na axonal (HARDY et al., 2011). 

Grandes avanços foram feitos na compreensão dos mecanismos de alguns 

dos subtipos. A aparência histológica do subtipo PDIA assemelha neurite auto-

imune experimental, que é predominantemente causada por células T dirigidas 

contra os péptidos das proteínas da mielina P0, P2, e de PMP22. O papel da 

imunidade mediada por células T na AIDP permanece incerto e há evidências de 

envolvimento de anticorpos e complemento. Fortes evidências existe agora que os 

subtipos axonais de síndrome de Guillain-Barré, axonal motora neuropatia aguda 

(AMAN), e motora aguda e a neuropatia axonal sensorial (AMSAN), são causadas 

por anticorpos para os gangliósidos no axolema que alvo macrófagos para invadir 

o axónio no nó de Ranvier (WEBB et al., 2015). 

 Cerca de um quarto dos pacientes com síndrome de Guillain-Barré tiveram 

um recente episódio de C. jejuni infeção e formas axonais da doença são 

especialmente comuns nessas pessoas. A lipo-oligossacárido de a C. jejuni parede 

bacteriana contém estruturas de gangliósidos semelhante e a sua injeção em 

coelhos induz neuropatia que se assemelha a neuropatia axonal motora aguda. 

Anticorpos para GM1, GM1b, GD1a, e GalNac-GD1a estão em Particularmente 

implicado na neuropatia axonal motora aguda e, com exceção de GalNacGD1a, na 

neuropatia axonal motora e sensitiva aguda (PETERSEN et al., 2016). 
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As variantes comumente reconhecidas incluem aquelas com formas 

axonais, variantes baseadas no envolvimento particular do tipo de fibra (sensorial 

ou autonômico) e MFS. Variantes com distribuição regional ou marcadamente 

assimétrica também ocorrem (DIRLIKOV et al., 2016).  

Há também diferenças abruptas do início e do tempo para atingir o nadir, o 

que pode complicar o diagnóstico e as decisões sobre o tratamento. Por exemplo, 

alguns pacientes têm características clínicas e curso da doença semelhantes ao 

GBS, exceto por uma progressão mais lenta (isto é, progressão que dura mais de 

4 semanas); esta doença é por vezes referida como polirradiculoneuropatia 

desmielinizante inflamatória subaguda (SIDP) (WEBB et al., 2015). 

No entanto, em muitos aspectos, o SIDP é como o GBS e muitas vezes deve 

ser tratado como tal. AMSAN e AMAN são duas variantes caracterizadas por 

ataque imune dirigido a axônios, em vez de células de Schwann e mielina. A AMAN 

ocorre em grandes epidemias durante o verão no norte da China e mais 

esporadicamente em outros lugares. Ela afeta principalmente crianças e jovens, 

geralmente de áreas rurais. O início da fraqueza motora é abrupto (PETERSEN et 

al., 2016).  

Além da paralisia motora pura aguda, muitos pacientes têm rigidez transitória 

no pescoço e nas costas no início do curso com resolução dentro do dia. A 

recuperação geralmente começa dentro de 3 semanas e geralmente é completa e 

pode levar mais tempo. A taxa de mortalidade é de aproximadamente 3% a 

5%. Estudos de condução nervosa sensorial são normais e os estudos de nervos 

motores são notáveis para amplitudes do potencial de ação do nervo sensitivo 

baixas ou ausentes com velocidades de condução normais. Os potenciais de 

desnervação são vistos na eletromiografia de agulha (WEBB et al., 2015).  

A AMSAN compartilha muitas características patológicas com neuropatia 

axonal motora aguda, mas difere clinicamente da mesma na idade de início do 

paciente (geralmente adultos e não crianças), distribuição geográfica (pode ocorrer 

em qualquer lugar), tempo de início (não apenas no verão), envolvimento de nervos 

sensoriais curso (demorado) e desfecho (geralmente incapacidade residual grave) 

(PETERSEN et al., 2016).  

Tem um início abrupto e rápida progressão com a maioria dos pacientes que 

necessitam de ventilação mecânica dentro de poucos dias após o início dos 

sintomas. Os nervos motores são eletricamente inexcitáveis no início do 
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distúrbio. Estudos de condução nervosa sensorial também são 

anormais. Denervação generalizada é observada no exame com agulha. O curso é 

prolongado e resulta ruim, com apenas 20% de deambulação em 1 ano (HARDY et 

al., 2011). 

MFS: A variante regional mais reconhecível e distinta do GBS é a MFS. 

Como o GBS, o início da MFS geralmente segue uma infecção, por exemplo C. 

jejuni . Pacientes com MFS classicamente apresentam oftalmoparesia externa, 

arreflexia e ataxia, embora os pacientes com MFS frequentemente apresentem 

menos componentes da tríade clínica clássica ou com características clínicas 

adicionais (fraqueza facial, fraqueza orofaríngea, oftalmoparesia interna, 

comprometimento do sistema nervoso central) (PETERSEN et al., 2016).  

A encefalite de tronco encefálico Bickerstaff (BBE) é uma síndrome 

relacionada na qual a alteração da consciência ou dos sinais do trato conticospinal 

são observados, além da oftalmoparesia e ataxia. Muitos pacientes com MFS ou 

BBE também têm “sobreposição de GBS” com quadriparesia flácida. Anticorpos 

anti-GQ1b estão presentes em 95% dos pacientes com SMF aguda e em 

aproximadamente dois terços dos pacientes com BBE. O reconhecimento de várias 

apresentações clínicas e a alta sensibilidade e especificidade do teste de anticorpos 

anti-GQ1b sugerem o nome da rubrica de “síndrome do anticorpo anti-GQ1b” 

(WEBB et al., 2015). 

O anticorpo anti-GT1a sem reatividade anti-GQ1b é encontrado em 

pacientes que apresentam a variante faríngea-cervical-braquial (PCB) do GBS. 

Mais da metade dos pacientes com MFS terão dissociação citoalbuminológica na 

análise do LCR realizada no primeiro. 3 semanas de início da doença (DIRLIKOV 

et al., 2016).  

Na SMF, os estudos de condução nervosa motora nos membros geralmente 

são normais ou apenas levemente anormais, com discretas reduções nas 

amplitudes do potencial de ação muscular composto e nas velocidades de 

condução (PETERSEN et al., 2016).  

Bloqueio de condução e dispersão temporal não são uma característica da 

MFS. As amplitudes do potencial de ação do nervo sensitivo são geralmente 

moderadas a severamente reduzidas, mais nos nervos sensoriais dos membros 

superiores (por exemplo, mediana) do que no nervo sural. Blink reflex R1 atrasado 

ou ausente. A ressonância nuclear magnética (RNM) do cérebro frequentemente 
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demonstra o aumento do nervo craniano (por exemplo, nervos oculomotores) na 

MFS e anormalidades de alta intensidade na fossa posterior, substância branca ou 

tálamos em pacientes com BBE (WEBB et al., 2015).  

MFS é geralmente benigna. - limitação de condução. Quase todos os 

pacientes tratados e não tratados retornam às atividades normais dentro de 6 

meses do início da doença, geralmente com resolução da oftalmoplegia em 1 a 2 

meses e ataxia em 3-4 meses (DIRLIKOV et al., 2016).  

Outras variantes regionais do GBS são aquelas que afetam outras áreas 

específicas do corpo, como apenas a face ou os sistemas sensoriais e autonômicos 

aferentes. Pacientes com GBS que são sintomáticos, mas são capazes de andar 

sem ajuda por mais de 5 me são estáveis, podem ser manejados 

conservadoramente em centros periféricos. No entanto, eles devem ser 

observados para progressão da doença, especialmente se eles ainda estão dentro 

da primeira semana do início da doença (PETERSEN et al., 2016). 

 Pressão arterial e flutuações da frequência cardíaca, sinais clínicos de 

insuficiência respiratória devem ser cuidadosamente e meticulosamente 

monitorados. Sinais clínicos de íleo devem ser observados. Se algum desses sinais 

for detectado, eles devem ser imediatamente transferidos para centros 

especializados para gerenciamento adicional. Na fase aguda, em pacientes adultos 

vinculados à cama, é necessário que tanto a terapia de suporte quanto a 

imunoterapia possam ser usadas levando-se em consideração os fatores de custo 

e o estado clínico (estadiamento, complicações e outras condições comórbidas) de 

pacientes individuais (WEBB et al., 2015). 

De acordo com o estudo de Dirlikov et al. (2016), A terapia de imunoterapia 

não reduziu a mortalidade no GBS. A mortalidade é devida a problemas 

relacionados à doença ou complicações secundárias desenvolvidas no hospital 

devido ao curso prolongado da doença. O cuidado meticuloso e atencioso desses 

pacientes é essencial para reduzir a mortalidade. Diretrizes de consenso de 

cuidados de apoio foram publicadas (DIRLIKOV et al., 2016). 

Ao contrário do distúrbio mais crônico, a polineuropatia desmielinizante 

inflamatória crônica, a síndrome de Guillain Barré não demonstrou responder ao 

tratamento com esteroides orais ou intravenosos. Vários ensaios clínicos 

controlados demonstraram que tanto a troca de plasma quanto a imunoglobulina 
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intravenosa encurtam o tempo de recuperação quando usadas nos estágios iniciais 

da neuropatia (PETERSEN et al., 2016).  

 No maior estudo de troca de plasma realizadas na América do Norte, este 

procedimento melhora o tempo para atingir uma curta sem a ajuda de 32 

dias.  Enquanto a troca de plasma remove claramente uma substância do sangue 

mediando a neuropatia, possivelmente um anticorpo, o mecanismo de ação da 

administração de imunoglobulina intravenosa é mais complicado. Isso 

provavelmente inclui o bloqueio dos receptores Fc, aumento do catabolismo da 

imunoglobulina auto-imune e possíveis papéis no fornecimento de anticorpos anti-

idiotípicos e na promoção da remielinização (WEBB et al., 2015). 

Estudos de desfecho na síndrome de Guillain Barré sugerem que, ao final 

de um ano do início da neuropatia, 65% dos pacientes conseguem uma cura quase 

completa para que recuperem a capacidade de realizar trabalho manual.  Dos 35% 

que não o fazem, cerca de 8% morrem no estágio agudo,  geralmente de arritmias 

cardíacas ou embolia pulmonar (PETERSEN et al., 2016). 

Infelizmente, esses números de déficit persistente não foram 

significativamente alterados pelo advento das trocas plasmáticas e da 

imunoglobulina intravenosa, que reduzem principalmente o tempo de recuperação 

e não a porcentagem de pacientes que recuperam bem. Parece provável que a 

proporção de pacientes com dano axonal extenso após a fase aguda da doença 

não seja alterada pelas formas atuais de tratamento (DIRLIKOV et al., 2016).  

Claramente, mais e melhores tratamentos são necessários para portadores 

da síndrome de Guillain Barré . Há interesse no uso de fatores de crescimento 

nervoso. Ensaios estão em andamento para examinar um papel combinado para 

esteróides e imunoglobulina intravenosa, tratamento com interferon-β e ciclos 

repetidos de imunoglobulina intravenosa. Há também aqueles que favorecem a 

imunoabsorção em vez da simples troca de plasma.  No momento todas essas 

formas de tratamento são experimentais (WEBB et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

4 O CUIDADO DOS PROFISSIONAIS FRENTE AO PACIENTE COM SÍNDROME 
DE GUILLAIN BARRÉ 

 

Apesar do prognóstico melhorado com o tratamento com IVIg ou PE, os 

pacientes com GBS moderado ou grave ainda gastam uma média de 1 a 2 meses 

no hospital.  Durante essa permanência, os pacientes correm risco de várias 

complicações bem reconhecidas. Cuidados de suporte melhorados podem 

minimizar a morbilidade que estas complicações produzem (FIGUEIREDO, 2015). 

A insuficiência respiratória é uma das complicações mais comuns e temidas 

do GBS. Antes da ventilação mecânica, a taxa de mortalidade no EGB excedia 

30%, principalmente devido à insuficiência respiratória.  A porcentagem de 

pacientes com GBS, em última análise, que necessitam de ventilação mecânica, 

depende da metodologia do estudo (ensaios clínicos versus base populacional), 

mas varia de 25% a 44% (ZAMBRANO et al., 2016).  

A desmielinização do nervo frênico e intercostal produz mecânica pulmonar 

restritiva, enquanto a fraqueza do músculo bulbar pode impedir a proteção 

adequada das vias aéreas e colocar os pacientes em risco de aspiração. A 

insuficiência respiratória pode ocorrer precipitadamente em pacientes com GBS e, 

se despercebida, pode colocar a vida em risco ou resultar em morbidade 

significativa. O estado respiratório dos pacientes com GBS deve, portanto, ser 

cuidadosamente e frequentemente monitorado (FIGUEIREDO, 2015).  

A oximetria de pulso e os gases sanguíneos são inadequados para a 

detecção precoce de falhas, pois a hipoxemia e a hipercarbia são manifestações 

muito tardias. Em vez disso, o monitoramento regular da capacidade vital à beira 

do leito, pressão inspiratória máxima (PImáx ou PImáx) e pressões expiratórias 

máximas (PEmáx ou PEmáx) devem ser usados. A admissão ou transferência para 

uma UTI é garantida se os valores medidos ficarem abaixo da “regra 20/30/40”, ou 

seja, o VC cair abaixo de 20 mL / kg, MIP acima de -30 cm H 2 O, ou MEP abaixo 

de 40 cm H 2 0) (ZAMBRANO et al., 2016). 

 A admissão na UTI também deve ser considerada se os valores caírem 

rapidamente (> 30% / 24 horas) ou se houver fraqueza bulbar significativa.  Se 
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seguidas, estas diretrizes permitem a intubação eletiva cuidadosamente planejada 

quando o CV cair abaixo de 15 mL / kg ou o MIP e MEP alcançaram −25 cm H 2 O 

e 40 cm H 2 O, respectivamente (FIGUEIREDO, 2015).  

A recuperação da respiração independente pode ser lenta no GBS, 

resultando em períodos prolongados de ventilação mecânica. Metade dos 

pacientes intubados com GBS, em última instância, necessitam de 

traqueostomia, mas o timing ideal da traqueostomia é debatido. Atrasar a 

traqueostomia> 14 dias após a intubação tem sido associada a uma maior 

incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica e maior duração da 

ventilação mecânica, mas a intervenção mais precoce resultará em alguns 

pacientes recebendo uma traqueostomia desnecessária. Alguns defendem a 

espera de 10 a 14 dias antes da traqueostomia, mas as características individuais 

dos pacientes devem ser consideradas (BRASIL, 2015). 

A disfunção autonômica ocorre em algum grau em 65% dos pacientes com 

GBS. As manifestações são proteicas, incluindo bradi taquiarritmias, hipertensão 

episódica, hipotensão ortostática, respostas hemodinâmicas anormais a 

medicamentos vasoativos, disfunção gastrointestinal e anormalidades da 

sudorese. Sinais de excesso e sub-atividade autonômica podem coexistir ou 

alternar no mesmo paciente (ZAMBRANO et al., 2016). 

A disautonomia aguda é uma causa significativa de morte em pacientes com 

GBS. Distúrbios cardíacos e hemodinâmicos que se manifestam como hipertensão, 

hipotensão postural e taquicardia ocorrem na maioria dos pacientes com GBS. Isso 

se deve à excessiva atividade simpática e à atividade parassimpática. A 

disautonomia severa ocorre geralmente em casos graves no pico do déficit. A 

taquicardia é mais comum, geralmente na faixa de 100-120 / min, o que não requer 

tratamento (FIGUEIREDO, 2015).  

A abordagem para inserir um marcapasso para bradicardia grave ou parada 

sinusal variou amplamente devido à incerteza que existe em antecipar tais eventos 

do lado da cama de diferentes maneiras. No entanto, a presença de taquicardia, 

aumento da variação diária da pressão arterial sistólica, redução da variação da 

frequência cardíaca induzida pela respiração normal e primeiro episódio de 

bradiarritmia grave reduz o limiar para inserção do marcapasso (BRASIL, 2015). 

Sucção endotraqueal pode provocar bradicardia ou sístole e isso pode ser 

reduzido por hiperoxigenação. A hipertensão é observada em um terço dos 
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pacientes com GBS e pode ser lábil ou seguida por hipotensão. Se a hipertensão 

for grave (pressão média maior que aproximadamente 125 mmHg) e mantida, pode 

ser necessária terapia específica. Anti-hipertensivos com meias-vidas curtas 

(infusões de labetolol, esmolol ou nitroprussiato) devem ser considerados (ELDAR; 

CHAOMAN, 2014).  

Beta-adrenérgicos ou bloqueadores dos canais de cálcio devem ser usados 

com cautela, especialmente se os episódios de hipertensão se alternarem com 

hipotensão. A hipotensão pode ser controlada mantendo o volume intravascular e 

evitando o uso de diuréticos. Pacientes com risco de hipotensão não devem ser 

deixados desacompanhados em posição sentada ou ereta (ZAMBRANO et al., 

2016).  

A hipotensão acentuada e persistente deve justificar a busca de outras 

causas, como infarto do miocárdio e tromboembolismo pulmonar ou uso de 

entorpecentes ou ventilação com pressão positiva. Distúrbios da motilidade 

gastrointestinal ocorrem em 15% dos pacientes com GBS severamente afetados. O 

íleo está associado a outras características da disautonomia (taquicardia e 

hipertensão). A dismotilidade pode ser controlada de forma eficaz pela suspensão 

de alimentos entéricos, aspiração nasogástrica e eritromicina ou neostigmina 

(FIGUEIREDO, 2015).  

A hiponatremia é a anormalidade eletrolítica comum no GBS e deve-se à 

SIADH (na maioria dos casos) e à natriurese. O tratamento é diferente para 

ambos. Ambos requerem reabastecimento de sódio, mas a SIADH precisa de 

restrição de fluidos e, em caso de natriurese, requer expansão do volume 

intravascular. A melhor maneira de diferenciar essas duas condições é medindo a 

pressão venosa central (BRASIL, 2015). 

Disfunção autonômica severa ocorre em pessoas com doença grave, isto 

tem 2 implicações importantes. Primeiro, os mesmos pacientes que estão em risco 

de complicações autonômicas correm o risco de outras complicações que 

produzem arritmia, colapso cardiovascular e flutuações da pressão arterial (sepse, 

embolia pulmonar, insuficiência cardíaca, etc.). Essas causas devem ser 

consideradas e excluídas antes de atribuir sintomas à falha autonômica relacionada 

ao GBS (ELDAR; CHAOMAN, 2014).  

Segundo, os pacientes com GBS que estão em maior risco de complicações 

autonômicas normalmente já estão sendo tratados na UTI, onde o monitoramento 
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contínuo da pressão arterial e cardíaca é rotineiro e prontamente disponível para 

fins de diagnóstico e manejo (FIGUEIREDO, 2015). 

Bradicardia episódica, parada sinusal e assistolia foram responsabilizadas 

por mortes no GBS ou necessitaram de colocação de marcapasso.  Essas arritmias 

podem ser desencadeadas por sucção traqueal ou outra estimulação vagotônica, 

mas também ocorrem espontaneamente (ZAMBRANO et al., 2016).  

Recomenda-se precaução na aspiração traqueal, com acesso imediato à 

atropina e aos dispositivos de estimulação externos. Hipertensão paroxística 

também ocorre, mas geralmente é de curta duração e raramente requer 

tratamento. Se as flutuações forem graves o suficiente para causar danos aos 

órgãos-alvo, recomendam-se medicamentos rapidamente tituláveis de curta 

duração para evitar a hipotensão (FIGUEIREDO, 2015).  

A hipotensão ortostática geralmente se resolve quando os pacientes 

recuperam a capacidade de andar e respondem à expansão volêmica com 

hidratação intravenosa. Se refratário, comprimidos de cloreto de sódio, 

fludrocortisona ou midodrina podem ser considerados (ZAMBRANO et al., 2016). 

A disfunção autonômica gastrintestinal resulta em constipação, imotilidade 

gástrica e íleo. Séries retrospectivas identificaram íleo em até 15% dos pacientes 

com GBS que necessitam de cuidados na UTI.  Os nervos desmielinizados, a 

imobilidade e os medicamentos opiáceos são provavelmente fatores 

contribuintes. A detecção com exame cuidadoso, monitoração de saída e 

radiografia deve permitir a instituição precoce de tratamentos para prevenir a 

perfuração. Cessação da alimentação enteral, descompressão gástrica, agentes de 

promoção, medicamentos reduzidos de opiáceos e até mesmo nutrição parental 

podem ser necessários (BRASIL, 2015). 

Algum grau de disfunção urinária é encontrado em 25% dos pacientes e 

retenção urinária completa em até 9%. A gravidade desses sintomas se 

correlaciona com a gravidade da fraqueza e, portanto, é mais comumente 

observada em pacientes internados em UTI. Para minimizar os riscos de infecção, 

o cateterismo intermitente é preferível aos cateteres vesicais de demora, mas estes 

podem ser necessários para a tolerância do paciente ou para a conveniência da 

enfermagem (FIGUEIREDO, 2015). 

A trombose venosa profunda e a embolia pulmonar subsequente são 

complicações reconhecidas da imobilidade do GBS. A incidência deste resultado 
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potencialmente letal no GBS é desconhecida, mas a embolia pulmonar tem sido 

reconhecida como causa da morte.  Estudos não abordaram a profilaxia 

antitrombótica específica para o GBS, mas é recomendado que todos os pacientes 

com minimamente ambulância ou não-ambulantes recebam profilaxia de 

tromboembolismo, de acordo com as diretrizes do ministério da saúde (BRASIL, 

2015).  

 Essa abordagem normalmente inclui heparina não fracionada (5000 

unidades duas vezes ao dia) ou heparina de baixo peso molecular (40 mg por dia), 

mas também pode utilizar meias de compressão ou dispositivos de compressão 

sequencial. A profilaxia deve ser adaptada às comorbidades do paciente, incluindo 

risco de sangramento, função renal, punção lombar recente, etc (ZAMBRANO et 

al., 2016).  

 Alguns centros retêm a profilaxia farmacológica nos dias de troca de plasma 

(devido à anticoagulação associada ao PE), confiando em meias de compressão 

ou dispositivos de compressão sequencial. A duração ótima da profilaxia não é 

clara, mas deve se estender até a fase de reabilitação e até que a deambulação 

seja recuperada. Mesmo com essas medidas, o tromboembolismo ainda pode 

ocorrer no GBS, às vezes com desfecho fatal.  Como resultado, a trombose venosa 

profunda e a embolia pulmonar devem aparecer proeminentemente no diagnóstico 

diferencial de edema assimétrico da perna, dor torácica, falta de ar ou instabilidade 

hemodinâmica - mesmo em pacientes sob profilaxia apropriada (BRASIL, 2015). 

Pacientes com GBS apresentam alto risco de nutrição inadequada durante 

todo o curso da doença. Os sintomas gastrointestinais produzem desidratação e 

perda de peso mesmo antes da internação hospitalar. A disfunção bulbar 

progressiva ou o íleo adinâmico podem limitar ou eliminar a ingestão oral. Além 

disso, o GBS é um estado hipermetabólico e hipercatabólico na mesma ordem que 

a sepse ou trauma (ELDAR; CHAOMAN, 2014).  

A nutrição inadequada está associada ao aumento do risco de 

anormalidades hidroeletrolíticas, úlceras de decúbito e infecções 

nosocomiais. Portanto, o suporte nutricional deve começar o mais rápido possível 

por meios apropriados (por exemplo, dieta modificada, sonda nasogástrica ou 

nutrição parenteral). Para combater o estado hipermetabólico / hipercatabólico, 

recomenda-se que os pacientes recebam uma dieta rica em proteínas de 1,35 a 
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1,58x o seu gasto de energia básica calculado (BEE) mais 30% a 50% para a 

estabilização do peso (ZAMBRANO et al., 2016).  

 A monitorização cuidadosa do estado de hidratação, peso, proteínas vitais 

e equilíbrio de nitrogênio ajudará a orientar os ajustes para essa dieta inicial. Se os 

pacientes passarem por EP com reposição de albumina, deve-se notar que a 

albumina sérica será um indicador não confiável do estado nutricional. Outros 

marcadores, como pré-albumina ou transferrina, podem ser mais confiáveis nesse 

cenário (BRASIL, 2015). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este estudo teve algumas limitações, existem duas opções de tratamento 

atualmente consideradas o padrão de tratamento na síndrome de Guillain-Barre 

(GBS). Estes incluem imunoglobulina intravenosa (IVIG) ou troca de 

plasma. Acredita-se que a IVIG atue por sua ação imunomoduladora; no entanto, o 

mecanismo exato continua a ser elucidado. Acredita-se que a troca de plasma atue 

removendo anticorpos patogênicos, mediadores humorais e proteínas do 

complemento envolvidas na patogênese do GBS. Semelhante a IVIG, seu 

mecanismo exato de ação no tratamento do GBS não foi comprovado. 

Em relação ao diagnóstico diferencial A eletromiografia e os estudos de 

condução nervosa podem ser úteis para distinguira a GBS de seus imitadores, 

porém, algumas características clínicas atípicas devem levar os profissionais a 

considerar outros diagnósticos. Estes incluem o envolvimento precoce do intestino 

e da bexiga, características assimétricas e hiperreflexia ou reflexos normais. 

Distinguir a GBS de seus imitadores exigiria uma avaliação cuidadosa da 

história, da apresentação clínica e dos dados auxiliares. Em relação à 

apresentação clínica, a presença de pupilas dilatadas pode ser mais sugestiva de 

paralisia do carrapato ou botulismo. Nessa perspectiva profissionais atuantes 

podem exemplificar sua atuação com um bom prognóstico para o paciente 

decorrente dos cuidados apresentados nesse trabalho.  
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