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Resumo 

Introdução: A Síndrome de Guillain Barré ocorre por uma inflamação aguda na qual os 

nervos periféricos se deterioram. Objetivo: O estudo tem por objetivo verificar a 

efetividade da fisioterapia na Síndrome de Guillain-Barré. Métodos:  Através de uma 

revisão bibliográfica na base de dados SCIELO, LILACS, onde as palavras chaves 

estivessem no título ou resumo. Resultados e Discussão: Conforme observado por há 

interferência da qualidade de vida do paciente com a Síndrome de Guillain-Barré com as 

limitações proporcionados pela doença, revela que o  tratamento fisioterapêutico promove 

a independência das atividades diárias como vestir-se,  comer, tomar banho sozinho dentre 

outras atividades. Conclusão: A fisioterapia busca recuperar e/ou manter os graus de 

incapacidade do individuo, favorecendo a melhora das funções motoras e neurológicas. 

Assim ocorrendo promoção da recuperação do individuo, as condutas são baseadas na 

promoção da independência nas habilidades funcionais baseadas na restauração da força 

muscular. 

 

Palavras-chave: Fisioterapia; Síndrome de Guillain-Barré, Exercícios fisioterapêuticos. 

.   

1. Introdução 

A síndrome de Guillain - Barré (SGB) é uma doença neurológica capaz de provocar 

fraqueza muscular generalizada que, em alguns casos pode levar a morte, caracterizada 

como autoimune, atingindo homens e mulheres com predominância maior em homens, 

com idade de 20 a 30 anos, conduz à desmielinização da bainha de mielina e a degeneração 

axonal dos nervos periféricos. Levando a paralisia flácida, arreflexia ascendente e 

diferença na concentração de proteína no liquido cefalorraquidiano (LCR), caracterizando 

a dissociação albumino-citológica, que é característica da SGB. 
1
  

 

1. Fisioterapeuta, Pós-graduando em Fisioterapia Neurofuncional. 

2.Fisioterapeuta, Especialista em Metodologia de Ensino Superior, Mestrando em Bioética e Direito em 

Saúde. 
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O diagnóstico é dado por avaliação clínica. O estudo do LCR e a eletromiografia (EMG) 

são importantes para avaliação, esta patologia a afeta anualmente cerca de 02 pessoas a 

cada 100.000 de forma aleatória. Há indícios de maior ocorrência da doença entre a 

população masculina e pessoas entre 50 a 74 anos, porém ela pode atingir indivíduos de 

todas as faixas etárias, ambos os sexos ou raça.  
1
 

Entre 04 a 15% dos pacientes com SGB morrem durante o tratamento e cerca de 20% 

ficarão com alguma deficiência. 
1 

A etiologia desse tipo de polineuropatia é autoimune, 

pois se acredita que o sistema imune do portador gere anticorpos que passam a destruir a 

camada de mielina circundante dos axônios e reconhece a célula de Schwann como um 

agente estranho ao organismo. Isto culminaria, em uma propagação do impulso nervoso 

cada vez mais lenta até a sua célula alvo, resultado dessas desmielinização. 
2
 

Conforme observando por alguns autores a instalação da SGB se faz de maneira aguda 

através de fraqueza muscular rapidamente progressiva e ascendente. Esta fraqueza está 

associada à dissociação proteíno-citológica no líquido cefalorraquidiano (LCR). 
3
 

Quando a patologia atinge seu ápice, o paciente pode apresentar graus variados de fraqueza 

muscular, desde tetraparesia discreta até tetraplegia. Comumente ocorre arreflexia 

universal referente aos reflexos de estiramento, podendo haver arreflexia distal, associada à 

hiporreflexia bicipital e dos patelares. Os reflexos superficiais sofrem alteração, 

dependendo da intensidade da paresia e da preservação da sensibilidade nos locais de 

estímulo. 
3
 

Esta patologia tem evolução rápida e se diagnosticada precocemente, o tempo de cura se 

estende entre semanas ou poucos meses, se tardia, pode levar a óbito. Ainda que grave o 

prognóstico da doença, é satisfatório e a recuperação funcional se dá em até 95% dos casos 

e, 2 a 5% chegam a óbito, após dois anos 
4
. 

Através de administração medicamentosa iniciada por terapêutica de imunoglobulina 

intravenosa ou pelo processo de plasmaferese com maior eficiência, a reabilitação de 

pacientes com a síndrome de Guillain-Barré após sofrer modificações, em primeiro âmbito 

deve ser dividida em dois estágios fundamentais, sendo o primeiro após alta médica, 

visando à necessidade de evitar complicações oriundas do período de imobilização no 

leito, a fim reduzir deficiências musculares e articulares. Em segundo momento, intervir 

em estágios mais prolongados, no recondicionamento funcional para melhora das funções 

normais através de programas de reabilitação. 
5
 

 Baseado nisso, descreveu-se que a inserção da reabilitação fisioterapêutica nos doze 

primeiros meses após acometimento neurológico pela SGB permite uma melhora 
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significante no déficit motor, aumentando o grau de independência funcional para as 

atividades diárias dos indivíduos acometidos. 
6
 

Em um estudo realizado, foi observado que as adaptações cinéticas e cinemáticas na 

realização de tarefas motoras como o processo de deambulação, subir e descer escadas 

realizadas por paciente após a perda das funções motoras e sensitivas, podem assim 

extinguir uma melhora locomotora, ou mesmo uma adaptação biomecânica, na obtenção de 

possíveis respostas estratégicas com o intuito de vencer o desafio do controle excêntrico do 

corpo. 
6
 

O tempo de reabilitação tem influência direta sobre a recuperação das sequelas 

neurológicas. Quanto mais precocemente o paciente tiver contato com a fisioterapia, 

melhores serão as condições prognósticas dele, além de ser necessário também um 

acompanhamento dos serviços de fisioterapia por pelo menos uma média de 19,2 meses, 

como forma de acompanhar e manter o quadro funcional obtido. 
7
 

Devido a estes fatores verificarmos que há uma escassez ampla de estudos relacionados à 

intervenção da fisioterapia na Síndrome de Guillain-Barré pelo fato da pequena incidência 

que esta patologia ocorre e pelas progressões severas mais acentuadas no qual os enfoques 

são da parte clínica médica.
7
 Devido a isto o objetivo deste artigo é avaliar as implicações 

e efeito da fisioterapia em pacientes com a Síndrome de GuillainBarré .  

2. Revisão Bibliográfica 

2.1. Síndrome de Guillain - Barré  

A Síndrome de Guillain-Barré é a maior causa de paralisia flácida generalizada no mundo, 

com incidência anual de 1–4 casos por 100.000 habitantes e pico entre 20 e 40 anos de 

idade. Inexistem dados epidemiológicos específicos para o Brasil, apenas a distribuição 

dos subtipos da doença. A SGB é uma doença de caráter autoimune que acomete 

primordialmente a mielina da porção proximal dos nervos periféricos de forma aguda ou 

subaguda. Quase 60% a 70% dos pacientes com SGB apresentam alguma doença aguda 

precedente (1 a 3 semanas antes), constituindo a infecção por Campilobacter jejuni a mais 

frequente (32%), seguida por citomegalovírus (13%), vírus Epstein Barr (10%) e outras 

infecções virais, tais como hepatite por vírus tipo A, B e C, influenza e vírus da 

imunodeficiência humana (HIV). Diversos fatores precipitantes de menor importância são 

intervenção cirúrgica, imunização e gravidez. 
6,7,8

 

A maior parte dos pacientes percebe primeiramente a doença pela sensação de parestesia 

nas extremidades distais dos membros inferiores e, em seguida, superiores. Dor 

neuropática lombar ou nas pernas pode ser vista em pelo menos 50% dos casos. Fraqueza 
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progressiva é o sinal mais perceptível ao paciente, ocorrendo geralmente nesta ordem: 

membros inferiores, braços, tronco, cabeça e pescoço. A intensidade pode variar desde 

fraqueza leve, que sequer motiva a busca por atendimento médico na atenção básica, até 

ocorrência de tetraplegia completa com necessidade de ventilação mecânica (VM) por 

paralisia de musculatura respiratória acessória. Fraqueza facial ocorre na metade dos casos 

ao longo do curso da doença. Entre 5%-15% dos pacientes desenvolvem paresia oftálmica 

e ptose. A função esfincteriana é, na maioria das vezes, preservada, enquanto a perda dos 

reflexos miotáticos pode preceder os sintomas sensitivos até mesmo em músculos pouco 

afetados. Instabilidade autonômica é um achado comum, causando eventualmente arritmias 

relevantes, mas que raramente persistem após duas semanas. 
7,8

 

De acordo com  Cambier, Masson, Dehen (2005), distinguem-se três fases na evolução da 

SGB: 
6,7

 

a) Fase de Extensão: 

 Inicia-se habitualmente por parestesias nas extremidades, mas o déficit motor é, por 

vezes, o primeiro sinal; 

 O acometimento dos membros inferiores é geralmente o mais precoce e a extensão 

do déficit motor é habitualmente ascendente, de modo rapidamente progressivo em 

cerca de dez dias; 

 É impossível prever a intensidade do acometimento neurológico no início da 

doença, mas deve-se monitorar atenciosamente cada paciente para detectar 

precocemente o acometimento da musculatura respiratória; 

b) Fase de Estabilização: 

 Onde estão presentes os níveis máximos de sinais neurológicos como déficit motor 

que pode ser total culminando em tetraplegia; 

 Arreflexia tendinosa; 

 Alterações vegetativas como hipertensão arterial; 

 Alterações multifocais da condução motora nos exames eletrofisiológicos; 

 Bloqueios da condução focais distais e proximais; 

 Elevação do número de proteínas ao exame do líquido cefalorraquidiano (LCR) 

somente num determinado período de evolução da SGB, pois um punção lombar 

realizada precocemente pode parecer normal; 

c) Fase de recuperação: 

 Onde os sinais neurológicos começam a regredir; 
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 Habitualmente em ordem inversa àquela de seu aparecimento e de maneira mais 

lenta, levando de semanas a meses; 

 Ela pode ser totalmente revertida, ou deixar sequelas motoras e sensitivas (20% dos 

casos). 

2.2. Patogênese 

SGB apresenta uma natureza autoimune, com múltiplas evidências tais como atividade de 

linfócitos T e B no líquor e elevação dos marcadores de ativação de macrófagos. Desta 

maneira pode-se afirmar que a SGB resulta de uma resposta imune aberrante contra o 

tecido nervoso, com inúmeros anticorpos dirigidos a uma grande variedade de 

gangliosídeos que são glucolipídeos estruturais (GM1, GM2). 
9
 

 

2.3. Fatores Causadores 

Mais de dois terços dos pacientes com SGB relatam história de infecção prévia ao 

surgimento dos sintomas neurológicos, sendo as mais comuns as infecções do trato 

respiratório superior ou as gastroenterites. O intervalo entre o processo infeccioso e o 

início dos primeiros sintomas neurológicos varia de uma a quatro semanas. Múltiplos 

agentes infecciosos têm sido associados à SGB, sendo os mais freqüentes o Campylobacter 

jejuni seguido do Cytomegalovirus (CMV). 
10

 

Há ainda infecções pelo vírus Epstein-Barr, Mycoplasma pneumoniae, HIV – sobretudo na 

fase de soro conversão, Helicobacter pylori, vírus da varicela-zoster, Haemophilos 

influenzae e citomegalovírus. Outra causa desencadeante A associação do Zika vírus 

(ZIKV), como causador da SGB é novidade no Brasil. O alerta surgiu na capital 

pernambucana, com o aumento da incidência de casos que ocorreu logo após o pico de 

casos de ZIKV. “Essa análise antecede a de microcefalia”. Uma pesquisa detectou que 

pacientes diagnosticados com a SGB, tiveram antes infecção por ZIKV. Os pesquisadores 

acreditam que o ZIKV foi o responsável por desencadear a síndrome nestes casos, 

sugerindo a relação do vírus e complicações neurológicas. O Ministério da Saúde informa 

que o estudos continuam sendo realizados para entender como essa relação ocorre e se há 

outros fatores envolvidos. 
10

 

Outros eventos precedentes incluem procedimentos cirúrgicos, vacinações, doenças 

lifomatosas, doenças autoimunes, embora muitas ocorrências se refiram a casos específicos 

e coincidências não possam ser descartadas. 
9
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2.4. Tratamento  

Existem dois tipos de tratamento para SGB: (1) antecipação e manejo das comorbidades 

associadas; (2) tratamento da progressão dos sinais e sintomas visando menor tempo de 

recuperação e minimização de deficit motor. Não há necessidade de tratamento de 

manutenção fora da fase aguda da doença. 
7
 

O tratamento específico da SGB visa primordialmente acelerar o processo de recuperação, 

diminuindo as complicações associadas à fase aguda e diminuição dos déficits 

neurológicos residuais em longo prazo. 
8
 

 Para a correta indicação do tratamento, faz-se necessária a determinação da gravidade 

clínica proposta por Hughes e colaboradores32, sendo considerada doença leve de 0 a 2 e 

moderado-grave de 3 a 6: 
8,9

 

0 – Saudável; 

1- Sinais e sintomas menores de neuropatia, mas capaz de realizar tarefas manuais; 

2 - Apto a caminhar sem auxílio da bengala, mas incapaz de realizar tarefas manuais; 

 3 - Capaz de caminhar somente com bengala ou suporte;  

4 - Confinado a cama ou cadeira de rodas;  

5 - Necessita de ventilação assistida;  

6 – Morte. 

O tratamento da SGB consiste essencialmente em medidas de suporte médico e de 

imunomodulação, onde a primeira medida inclui a facilidade de admissão em Unidades de 

Terapia Intensiva, para a vigilância, prevenção e tratamento de complicações respiratórias 

e tromboembólicas. Independentemente da terapêutica empregada para os casos de SGB, a 

necessidade de cuidados intensivos é evidente. Todos os pacientes admitidos em UTI 

devem receber medidas gerais como fisioterapia motora e respiratória, mudança constante 

de decúbito, mobilização de articulações, monitorização cardiorrespiratória invasiva e não-

invasiva, umidificação de conjuntivas, suporte ventilatório, nutrição enteral ou parenteral, 

sedação da dor e da emese, além do tratamento psicológico. 
11

 

 

2.5. Intervenção da fisioterapia  

Não existe nenhum estudo sistemático sobre a eficácia da fisioterapia em pacientes com 

Guillain-Barré. O que acontece é uma adaptação das abordagens fisioterapêuticas usadas 

em outras patologias neuromusculares. A fisioterapia pode ser dividida em duas atuações: 

fisioterapia respiratória e motora; baseadas nas possíveis complicações advindas do 

Guillain Barre. 
12
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A fisioterapia respiratória baseia-se em dois aspectos: na fase inicial, constituída 

basicamente de manobras de higiene branquica (para promover a clearence mucociliar, 

evitando consolidações e atelectasias), reexpansão pulmonar, aspirações da via aérea (se 

necessário), drenagem postural para mobilizar secreções; e numa fase mais tardia da 

doença treinamento muscular e desmame da ventilação mecânica. 
13

 

A fisioterapia pode ajudar com o desígnio de reduzir ou eliminar a limitação funcional ou 

incapacidade, além de ajudar na produção do líquido sinovial, diminuição da 

sintomatologia álgica, conservação da elasticidade muscular e proporcionar o 

aperfeiçoamento das coordenações motoras para realização da funcionalidade dos 

movimentos articulares. 
1
 

A intervenção fisioterapeutica tem objetivo principalmente à restauração da força muscular 

que é essencial em suas atividades de vida diária. Iniciando os exercícios no inicio que 

começa a serem evidenciados os primeiros sinais de contrações musculares voluntárias 

decorrentes do processo de remielinização das fibras musculares, desse modo inicia com 

cargas leves e progredindo conforme a resposta do individuo, a fim de prevenir lesões por 

sobrecarga dos músculos que estão em processo de remielinização. 
16

 

A flexibilidade consiste em uma qualidade física treinável, independente do sexo e da 

idade, os exercícios podem ser executados com uma maior amplitude de movimento, maior 

força e consequentemente com maior facilidade de modo eficaz quando há uma boa 

flexibilidade. 
15,16

 

A relação do exercício físico com a diminuição da dor há contradições que são 

evidenciadas que a intensidade inadequada do exercício interfere, pois treinamentos 

realizados com intensidade muito baixa não atingem os efeitos fisiológicos proporcionados 

pelo exercício físico, reduzindo as possibilidades de efeito sobre o quadro álgico.
 10

 

 Como uma forma de recurso no tratamento das algias decorrentes dos comprometimentos 

neurológicos na SGB, o uso da eletroestimulação através de suas variadas correntes pode 

vir a produzir efeitos analgésicos pelo seu efeito inibidor aos estímulos nocioceptivos. 
17

 

 

3. Metodologia 

Utilizou-se nesse estudo a revisão da literatura que possibilita estudos que analisam a 

produção bibliográfica em determinada área temática como a fisioterapia, que reúne e 

discute informações produzidas na área de estudo. 
18

 

De tal modo foram realizadas pesquisas nos bancos de dados Literatura Latino-Americana 

e do Caribe (LILACS), Literatura Internacional em Ciências da Saúde e Biblioteca 
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Científica Eletrônica Online (SciELO), utilizando-se os unitermos “Síndrome de Guillain-

Barré” como descritor do artigo e “Fisioterapia” com palavras descritivas. A revisão 

compreendeu o período de 2005 a 2017. 

Foram utilizados para realização desta pesquisa 22 artigos com diversos temas 

relacionados ao estudo, a duração do tempo da pesquisa foi de 1 ano e 8 meses. Para 

critérios de inclusão utilizou-se os norteadores a partir da temática abordada, documentos 

com textos na íntegra e disponíveis online, documentos que apresentam o texto no idioma 

português quanto ao critério de exclusão foram excluídos artigos anterior ao ano de 

recomendação da pesquisa, artigos que não estavam disponíveis online de forma completa. 

 

4. Resultados e Discussão 

A patologia de Guillian Barré é geralmente bilateral e simétrica, com os sintomas inicias 

nas mãos e pés, porque as partes distais dos nervos são afetadas primeiro. Em alguns casos, 

a paralisia pode estender-se além dos membros, compromete os músculos do tronco e 

inclui os músculos respiratórios, do pescoço e da face. A partir do momento em que a 

reinervação progride, a força e a tolerância ao exercício aumentam, as funções sensoriais e 

motoras devem ser treinadas com as técnicas próprias. 
19

 Partindo dessas afirmativas, é de 

extrema importância a intervenção do fisioterapeuta  aos pacientes portador de Síndrome 

de Guillain-Barré, baseado no modelo assistencial de saúde vigente no Brasil (SUS) que 

contempla a assistência integral à saúde e a unificação das ações curativas e preventivas. 
20

 

Os pacientes com SGB mostrar-se com muita dor, descrita como parestesia, disestesia, dor 

axial e radicular, mialgia, dor articular e desconforto visceral. A fisioterapia motora entra 

em ação para ajudar a melhorar a saúde destes pacientes com esta síndrome, esta 

fisioterapia constitui-se de exercícios passivos, ativo-assistido e ativo dos membros, 

dependendo da melhora da fraqueza muscular; sempre tendo como limite a dor do 

paciente. Tem sido observado que o super uso de uma unidade motora afetada pode 

impedir a sua recuperação. Sem esquecer do posicionamento, mudanças de decúbito, 

alongamentos, e exercícios metabólicos; fundamentais para evitar úlceras de decúbito, 

trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, encurtamento de tendão, 

contraturas articulares e paralisia de nervos, sendo que os mais afetados são o nervo ulnar, 

peroneal e lateral femoral.
21

 

Conforme observado por há interferência da qualidade de vida do paciente com a 

Síndrome de Guillain-Barré com as limitações proporcionados pela doença, revela que o  
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tratamento fisioterapêutico promove a independência das atividades diárias como vestir-se,  

comer, tomar banho sozinho dentre outras atividades
.17

 

Existem alguns estudos que comprovam a atuação da fisioterapia no portador da Síndrome 

de GuillainBarré. Através de um programa de reabilitação fisioterapêutica de alta e baixa 

intensidade para indivíduos em fase crônica após a Síndrome de Guillain-Barré, em um 

estudo controlado randomizado. 
22

 

Dividiu no Grupo teste com programa intensivo de reabilitação ambulatorial, já o grupo 

controle, realizava o mesmo programa com uma intensidade menor baseado em programa 

domiciliar. Por fim do estudo, o grupo teste obteve importantes ganhos para transferências, 

locomoção, mobilidades articulares e controle esfincteriano.
 22

 

Complementam que a cinesioterapia é uma intervenção fisioterapêutica que tem como 

requisitos favorecer o ganho de força muscular e o equilíbrio postural, tendo como 

variações de exercícios: sequência em séries, números de repetições e níveis de cargas. 

Sendo as atividades estabelecidas através da avaliação fisioterapêutica e do objetivo a ser 

adquirido. Todos os recursos trabalhados em cinesioterapia promovem a melhora 

significativa dos parâmetros cinético-funcionais na reabilitação global. 
17,20,22

 

 As técnicas de Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP) estudadas promovem 

fortalecimento da musculatura excêntrica, maior estabilização do tronco e também ganho 

no quadro clínico geral de mobilização das estruturas acometidas, através dos princípios 

fisiológicos da técnica e suas variantes como os exercícios de estabilização rítmica, 

reversão dinâmica e combinação de isotônicos. 
12

 

Recomendam a realização dos exercícios de Frenkel (atividades que exigem uma elevada 

concentração mental e controle visual dos movimentos, desenvolvidos em diferentes 

posturas corporais) para favorecer o controle proprioceptivo dos membros inferiores, 

enfatizando o aprendizado motor. 
10

 

Propõem um protocolo fisioterapêutica baseado na estimulação por aparelhos 

eletrotermoterapia em pacientes neurológicos, como modalidade de terapia baseada na 

estimulação da neuroplasticidade, catalisando estímulos sensitivos através da estimulação 

elétrica funcional em regiões periféricas, buscando melhorar as respostas funcionais no 

desempenho motor, em mobilização e na coordenação sensório-motora. 
16
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5. Conclusão 

 A síndrome de Guillain-Barré é, caracterizada por fraqueza muscular rapidamente 

progressiva e ascendente, esta doença ocasiona diferentes graus de fraqueza motora de 

predomínio distal de caráter progressivo e ascendente podendo acometer membros 

inferiores, superiores, a face e os músculos respiratórios.  

A fisioterapia busca recuperar e/ou manter os graus de incapacidade do individuo, 

favorecendo a melhora das funções motoras e neurológicas. Assim ocorrendo promoção da 

recuperação do individuo, as condutas são baseadas na promoção da independência nas 

habilidades funcionais baseadas na restauração da força muscular destes pacientes com a 

síndrome. Sendo assim, nota-se que a fisioterapia é essencial para a recuperação destes 

pacientes, pois além de diminuir a dor e as limitações existentes, melhora a qualidade de 

vida destes indivíduos, tornando-os cada vez mais independentes, além de acelerar o tempo 

de recuperação dos mesmos. 

No entanto ressalvar a necessidade de realizações de maior pesquisa sobre este estudo 

envolvendo a fisioterapia e a síndrome de Guillain-Barré, tendo ao número reduzindo de 

artigos científicos referente a esta patologia. 
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