
 

 

 
 

 

 

 

 

 

SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ 

 

Revisão retrospetiva da casuística dos casos 

hospitalizados no Centro Hospitalar do Porto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rui Pedro Alves da Silva 

 

Dissertação de Mestrado Integrado em Medicina 

 

Porto, Junho de 2015  



 

 

SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ - Revisão retrospetiva da casuística dos 

casos hospitalizados no Centro Hospitalar do Porto 

 

 

 

Dissertação de candidatura ao grau de Mestre em Medicina submetida ao  

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar 

 

 

Autor: Rui Pedro Alves da Silva 

6º Ano do Mestrado Integrado em Medicina 

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto 

Nº de aluno: 200807673 

ep585.ruisilva@gmail.com 

 

 

Orientador: Arlindo Paulo de Sá Guimas 

Assistente Hospitalar Graduado de Medicina Interna do Centro Hospitalar do Porto 

Professor Convidado de Medicina II do MIM do ICBAS/CHP 

 

 

 

 

Porto, Junho de 2015

https://sigarra.up.pt/icbas/pt/fest_geral.cursos_list?pv_num_unico=200807673


SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ - Revisão retrospetiva da casuística dos casos hospitalizados no Centro Hospitalar do Porto 

i 

 

RESUMO 

 
Introdução: O Síndrome de Guillain-Barré (SGB) é uma condição heterogénea com diferentes 
variantes, sendo descrita como uma polineuropatia desmielinizante aguda de natureza imune. 
Apresenta-se como uma doença paralisante monofásica aguda, cuja etiologia não está 
totalmente esclarecida, contudo, há fortes indícios de que a mesma esteja relacionada com a 
existência de uma infeção prévia. Este síndrome caracteriza-se por uma fraqueza muscular 
simétrica de caráter progressivo e ascendente acompanhada de hipo ou arreflexia. Por se 
tratar de uma patologia com rápida evolução e magnitude variável, exige-se um diagnóstico 
rápido baseado inicialmente em critérios clínicos, sendo posteriormente confirmado pela 
deteção da dissociação albumino-citológica e por anormalidades nos estudos 
neurofisiológicos. O tratamento do SGB consta essencialmente em medidas de suporte médico 
e na imunomodulação. Apesar de grave, apresenta um bom prognóstico, com cerca de 95% 
dos casos com recuperação completa, exibindo os restantes casos complicações e evolução 
para uma forma potencialmente fatal. 
 
Objetivos: Fazer uma caraterização epidemiológica, clínica e terapêutica dos doentes 
diagnosticados com SGB, bem como a avaliar o outcome final destes doentes e identificar na 
população estudada fatores de risco para uma evolução desfavorável. 
 
Metodologia: Estudo de investigação observacional retrospetivo, a partir dos registos clínicos 
dos casos com idade igual ou superior a 18 anos diagnosticados com SGB desde 1 de Janeiro 
de 2003 até 31 de Outubro de 2014 no Centro Hospitalar do Porto. 
 
Resultados: Foram estudados 60 casos, 24 (40%) do sexo masculino, com média de idades de 

61 anos. Em 35 doentes (58%) a infeção respiratória ou gastrointestinal precedeu o quadro. A 

maioria apresentaram alterações motoras, 17 (28,3%) envolvimento dos nervos cranianos, 35 

(58,3%) alterações sensitivas e sete (11,7%) distúrbios autonómicos. Trinta e nove doentes 

(65%) tinham dissociação albumino-citológica e encontraram-se sinais electromiográficos com 

padrão desmielinizante em 23 (38,3%). O agente mais frequentemente implicado foi o 

Campylobacter jejuni. Cinquenta e um doentes (85%) foram tratados com imunoglobulina 

endovenosa (IgEV). As complicações infeciosas foram as mais frequentes com 19 casos 

(31,7%), sendo que 13 (18,6%) necessitaram de ventilação mecânica (VM). Idade superior a 55 

anos (p=0,028), gravidade na admissão (p=0,038), necessidade de VM (p=0,003) e doentes com 

lesões axonais (p=0,050) foram fatores associados a um outcome mais desfavorável na alta e 

ao sexto mês. Aos seis meses 43 (71,7%) tinham défices mínimos ou ausentes e três (5%) 

doentes faleceram. 

Conclusões: Os dados obtidos estão, de uma forma global, em consonância com os descritos 

na literatura no que diz respeito à epidemiologia, evolução clínica, gravidade e tratamento. 

Idade avançada, défices graves no início da doença, necessidade de VM e padrão de lesão 

axonal na eletromiografia (EMG) demonstraram ser fatores associados a pior prognóstico. 

Palavras-chave: Síndrome de Guillain-Barré; eletromiografia; fator de prognóstico; fraqueza 

muscular; ventilação mecânica. 
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ABSTRACT 

Background: Guillain-Barre Syndrome (GBS) is an heterogeneous condition with several 
features, best characterized as a severe demyelinating neuropathy of immune nature. 
Generally GBS presents as an acute monophasic paralytic disease of unknown etiology, 
although strongly related with a previous infection.   This syndrome comprises a symmetric, 
progressive, ascending muscular weakness associated with hypo or arreflexia. As a condition 
with a rapid onset and variable magnitude, a prompt diagnosis is mandatory. The diagnosis is 
initially based on clinical features but it is confirmed by the albuminocytologic dissociation and 
neurophysiologic studies. Treatment is supportive and immunomodulation. Albeit its severity 
the prognosis is usually good with 95% pf patients experiencing full recover and the remaining 
5% evolving to potentially fatal forms of the disease. 
 
Objective:  Epidemiologic, clinical and therapeutic characterization of patients with the 
diagnosis of GBS; evaluation of the final outcome and risk factor identification. 
 
Methods:  Observational, retrospective study of the clinical records of patients aged 18 or 
more with the diagnosis of GBS in the period comprised between 1 January 2003 and 31 
October 2014 at the Centro Hospitalar do Porto. 
 
Results:  We observed 60 cases, 24 (40%) males, average age of 61 years old. In 35 cases (58%) 
the respiratory infection was the first manifestation. Most of the cases presented with motor 
disturbances, 17 (28.3%) with cranial nerve involvement, 35 (58.3%) with sensitive 
disturbances and seven (11.7%) autonomic disturbances. Thirty-nine patients (65%) had the 
albuminocytologic dissociation and electromyographic pattern of demyelinating processes 
were found in 23 (38.3%) cases. The most common agent was the Campylobacter jejuni. Fifty-
one (85%) of the patients were treated with endovenous immunoglobulin (IgEV). Infections 
occurred in 19 cases (31.7%), 13 of which (18.6%) demanded mechanic ventilation (MV). Age 
above 55 years old (p=0.028), status at presentation (p=0.038), MV necessity (p=0.003) and 
patients with axonal lesions (p=0.050) were the risk factors associated to worst outcome at 
patients’ discharge time and six months after. At month six, 43 (71.7%) of the patients had 
minimal or no deficits and three (5%) died. 
 
Conclusions: Our data is consonant with the ones described in the literature for the 
epidemiology, clinical evolution, severity and treatment. Age, severity at presentation, MV 
necessity, axonal lesions pattern at the electromyography (EMG) were associated with worst 
prognosis. 
 
Keywords: Guillain-Barre Syndrome, electromyography, prognostic factor, muscular weakness, 
mechanical ventilation. 
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INTRODUÇÃO 
 

O SGB é uma polineuropatia desmielinizante monofásica aguda de natureza imune, 

patologia heterogénea com diferentes variantes (espectro clínico diverso). 

É uma patologia rara, que apresenta uma incidência global de 1.2-2.3/100.000 

casos por ano. A maioria dos estudos descrevem que a incidência aumenta linearmente 

com a idade após a primeira década de vida. A proporção de homens e mulheres com SBG 

é de 1,78(1). 

DEFINIÇÃO 

Na maioria dos casos, no SGB a etiopatogenia não está totalmente esclarecida, 

podendo haver um componente imunológico/autoimune. Há dados consistentes que o 

relacionam com uma infeção prévia, constituindo um protótipo de uma doença autoimune 

pós-infeciosa, contudo apenas em dois terços dos doentes há uma documentação de 

infeção aguda. As infeções mais frequentes são do trato respiratório superior e 

gastrointestinal cuja sintomatologia já está resolvida na altura da apresentação 

neurológica(1).  

ETIOLOGIA 

Um dos principais agentes patogénicos implicados no SGB é o Campylobacter jejuni 

e parece estar associado a pior prognóstico, com uma recuperação mais lenta e maior risco 

de incapacidade neurológica residual (2). Outros agentes frequentemente associados são: o 

citomegalovírus, vírus Epstein-Barr, Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenzae, 

Chlamydia pneumoniae, vírus varicela-zoster, enterovírus, vírus da hepatite A, B, C e E, vírus 

herpes simplex e VIH(3, 4). Existem ainda outras associações do SGB com a vacinação, pós-

operatório, trauma, doenças sistémicas, como lúpus eritematoso sistémico(5) , após 

transfusões sanguíneas e transplante de medula óssea.  

FISIOPATOLOGIA 

O mecanismo fisiopatológico não é bem conhecido e parece ser diferente para cada 

forma de apresentação. A infeção aguda precedente induz uma desregulação da resposta 

imune humoral e celular, com a formação de anticorpos que através de um mecanismo de 

mimetismo molecular reagem de forma cruzada com componentes dos nervos 

periféricos(6). Na forma clássica há ativação macrofágica com invasão e destruição da 

bainha de mielina e células de Schwann, com desmielinização axonal dos nervos periféricos, 

raízes espinhais e por vezes nervos cranianos. Nas formas axonais e no síndrome de Miller-

Fisher têm sido identificados anticorpos antigangliosídeos, que provocam uma disfunção 

dos canais de sódio ao nível do axónio, não ocorrendo desmielinização(7). 

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

Os primeiros sintomas são parestesias, fraqueza, dores nos membros, lombalgia, ou 

uma combinação destes sintomas. A principal característica é a fraqueza muscular simétrica 

dos membros (geralmente inferiores), de caráter ascendente e que progride ao longo de 
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um período de 12 horas a 28 dias até atingir um plateau, sendo variável em intensidade e 

extensão, com ou sem o envolvimento dos músculos respiratórios e nervos cranianos(6, 8). A 

fraqueza muscular pode afetar igualmente todos os músculos dos membros, ou 

predominantemente os músculos distais ou proximais nos membros superiores ou 

inferiores e na maioria dos casos é acompanhada de hipo ou arreflexia generalizada. (8). 

As alterações sensitivas são sobretudo de natureza propriocetiva e acompanham-se 

por vezes de disestesias nas extremidades.  

A disfunção respiratória constitui a principal causa de mortalidade. A disautonomia, 

com flutuações da pressão arterial (hipotensão postural e hipertensão arterial) e disritmias 

cardíacas, a dor (músculo-esquelética ou neuropática) e a disfunção vesical transitória, 

podem afetar entre 50 a 60% dos doentes(8). 

Os subtipos ou variantes do SGB, que se diferenciam por características clínicas e 

eletrofisiológicas são a: 

1) Polineuropatia Desmielinizante Inflamatória Aguda (PIDA) - É a forma 

clássica, correspondendo a 90% dos casos nos EUA e na Europa e ocorre por 

um processo de desmielinização primário com vários graus de dano axonal 

secundário. A desmielinização inflamatória multifocal, em placas, inicia-se ao 

nível das raízes nervosas e as primeiras mudanças são observadas nos 

nódulos de Ranvier(9). Ambas as respostas imunes celulares e humorais 

participam no processo, sendo que a invasão por células T ativadas é seguida 

por desmielinização mediada por macrófagos, com deposição de elementos 

do complemento e de imunoglobulinas nas bainhas de mielina e nas células 

de Schwann. Não são conhecidos anticorpos envolvidos na patogénese desta 

forma de apresentação e clinicamente carateriza-se por disfunção motora, 

sensitiva e autonómica (15% dos casos). As primeiras anormalidades 

observadas nos estudos de neurofisiologia são ondas F prolongadas ou 

ausentes e reflexos H ausentes, refletindo desmielinização ao nível das raízes 

nervosas; os estudos de condução nervosa revelam ausência de resposta ou 

atraso nas velocidades de condução(8). Manifesta-se por fraqueza muscular 

progressiva, simétrica com redução ou ausência dos reflexos miotáticos e 

caracteriza-se pela recuperação rápida, exceto naqueles em que ocorre 

degeneração axonal secundária. 

2) Formas axonais – Estes subtipos predominam na Ásia e América Central e do 

Sul, correspondendo a cerca de 30 a 47% dos casos; na Europa e América do 

Norte correspondem apenas a cinco a 10% dos casos(4). Mais frequentemente 

do que na forma clássica, são precedidas de infeção por Campylobacter 

jejuni. Ocorre lesão axonal mediada por anticorpos antigangliosídeos e tem 

um curso habitualmente mais rápido e grave do que a forma clássica, com 

envolvimento respiratório, necessidade de VM e envolvimento dos músculos 

faciais. O SNA é pouco afetado. 

2.1.)Neuropatia Axonal Motora Aguda (NAMA) – Mais comum em 

jovens e com incidência sazonal, sendo mais frequente no Verão. 

Apresenta um atingimento puramente motor, fraqueza rapidamente 
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progressiva, insuficiência respiratória e um terço dos casos pode ter 

hiperreflexia. É diferenciada da PIDA pelo seu envolvimento seletivo 

de nervos motores e por um padrão eletrofisiológico de 

envolvimento axonal. As ondas F podem estar ausentes mas 

raramente prolongadas e não há desaceleração significativa das 

velocidades de condução ou aumento das latências distais. Está 

associada aos anticorpos antigangliosídeos anti-GM1, GM1b, GD1a, 

GalNAc-GD1a(8). 

2.2.)Neuropatia Axonal Sensitivo-Motora Aguda (NASMA) - Forma 

mais grave da NAMA, em que afeta nervos motores e sensoriais, 

frequentemente acompanhada de atrofia muscular. Clinicamente 

assemelha-se à variante NAMA mas tem mais sintomas sensoriais e 

caracteriza-se por uma degeneração axonal acentuada, causando 

atraso e recuperação funcional incompleta, estando associada a pior 

prognóstico. Está associada aos anticorpos antigangliosídeos anti-

GM1, GM1b, GD1a(10). 

3) Síndrome de Miller Fisher (SMF) – Representa cerca de 5% dos casos do SGB 

e carateriza-se pela tríade clássica: oftalmoplegia, ataxia e arreflexia(4, 7), 

podendo, no entanto 25% dos casos apresentar sobreposição com outras 

formas (fraqueza dos membros, paralisia facial, paralisia bulbar). Os estudos 

de neurofisiologia revelam respostas sensoriais reduzidas ou ausentes sem 

abrandar as velocidades de condução sensoriais. Frequentemente está 

associada a infeção por Campylobacter jejuni. É descrita positividade para o 

anticorpo anti-GQ1b em mais de 90% dos casos, estando o mesmo 

fortemente associado com o compromisso dos nervos oculomotores(8). 

Alguns casos têm atingimento concomitante do tronco cerebral e 

habitualmente tem bom prognóstico. 

4) Variantes raras – Pandisautonomia aguda (sinais exuberantes de 

disautonomia), variante faringo-cervico-braquial (fraqueza muscular nos 

membros superiores, disfagia e parésia facial, estando preservada a força 

muscular nos membros inferiores), encefalite de Bickerstaff (oftalmoplegia, 

ataxia e hiperreflexia), variante paraparética (envolvimento limitado dos 

membros inferiores) e SGB sensitiva pura (envolvimento seletivo de fibras 

sensitivas e ataxia)(8).  

DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico do SGB é essencialmente clínico e os seus critérios de diagnóstico 

encontram-se descritos na Tabela I.  

Tabela I - Critérios de diagnóstico do SGB
(11)

 

Critérios obrigatórios de diagnóstico do SGB 

- Diminuição da força muscular progressiva em mais de um membro (grau de parésia muito variável, 

desde ligeira diminuição da força nos membros inferiores até paralisia total do tronco e membros, 

paralisia facial e bulbar e oftalmoplegia externa) 

- Arreflexia osteotendinosa universal – (aceitável apenas diminuição dos reflexos rotuliano e 
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bicipital se as outras características são consistentes com o diagnóstico) 

Critérios que apoiam fortemente o diagnóstico do SGB 

1. Clínicos (por ordem de importância) 

- Caráter progressivo da diminuição da força muscular: 50% atingem o plateau em duas semanas, 

80% em três semanas e 90% em quatro semanas 

- Simetria relativa 

- Sintomas/sinais sensitivos ligeiros 

- Envolvimento dos nervos cranianos: paralisia facial em 50% dos casos, frequentemente bilateral; 

envolvimento de outros nervos cranianos  

- Disfunção autonómica (taquicardia, hipotensão postural, hipertensão arterial, sinais vasomotores) 

- Ausência de febre no início da sintomatologia 

- Variantes clínicas (sem ordem de importância): 

Febre no início da sintomatologia 

Diminuição muito significativa da sensibilidade com dor 

Progressão dos défices superior a quatro semanas 

Ausência de recuperação ou défices maiores residuais permanentes 

Disfunção esfincteriana: pouco frequente, embora possa ocorrer disfunção vesical 

transitória 

Envolvimento do SNC: implica descartar outros diagnósticos 

2. Critérios do LCR 

- Aumento das proteínas na primeira semana 

- ≤10 leucócitos mononucleares/mm
3 

- Variantes do LCR: 

Sem aumento de proteínas 1-10 semanas após início dos sintomas 

LCR com 11-50 leucócitos/mm
3 

3. Critérios eletrofisiológicos 

- Estudos de condução nervosa: diminuição da velocidade ou bloqueio da condução 

- Latências distais podem estar aumentadas (podem não estar alteradas nas primeiras semanas de 

doença) 

Critérios que tornam o diagnóstico do SGB duvidoso 

- Assimetria significativa persistente 

- Disfunção vesical ou intestinal persistente 

- Disfunção vesical ou intestinal desde o início dos sintomas 

- Nível sensitivo evidente 

- Pleocitose > 50 leucócitos mononucleares/mm
3
 

- Presença de leucócitos polimorfonucleares no LCR 

Critérios que excluem o diagnóstico do SGB 

- História de intoxicação por hexacarbonetos (inalação de solventes voláteis, cetonas, cola, verniz) 

- Porfiria aguda intermitente 

- Difteria recente 

- Neuropatia por chumbo 

- Síndrome puramente sensitivo 

- Diagnóstico definitivo de outra doença como poliomielite, botulismo, paralisia histérica ou 

neuropatia tóxica (ex. nitrofurantoína, dapsona, organofosforados) 

No que respeita ao diagnóstico diferencial, deve ser realizado com outras 

mielopatias agudas secundárias (neoplasias, esclerose múltipla, lúpus eritematoso 

sistémico, infeção pelo VIH, secundárias a vasculites, idiopáticas); patologia aguda do 

sistema nervoso periférico como tóxicos/fármacos, patologia metabólica e carencial; 
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patologia medular como mielopatia por compressão da medula espinhal; patologia 

muscular como polimiosite aguda e patologia da junção neuromuscular como o botulismo 

ou a miastenia gravis(6). 

Por se tratar de uma patologia com evolução aguda, exige um diagnóstico rápido 

baseado em critérios clínicos, sendo posteriormente confirmado por dados laboratoriais. A 

PL é geralmente realizada em doentes com suspeita do SGB sendo que o achado típico 

consiste na dissociação albumino-citológica do LCR (<10 células/mm3, >45mg/dl de 

proteínas) no entanto,  só  está presente em apenas 50% dos doentes com SGB na primeira 

semana da doença, aumentando para 75% na terceira semana.(4-6) Os estudos 

neurofisiológicos, nomeadamente, EMG e estudos de velocidade de condução nervosa, 

podem ser úteis para confirmar a presença, padrão e gravidade da neuropatia(6). Permitem 

avaliar as respostas sensitivas e motoras (diminuição da amplitude, aumento das latências 

distais, diminuição da velocidade e bloqueios de condução, sinais de desnervação, ondas F 

ausentes ou prolongadas, ausência do reflexo H) e são essenciais para a investigação nos 

casos difíceis, mas não são obrigatórios para o diagnóstico segundo os critérios de Brighton 

recentemente propostos(12).  

A investigação etiológica deverá incluir as serologias, coprocultura, hemoculturas e 

pesquisa de vírus no LCR. Outros exames complementares de diagnóstico poderão auxiliar 

no diagnóstico diferencial, particularmente se houver dúvidas diagnósticas ou 

complicações: RMN crânio-encefálica e medular, anticorpos antigangliosídeos, pesquisa de 

metais pesados e de drogas entre outros(13). 

TRATAMENTO 

O tratamento do SGB consta essencialmente em medidas de suporte médico e na 

imunomodulação sendo que as terapêuticas específicas atualmente usadas consistem na PF 

e administração de IgEV. O tratamento com IgEV ou PF está indicado nos seguintes casos: 

doentes que, na avaliação inicial, apresentem uma pontuação ≥3 na EFGCH e naqueles em 

que, apesar de apresentarem uma pontuação <3 na avaliação inicial, se verificou 

agravamento clínico, nomeadamente doença rapidamente progressiva, deterioração 

respiratória ou necessidade de VM, paralisia bulbar significativa e/ou incapacidade de 

caminhar sem ajuda(14). 

O mecanismo de ação da PF consiste na remoção dos anticorpos circulantes, 

frações do complemento e citocinas. A sua utilização no tratamento do SGB mostrou 

melhorar a recuperação da força muscular e diminuir a necessidade de VM quando 

comparada com os cuidados de suporte isoladamente(15). O esquema usual consiste em 

cinco sessões durante duas semanas, com uma troca total de cerca de cinco volumes de 

plasma (1 volume=2/3 volume corporal total) e é tanto mais eficaz quanto mais 

precocemente instituída, devendo, preferencialmente, ser efetuada na 1ª semana de 

doença, mas pode ser útil quando efetuada durante o 1º mês(16).  

A imunomodulação consiste na administração de IgEV, na dose de 0,4g/Kg/dia 

durante cinco dias consecutivos e pensa-se que os efeitos benéficos da mesma no 

tratamento do SGB tenham por base a neutralização dos anticorpos que bloqueiam a união 
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neuromuscular por um mecanismo dose dependente mediado por anticorpos, ou seja, o 

bloqueio da cascata imunológica que conduz à lesão nervosa, através da neutralização dos 

anticorpos patogénicos, modulação da atividade do complemento, supressão dos 

mediadores inflamatórios envolvidos e na indução da remielinização axonal (17, 18).  

As IgEV e a PF têm eficácia semelhante, e ambas promovem uma recuperação mais 

rápida, quando comparadas com o tratamento conservador, sem contudo se observar 

impacto na mortalidade. A combinação das duas modalidades terapêuticas não está 

indicada pois não confere melhoria adicional em relação a cada um isoladamente(9, 15). 

Muitos centros preferem a IgEV dada a sua universalidade, pela maior facilidade na 

administração, por ser menos “invasiva” e ser relativamente segura.  

Os corticosteroides estão contra indicados, dado que podem atrasar a 

recuperação(6, 16). Ainda em fase experimental está o uso de interferão beta, o uso de fator 

de crescimento do nervo (nerve growth factor), de citocinas imunomoduladoras e 

prevenção, eliminação e controle de certas infeções em regiões endémicas, como por 

Campylobacter jejuni(19).  

As medidas de suporte médico compreendem a vigilância, monitorização, 

prevenção e tratamento das complicações nomeadamente respiratórias, tromboembólicas, 

dor e da disfunção autonómica(8) em unidades adequadas. Idealmente, e numa fase 

precoce, deve haver envolvimento de uma equipa multidisciplinar. A fisioterapia é 

fundamental na abordagem do doente com SGB após estabilização clínica, devendo ser 

iniciada o mais precocemente possível. O apoio psicológico/psiquiátrico, bem como o apoio 

social(13) são fundamentais para uma recuperação e reintegração plena do indivíduo 

PROGNÓSTICO 

As variações na recuperação do SGB tornam o prognóstico difícil de prever 

individualmente(8). Apesar do tratamento imunomodelador, cerca de 20% dos doentes 

graves, permanecem incapazes na marcha (autónoma) nos primeiros seis meses após o 

início dos sintomas. Mesmo nos 3-6 anos após o início, o SGB tem um grande impacto na 

vida social e na capacidade de realizar atividades de vida diária(6, 20). 

Ainda que potencialmente grave, o SGB apresenta um bom prognóstico, com cerca 

de 95% dos casos com recuperação favorável e completa, exibindo os restantes casos 

complicações e evolução para uma forma potencialmente fatal. Cerca de 5% dos doentes 

morrem devido a complicações. As complicações respiratórias, como atelectasias, 

pneumonias de aspiração e nosocomiais, ocorrem em 10 a 30% dos doentes, havendo 

necessidade de VM em 25%(4, 6, 21). Outras complicações são o tromboembolismo venoso; a 

disautonomia, com uma prevalência de 60% e sendo a principal causa de mortalidade em 

doentes internados em contexto de cuidados intensivos; a dor, de etiologia multifatorial, 

frequentemente neuropática, por lesão nervosa central e periférica, muitas vezes refratária 

ao tratamento (embora nas fases iniciais seja mais frequentemente muscular/inflamatória) 

está presente em mais de 85% dos doentes(8). A fadiga é frequentemente uma complicação 

tardia e persistente que se perpetua na fase crónica por vezes por anos, apesar da 

recuperação total da força muscular(21). 
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A gravidade do SGB parece ser determinada na fase precoce da doença e os fatores 

associados a pior prognóstico são: idade avançada, défice motor proximal grave, alterações 

de sensibilidade, instituição tardia da terapêutica, necessidade de suporte ventilatório e 

plano de reabilitação de curta duração(8, 22). 

Apesar da maioria dos doentes recuperar totalmente, 10 a 20% podem ter 

incapacidade residual severa, traduzida essencialmente por alteração do padrão de marcha 

e fadiga, frequentemente tida como uma complicação tardia e persistente, que se deve à 

combinação de vários fatores(21). 

OBJETIVOS 
 

São objetivos deste trabalho: revisão da literatura sobre o SGB no que diz respeito à 

epidemiologia, fisiopatologia, escalas funcionais e outcomes; caraterização dos doentes 

com SGB no que diz respeito à epidemiologia, clínica e tratamento efetuado nos doentes 

diagnosticados com SGB e que estiveram internados desde 1 de janeiro de 2003 até 31 de 

outubro de 2014 no CHP. Pretende-se também a avaliação do outcome final destes 

doentes, bem como a identificação de fatores de risco para uma evolução desfavorável. 

MATERIAIS E MÉTODOS  
 

Foi efetuada uma revisão bibliográfica sobre o SGB usando artigos científicos 

pesquisados nas bases de dados da Pubmed e Science Direct. 

No período compreendido entre 1 de janeiro de 2003 e 30 de setembro de 2014 

foram internados no CHP 73 casos diagnosticados ou suspeitos de SGB (CD9-CM 357.0). 

Deste grupo, foram selecionados os casos que apresentavam idade igual ou superior a 18 

anos. A recolha de informação foi processada com recurso a um instrumento de colheita de 

dados, sobre a forma de um formulário, que foi preenchido com os dados obtidos através 

da revisão dos processos clínicos hospitalares e processo clínico eletrónico de cada doente. 

Na admissão hospitalar, além das variáveis demográficas, foram obtidas 

informações relativas às comorbilidades, sinais e sintomas de infeção gastrointestinal e do 

trato respiratório superior, vacinação e cirurgias nas quatro semanas anteriores ao 

aparecimento das queixas, bem como as relações temporais entre eles.  

A gravidade na admissão foi avaliada pela escala da gradação da força muscular do 

MRC(23) (ver Tabela II dos anexos), valorizando a força de 0 a 5 em seis músculos (proximal e 

distal) em ambos os membros superiores e inferiores de ambos os lados, pelo que a 

pontuação variou de 60 (normal) a 0 (tetraplégico) e pela EFGCH(24)(ver Tabela III dos 

anexos) amplamente aceite para a avaliação funcional dos doentes com SGB, que varia de 0 

(normal) a 6 (morte).  

A velocidade de instalação da sintomatologia foi definida como o tempo 

transcorrido, em dias, desde o início da fraqueza muscular até ao momento da dificuldade 
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para deambular. Não foi tido em conta o nadir da sintomatologia pelo que o mesmo não se 

encontra registado de forma sistemática no processo clínico. Foi definido também o tempo 

decorrido entre o início da sintomatologia e a admissão, assim como o número de dias de 

internamento. 

Ainda relativamente há forma da apresentação clinica, foram avaliados os ROT, o 

envolvimento dos nervos cranianos, assim como a presença de distúrbios autonómicos, 

distúrbios sensitivos e a necessidade de suporte ventilatório. Os mesmos dados foram 

recolhidos ao dia sete de internamento. A idade e as pontuações obtidas pela escala da 

gradação da força muscular do MRC foram categorizados para facilitar a sua aplicabilidade 

na prática clínica. 

Foram também recolhidos dados relativamente aos exames complementares de 

diagnóstico, nomeadamente a análise do LCR, estudos neurofisiológicos, rastreio serológico 

e imagem; abordagem terapêutica adotada, evolução clinica com as possíveis complicações 

(definidas como problemas que requereram intervenção médica). 

Na data da alta, foi avaliada novamente a gravidade do défice motor pela escala da 

gradação da força muscular do MRC e pela EFGCH, a presença de alterações sensitivas e 

disautonomia. O outcome foi avaliado aos seis meses pela EFGCH, obtendo-se resultados 

favoráveis/positivos com a melhoria da pontuação na referida escala.  

Foi obtido parecer favorável para a realização desta subanálise pelo conselho de 

administração do CHP; pela Comissão de Ética para a Saúde do CHP; pelo Gabinete de 

Coordenação de Investigação do departamento de Ensino, Formação e Investigação do 

CHP, bem como pela Direção Clínica do mesmo. Uma vez que este estudo observacional 

não exigiu nenhuma alteração às práticas clínicas, o consentimento informado não foi 

pedido.  

Todas as análises estatísticas foram realizadas através do software SPSS versão 22.0 

– PASW e do Microsoft Excel 2014. Na caracterização da amostra foi utilizada estatística 

descritiva. Foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov e foram examinados histogramas 

para verificar a normalidade da distribuição das variáveis. Para a análise univariada, foi 

utilizado o teste do qui-quadrado para variáveis dicotómicas. Para as variáveis contínuas 

(expressas com a média ± desvio padrão), foi utilizado o teste t-Student em variáveis 

paramétricas ou U Mann-Withney para as não-paramétricas. Significância estatística foi 

considerada com p<0.05 e com um intervalo de confiança de 95%. Os dados analisados 

foram posteriormente comparados com a literatura publicada. 

 

RESULTADOS 
 

No período de 1 de Janeiro de 2003 a 30 de Setembro de 2014, foram internados 

60 doentes com idade igual ou superior a 18 anos com o diagnóstico de SGB no CHP. Os 

dados demográficos e clínicos encontram-se sumarizados na Tabela I dos anexos. Vinte e 

quatro (40%) eram do sexo feminino com idades compreendidas entre 34-90 e 36 (60%) 
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eram do sexo masculino com idades entre 22-90; a mediana de idades por altura do 

diagnóstico foi 61 anos (Figura I).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os doentes foram admitidos pelo SU e houve relação entre o número de admissões 

e a época do ano em que estas ocorreram, com 25 admissões (41,7%) no inverno (Figura II e 

III). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uma grande parte dos doentes (58%) apresentaram sinais de um processo infecioso 

agudo prévio que precedeu o início da fraqueza muscular, sendo que em 18 (30%) a infeção 

do trato respiratório superior foi a mais frequente contra 13 (21,7%) da infeção do trato 

gastrointestinal, pelo menos 22 doentes (36,7%) não apresentaram doença infeciosa 

anterior e dois casos (3,3%) tiveram antecedentes de vacinação contra a gripe . A média de 

dias desde o início da doença infeciosa até o início dos sintomas foi de 6,3 dias (intervalo 

4,39-8,21 dias). 

Figura I – Distribuição dos doentes por idades e sexos. 

Figura II – Distribuição dos doentes de acordo 

com a sazonalidade. 

Figura III – Distribuição dos doentes por ano. 
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A velocidade média de instalação dos sintomas foi de 4,28 dias, com um tempo 

médio decorrido desde o início da sintomatologia e o momento da admissão de 5,15 dias. 

Em 10 doentes (16,7%) os sintomas evoluíram em um dia e 27 (45%) recorreram ao SU no 

primeiro dia de evolução. 

Na admissão, todos tinham alteração motora, com um grau variável de gravidade. 

Recorrendo à EFGCH: 13 (21,7%) mantinha a capacidade de andar (graus 0, 1 e 2), enquanto 

47 (78,3%) apresentaram-se com marcha dependente de assistência (graus 3, 4 e 5), sendo 

a pontuação média de três (intervalo 1-4) (Figura IV). Segundo a escala da gradação da força 

muscular do MRC, 49 (81,7%) tinham défices motores leves (MRC ≥40) e 11 (18,3%) 

moderados (MRC 11-39), a pontuação média foi de 44 (intervalo 12-60 pontos) (Figura V).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Em quase todos os doentes a fraqueza muscular foi simétrica (93%). Cinquenta e 

três (88,4%) tinham diminuição ou abolição dos ROT nos membros superiores e 58 (96,6%) 

nos membros inferiores. Houve envolvimento dos nervos cranianos em 17 casos (28,3%), 

em dois deles como primeira forma de manifestação da doença; o nervo facial foi o mais 

atingido com oito casos (13,3%) e alguns doentes tiveram mais de um nervo craniano 

atingido concomitantemente. Trinta e cinco doentes (58,3%) apresentaram alterações 

sensitivas, sendo a mais frequente as parestesias em 16 doentes (29,6%), seguida por dor 

em 13 (19,7%) e por perda de proprioceção em seis (9%). Os distúrbios autonómicos foram 

encontrados em sete doentes (11,7%), principalmente aqueles relacionados com 

instabilidade tensional e do ritmo cardíaco e com a disfunção esfincteriana (retenção 

urinária e obstipação), sendo que na maioria dos casos ocorreram simultaneamente no 

mesmo doente. Em dois doentes (3,3%) foi diagnosticada SIADH. 

A PL foi feita a todos os doentes, sendo que 39 (65%) tiveram o primeiro exame de 

líquor com dissociação albumino-citológica, com valores de proteínas que variaram entre 

0,45 e 2,23 mg/dL (valor médio de proteinorráquia 0,89mg/dL). Em nenhum dos casos se 

verificou pleocitose.  

Dos 51 doentes (85%) que fizeram estudo electromiográfico, 23 (38,3%) 

apresentaram um padrão desmielinizante, 17 (28,3%) um padrão axonal, oito (13,3%) 

Figura IV – Distribuição dos doentes de acordo com 

a EFGCH no momento da admissão. 

Figura V – Distribuição dos doentes de acordo com a 

escala da gradação da força muscular do MRC no 

momento da admissão. 



SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ - Revisão retrospetiva da casuística dos casos hospitalizados no Centro Hospitalar do Porto 

16 

 

foram classificados como equívocos e três (5%) foram normais. Quarenta e oito doentes 

(80%) realizaram estudo de imagem crânio encefálica: 27 (45%) TC, 13 (21,7%) RMN e oito 

(13,3%) TC e RMN, sem registo de alteração; 12 (20%) realizaram RMN medular e em dois 

casos (3,3%) foi visível aumento da captação meníngea no cone medular e nas raízes da 

cauda, sinais compatíveis com SGB. 

Os estudos serológicos séricos foram efetuados em 59 doentes (98,3%), em quatro 

casos (6,7%) o Campylobacter jejuni foi positiva e um caso (1,7%) apresentou níveis 

serológicos séricos para citomegalovírus; os restantes 54 (91,6%) apresentaram serologias 

negativas.  

No que diz respeito ao tratamento: 51 doentes (85%) foram submetidos a 

tratamento com IgEV, no esquema 0,4g/kg/dia durante cinco dias consecutivos, sem 

qualquer reação adversa; cinco (8,3%) foram sujeitos a PF e dois (3,3%) uma combinação 

dos dois; nove casos (15%) foram submetidos a novo ciclo de imunoglobulinas justificados 

pela severidade e evolução da doença sendo que a dois (3,3%) não foi aplicada qualquer 

terapêutica. 

No momento da admissão, pela severidade do quadro clínico, ou durante o 

internamento no serviço de neurologia, foram internados 16 doentes (26,7%) em unidades 

de elevada vigilância devido à rápida progressão da fraqueza muscular, por falência 

respiratória e por alterações disautonómicas. Treze (18,6%) desses doentes foram 

posteriormente admitidos em SCI, tendo necessitado de VM. O grupo de doentes que 

necessitou da VM apresentou um maior número de distúrbios autonómicos em relação aos 

doentes que não necessitaram de VM; a diferença entre estes dois grupos teve significado 

estatístico (p=0,038). A traqueostomia foi efetuada em dois doentes (3,3%).  

As complicações clínicas mais frequentes foram as infeciosas que totalizaram 19 

casos (31,7%): dez (16,7%) com pneumonia, sete (11,7%) com ITU e dois (3,3%) com sépsis 

sem foco identificado. Na maioria dos doentes coexistiram mais do que um tipo de 

complicações. Confrontando-se o grupo de doentes que teve complicações com o grupo 

sem complicações, verificou-se que no primeiro, houve uma frequência maior e 

estatisticamente significativa de défices sensitivos (p=0,048), distúrbios autonómicos 

(p=0,022) e maior tempo de internamento (p=0,017). 

Uma grande parte dos doentes iniciou fisioterapia em regime de internamento, 

sendo que 30 doentes (50%) foram admitidos no serviço de fisiatra. Este internamento 

esteve, associada a uma melhoria dos défices aos seis meses (p<0,005). 

A média dos dias de internamento foi de 36 dias, com um mínimo de cinco dias e 

máximo de 122 dias. 

À data da alta, três doentes (5,0%) apresentavam sinais ou sintomas minor, 22 

(36,7%) tinham marcha independente, 17 (28,3%) eram capazes de caminhar apenas com 

assistência, nove (15,0%) eram incapazes de caminhar e seis (10%) necessitaram de 

ventilação assistida. Três doentes (5%) faleceram (Tabela II). Os óbitos ocorreram na sua 

maioria em decorrência de complicações infeciosas, sobretudo das vias aéreas inferiores e 

comparando com o grupo que obteve alta hospitalar observa-se uma maior frequência, 
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com significado estatístico, no que diz respeito à presença de disautonomias (p=0,031) e 

tempo médio de internamento (P=0,022). 

 

Tabela II – Proporção de doentes de acordo com a EFGCH durante a evolução clínica. 

 

Alguns fatores foram analisadas como possíveis preditores de um mau prognóstico: 

1) Doentes com idade superior a 55 anos foram os mais afetados, com maiores 

défices na alta (p=0,028) e ao sexto mês (p=0,012); 

2) A gravidade na admissão, pontuação baseada na EFGCH (incapacitante ou não-

incapacitante), também foi associada a um maior número de défices na alta (p=0,038) e no 

sexto mês (p=0,040); 

3) A necessidade de VM apresentando maiores sequelas na alta (p=0,003); 

4) Doentes com lesões axonais (p=0,050). 

Tabela III – Possíveis fatores de prognóstico. 

 Défices Alta Défices 6 Meses 

p p 

Idade 

<50 

>50 

0,028 0,012 

Gravidade na admissão 

Não 

Sim 

0,038 0,040 

VM 

Sim 

Não 

0,003 0,325 

Padrão EMG 

Desmielinizante 

Axonal 

0,258 0,050 

Fisioterapia 

Não 

Sim 

0,222 0,005 

 Admissão 7 Dias Alta 6 Meses 

N (%) N (%) N (%) N (%) 

Ausência de sinais/sintomas 0  0  0  7 11,7 

Sinais ou sintomas minor 1 1,7 0  3 5 18 30 

Capaz de caminhar sem assistência 11 18,3 8 13,3 22 36,7 18 30 

Capaz de caminhar apenas com assistência 29 48,3 14 23,3 17 28,3 8 13,3 

Restrição ao leito ou cadeira de rodas 19 31,7 24 40 9 15 5 8,3 

Necessidade de ventilação assistida 0  10 16,7 6 10 1 1,7 

Morte 0  0  3 5 0  
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DISCUSSÃO 
 

O presente trabalho tem as limitações de um estudo retrospetivo baseado em 

casos hospitalares. 

As mudanças sofridas nos últimos anos, no que diz respeito à área do atendimento 

hospitalar, tornaram complexo e impreciso o cálculo da incidência do SGB, no entanto 

parece ser de 1,68-2,46 por 100.000 por ano(6) e pensa-se que o aumento da incidência 

verificada nos últimos anos traduza uma melhoria na acuidade diagnóstica mais do que um 

real aumento do número de casos(1). Neste estudo, apesar do número limitado de doentes 

não permitir generalizar os resultados, verificou-se um predomínio dos casos do SGB no 

sexo masculino (3:2), tendo a incidência sido semelhante nos diferentes anos. A forma 

bimodal descrita em algumas revisões(1, 8, 25) não esteve presente neste estudo, verificando-

se mesmo um aumento da incidência com o aumento da idade até os 60 anos com um 

decréscimo a partir dessa idade. 

O SGB é considerada uma doença esporádica, sem um cluster sazonal(8, 25), no 

entanto, na amostra estudada, foi verificado uma tendência de um maior número de casos 

ocorridos nos meses de inverno e primavera.  

Na literatura, é descrito um evento infecioso precedente em 40-70% dos doentes(6, 

8, 25). Nesta casuística, em 58% dos casos foi possível identificar a existência de uma doença 

infeciosa aguda a preceder a sintomatologia nas quatro semanas anteriores. A infeção do 

trato respiratório foi a mais frequente com 30% e em 21,7% a infeção do trato 

gastrointestinal, proporções em muito idênticas às descritas na literatura. 

Tal como é referido em outros estudos(4, 6, 8, 11), a fraqueza muscular e a 

hipo/arreflexia foram os sintomas mais frequentes. Na maioria dos doentes o quadro 

motor caracterizou-se por tetraparésia simétrica, sem predomínio proximal ou distal. Não 

foram observadas amiotrofias, o que pode ser atribuído à rapidez na progressão dos 

sintomas. A hipo/arreflexia esteve presente em quase todos os doentes, nos quatro 

membros, mesmo nos não paréticos, tal achado é classicamente descrito na literatura(4, 6, 8).  

Dos 60 doentes, 28,3% tiveram um ou mais nervos cranianos acometidos, 

percentagens que variam de 31-95%, máxima quando se selecionam os casos mais graves(8, 

11). Dos nervos cranianos envolvidos, os mais frequentemente afetados foram o nervo 

facial, seguido dos nervos glossofaríngeo e vago. Na literatura, são díspares as 

percentagens quanto ao envolvimento de cada nervo craniano, havendo, entretanto, 

concordância no que se refere ao maior comprometimento do facial.  

Cerca de metade dos doentes (58,3%) apresentaram distúrbios sensitivos, no 

entanto, o atingimento objetivo esteve ausente ou foi menos pronunciado que o subjetivo, 

o que esta de acordo com a literatura(7, 26). Sabe-se que tais alterações, quando presentes, 

envolvem principalmente a sensibilidade profunda, sendo que as alterações da 

sensibilidade superficial implicam uma destruição axonal e estão presentes em casos de 

evolução mais prolongada(7).  
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Identificaram-se sinais disautonómicos em 11,7% dos casos, sendo os mais 

frequentes a taquicardia sinusal e a instabilidade tensional. É bem conhecida a presença de 

disfunção disautonómica em doentes com SGB(4, 6-8, 11, 27), a taquicardia sinusal, algumas 

vezes persistente, ocorre em cerca de 50% dos doentes mais graves e juntamente com a 

hipertensão arterial, tem sido interpretada como decorrente da hiperatividade simpática 

desencadeada pelo processo imunológico e que é evidenciada pelo aumento da excreção 

urinária de catecolaminas. Na amostra estudada, houve associação, entre a presença de 

sintomatologia disautonómica e um desfecho, tendo sido, a sua presença mais frequente 

nos doentes que faleceram ou que apresentaram complicações, sobretudo infeciosas. 

O SIADH não é descrita como uma manifestação clássica do SGB, no entanto 

existem estudos em que a mesma se encontra presente em 58% dos casos(28), nesta análise 

verificou-se em 3,3%.  

Embora o diagnóstico do SGB seja fundamentalmente de base clínica, os exames 

complementares de diagnóstico, nomeadamente a PL, a EMG e os estudos imagiológicos, 

revelam-se úteis na confirmação do diagnóstico, na avaliação do prognóstico e no 

diagnóstico diferencial.  

A maioria dos doentes em algum momento da patologia desenvolve a típica 

dissociação albumino-citológica, mas a concentração de proteínas pode ser normal nos 

primeiros 5-10 dias de evolução da doença(1, 8, 12). No presente estudo os achados 

citoquímicos do LCR mostrou dissociação albumino-citológica em 65% dos casos na 

primeira semana após a admissão, os restantes casos em que não houve alteração pode ser 

atribuído ao facto da PL apenas ter sido realizada ou numa fase muito precoce ou avançada 

da doença podendo não se encontrar alterações citoquímicas, o que esta de acordo com a 

literatura. No entanto, a repetição da PL para constatar a dissociação albumino-citológica 

pode conduzir a falsos positivos uma vez que tanto a contagem celular como a 

concentração de proteínas pode ser influenciada pela primeira PL e pelo tratamento (1, 4). 

A EMG constitui o exame mais sensível e específico para o diagnóstico do SGB(3, 13), 

embora tipicamente as alterações surjam apenas duas a três semanas depois do início da 

doença. Contudo, é importante ressaltar que atualmente, não existem critérios 

eletrofisiológicos definidos e padronizados para o diagnóstico do SGB. Os critérios 

eletrofisiológicos existentes concentram-se na descriminação entre os padrões axonal e 

desmielinizante(12). Neste estudo a maioria dos casos eram compatíveis com a presença de 

sinais de desmielinização, sem sinais de lesão axonal, sugerindo um prognóstico mais 

favorável. Geralmente a EMG é um exame realizado numa fase precoce, quando há 

necessidade de excluir outros diagnósticos, o que pode explicar uma elevada percentagem 

de casos que apresentaram resultados normais. Por isso a EMG deve ser efetuada ou 

repetida entre a segunda e terceira semanas após o início da sintomatologia(12). 

Os doentes com manifestações menos típicas, nomeadamente com atingimento 

dos nervos cranianos, realizaram imagem cerebral. A RMN pode ser útil para o diagnóstico, 

principalmente quando os estudos neurofisiológicos são equívocos, contudo, é um exame 

sensível mas não específico(29). No presente estudo revelou-se um exame importante 

fundamentalmente na exclusão de outros diagnósticos. 
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Cerca de 18,6% dos doentes necessitaram de VM, percentagem esta que está de 

acordo com o descrito e que é de cerca de 15-30%(6, 30, 31). A elevada prevalência das 

complicações infeciosas está bem documentada na literatura: 30% dos doentes 

desenvolvem ITU e 25% pneumonia(30). Excluindo os distúrbios disautonómicos e tendo em 

conta que as demais complicações clínicas foram infeciosas, a prevenção da infeção 

nosocomial é fundamental no tratamento destes doentes. Três doentes (5%) faleceram, 

taxa idêntica à da literatura(1, 5, 6, 30). 

Conforme descrito no presente estudo, o prognóstico foi favorável: 71,7% tinham 

défices mínimos ou ausentes aos seis meses com recuperação completa em 18 casos, 

havendo grandes semelhanças com os 85% de recuperação funcional expectável(6, 21).  

Sendo a doença de curso evolutivo imprevisível, pelo menos nas primeiras 

semanas, o estabelecimento de índices de prognóstico de fácil utilização pelos clínicos, 

revestem-se de extrema importância prática. O prognóstico depende de vários fatores 

como a etiologia, as alterações clinicas, neurofisiológicas e bioquímicas(6, 12, 22). 

A idade avançada, a severidade da doença na fase aguda, a infeção do trato 

gastrointestinal prévia, a lesão axonal e a necessidade de VM(6-8, 12, 20, 22, 25, 32, 33), estão entre 

os fatores que têm sido definidos como fatores de mau prognóstico. 

O outcome mais desfavorável observou-se em doentes com idade superior a 50 

anos. O mesmo pode ser justificado por um processo regenerativo neuronal (axónio, 

mielina) menos eficaz. 

A EGOS (Erasmus GBS outcome Score) é um sistema de pontuação de prognóstico 

clínico(22). O sistema tem em consideração a pontuação obtida pela classificação da EFGCH 

duas semanas após a admissão, história de diarreia prévia e idade. Recentemente foi 

proposta a EGOS modificada (mEGOS), sendo que a principal diferença é o uso da escala da 

gradação da força muscular do MRC no momento da admissão e no sétimo dia em vez da 

pontuação obtida pela classificação da EFGCH, alegando que a escala da gradação da força 

muscular do MRC é mais precisa, e que a possibilidade de ser usada entre a admissão e o 

sétimo dia poderia prever a terapêutica futura(22). No presente estudo, demonstrou-se que 

pontuações mais baixas na escala da gradação da força muscular do MRC e mais altas na 

classificação da EFGCH na admissão, estão associadas a pior prognóstico (maior 

incapacidade no momento da alta e aos seis meses), o mesmo não se verificou quando as 

referidas escalas se aplicaram ao sétimo dia de internamento. 

A infeção por Campylobacter jejuni está associada a um pior prognóstico mas tal 

não foi verificado nesta revisão. Nos quatro doentes em que foi isolado o referido 

microrganismo apresentaram uma evolução favorável, apesar de apresentarem um padrão 

axonal na EMG (2, 32). A explicação para o sucedido pode advir do fato de estes 

apresentarem outros fatores que lhes conferiram um melhor prognóstico, como idade 

inferior a 50 anos e melhores pontuações na EFGCH.  

Sabendo que a falência respiratória é a principal causa de morte na fase aguda, 

necessitando em 15-30% dos casos de suporte ventilatório, têm sido propostos vários 

fatores como preditores de futuro para a necessidade de VM. A capacidade vital forcada, é 

considerada como o teste padrão para avaliar e monitorizar o comprometimento da função 
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respiratória(31, 33). Neste trabalho, não foram encontrados registos criteriosos relativos aos 

dados espirométricos que permitissem a avaliação da função ventilatória para inclusão no 

presente estudo.  

Todos os doentes submetidos a IgEV responderam bem ao tratamento. Dos cinco 

doentes (8,3%) submetidos a PF, verificou-se que quatro (6,6%) tinham sido admitidos na 

década de 90, altura essa em que segundo a literatura(15) a PF era a terapêutica de eleição 

comprovada, quando ainda existiam dúvidas em relação à eficácia da IgEV. O outro doente 

foi tratado com PF, talvez pelo fato das IgEV serem caras e muitas vezes não estarem 

disponíveis na farmácia hospitalar nas doses habitualmente prescritas para o SGB para uso 

imediato. De referir que ambos os tratamentos apresentaram eficácia semelhante. 

Alguns estudos apontam que a média de tempo de internamento hospitalar nos 

casos do SGB encontra-se entre 42-61 dias(12, 20, 21). O tempo médio de internamento destes 

doentes situou-se em torno de 36 dias e observaram-se diferenças estatisticamente 

significativas, com um maior tempo de internamento nos doentes que apresentaram 

complicações e que faleceram. 

A instituição precoce de reabilitação é uma fator determinante para um melhor 

prognóstico(21, 33), tal como demostraram os resultados obtidos. Observou-se uma melhoria 

dos défices aos seis meses, nos doentes que estiveram internados na fisiatria pelo que se 

pode afirmar que se justifica uma implementação de um plano fisiátrico personalizado e 

intensivo. 

 

CONCLUSÃO 
 

Os dados obtidos estão, de uma forma global, em consonância com os descritos na 

literatura no que diz respeito à epidemiologia, evolução clínica, gravidade e tratamento.  

Os doentes com SGB internados no CHP não apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas no que diz respeito às distribuições por sexo ou faixa etária. 

Ainda que a etiologia da doença não tenha sido totalmente elucidada, a maioria destes 

doentes apresentava antecedentes prévios de patologia infeciosa (respiratória ou 

gastrointestinal). O diagnóstico do SGB é fundamentalmente clínico, embora o estudo do 

LCR, a EMG e a RM do neuroeixo possam ser úteis no diagnóstico diferencial, prognóstico e 

exclusão de outras patologias. Contudo, quando a PL é realizada muito precocemente 

poderão não se encontrar as alterações características, assim como a EMG que deverá ser 

realizada entre a segunda e terceira semana para ser mais conclusiva. 

Aqueles doentes com SGB que apresentaram quadros mais graves, manifestados 

por pontuações altas na classificação da EFGCH, mais baixas na escala da gradação da força 

muscular do MRC e com distúrbios autonómicos, desenvolveram mais complicações e 

necessidade de VM. Como tal e pela sua fácil aplicabilidade, recomenda-se que as referidas 

escalas sejam usadas principalmente no momento da admissão com objetivo de prever a 

evolução da doença. 
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Recomenda-se que perante a suspeita clinica do SGB, os doentes devam ser 

admitidos em unidades de elevada vigilância, por forma a assegurar uma monitorização 

adequada das complicações associadas a esta patologia, nomeadamente a nível 

hemodinâmico e ventilatório. O tratamento é dirigido no sentido de modificar o curso 

natural da doença, e neste aspeto tanto a PF como a IgEV apresentaram eficácia 

semelhante. 

Quanto ao desfecho, neste estudo demonstrou-se um pior prognóstico nos doentes 

com idade mais avançada, com défices graves no início da doença, naqueles que 

necessitaram de VM, e nos que apresentaram um padrão de lesão axonal na EMG. 

É de referir, que os dados obtidos devem ser considerados dentro do contexto em 

que foram produzidos, isto é, não devem ser generalizados, pois a amostra é relativamente 

pequena. Tal fato não invalida o estudo em si, pois o que se procurou foram possíveis 

índices de gravidade (mau prognóstico) da doença dentro da tal amostra.  
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ANEXOS 
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Tabela I – Dados demográficos e clínicos dos doentes com SGB (n=60). 

Número de casos     (%) 

SEXO 
Masculino                                                   36                  60 
Feminino                                                     24                  40 

IDADE (anos) 
>18-34                                                         3                     5 
35-54                                                           10                   16,7 
≥55                                                               47                   78,3 

EVENTOS PRÉVIOS 
Infeção respiratória superior                  18                   30 
Infeção gastrointestinal                           13                   21,7 
Vacinação                                                   2                     3,3 
Outros                                                         5                     8,4 

SAZONALIDADE 
Primavera                                                   17                   28,3 
Verão                                                           9                     15 
Outono                                                        9                     15 
Inverno                                                        25                   41,7 

 
 
 
MEIOS COMPLEMENTARES DIAGNÓSTICO 

LCR 
Células ≥5/µl                                          8                      13,3 
Proteínas ≥0,45mg/dl                           39                    65 

EMG 
Padrão desmielinizante                        23                    38,3 
Padrão axonal                                        17                     28,3 
Equívoco                                                 8                       13,3 
Normal                                                    3                       5 

Imagem 
TC                                                             27                     45 
RMN                                                         13                     21,7 
TC+RMN                                                  8                        13,3 

Serologias 
Campylobacter jejuni                            4                       6,7 
Cytomegalovirus                                    1                       1,7 

 
 
TRATAMENTO 

PF                                                                 5                        8,3 
IgEV                                                             51                      85 
Ambos                                                        2                         3,3 

 
 
EVOLUÇÃO CLÍNICA 

Tempo médio entre os eventos e o início da 
sintomatologia (dias): 6,3 
Tempo médio entre o início da sintomatologia e a 
admissão (dias): 5,2 
Tempo médio de internamento (dias): 36 
Complicações 

Pneumonia                                           10                      16,7 
ITU                                                         7                        11,7 
Sépsis                                                    2                         3,3 
SIADH                                                    2                         3,3 
Outros                                                   12                       20 

 

 

 

 

 

 

Número de casos     (%) 

SEVERIDADE CLÍNICA NA ADMISSÃO 
EFGCH 

Sinais ou sintomas minor                                     1          1,7 

Capaz de caminhar sem assistência                   11        18,3 

Capaz de caminhar apenas com assistência     29        48,3 

Restrição ao leito ou cadeira de rodas              19        37,7 

MRC 
≥40                                                                           49        81,7 
11-39                                                                       11        18,3 

ROT (membros inferiores) 
Hipo/arreflexia                                                       58       96,6 
Normal                                                                     2          3,3 

Nervos cranianos 
III+IV+VI                                                                   5          8,3 
VII                                                                             8          13,3 
IX+X                                                                          4          6,7 

Distúrbios sensitivos 
Parestesias                                                              16        29,6 
Dor                                                                            13       19,7 
Perda de proprioceção                                          6         9 

Distúrbios autonómicos 
Instabilidade tensional                                          3         5 
Arritmias                                                                  2         3,3 
Disfunção esfincteriana                                         2        3,3 

SEVERIDADE CLÍNICA AOS 7 DIAS 
EFGCH 

Capaz de caminhar sem assistência                   8          13,8 

Capaz de caminhar apenas com assistência     14        28,3 

Restrição ao leito ou cadeira de rodas              24        45 

Necessidade de ventilação assistida                  10        16,7 

MRC 
≥40                                                                           31        51,7 
11-39                                                                       25        41,7 

ROT (membros inferiores) 
Hipo/arreflexia                                                       54        90 
Normal                                                                     2          3,3 

Nervos cranianos 
III+IV+VI                                                                   4          6,7 
VII                                                                           11          16,3 
IX+X                                                                          5          8,3 

Distúrbios sensitivos 
Parestesias                                                              19        31,7 
Dor                                                                            15       25 
Perda de proprioceção                                          5         8,3 

Distúrbios autonómicos 
Instabilidade tensional                                           6        10 
Arritmias                                                                   5        8,3 
Disfunção esfincteriana                                         3        5 
Outros                                                                       4        6,6 
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MOVIMENTOS AVALIADOS 

Abdução do ombro 
Flexão do cotovelo 
Extensão do punho 
Flexão do coxa 
Extensão do joelho 
Dorsiflexão do tornozelo 

GRAU DE FORÇA MUSCULAR 

0 = Nenhuma contração visível 
1 = Contração visível sem movimento do segmento 
2 = Movimento ativo com eliminação da gravidade 
3 = Movimento ativo contra a gravidade 
4 = Movimento ativo contra a gravidade e resistência 
5 = Força normal 

0 = Ausência de sinais/sintomas 

1 = Sinais ou sintomas minor 

2 = Capaz de caminhar sem assistência 

3 = Capaz de caminhar apenas com assistência 

4 = Restrição ao leito ou cadeira de rodas 

5 = Necessidade de ventilação assistida 

6 = Morte 

Tabela II – Escala de gradação da força muscular do MRC. 

Tabela III – Escala funcional de gravidade clínica de Hughes. 


