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Resumo 

A Síndrome de Guillain-Barré é definida como uma polineuropatia aguda ou 

subaguda podendo ser caracterizada por dor, parestesias, fraqueza muscular, 

arreflexia e afeta anualmente 2 pessoas a cada 100.000, podendo atingir indivíduos 

de varias faixas etárias. O diagnóstico para confirmação da doença se dá através da 

avaliação clínica e exames como análise do líquido cefalorraquidiano e a 

eletroneuromiografia. O objetivo do estudo foi propor a utilização da Facilitação 

Neuromuscular Proprioceptiva como tratamento da Síndrome Guillain-Barré, 

realizada por meio de uma revisão de literatura. As bases de dados eletrônicas 

utilizadas foram: Scielo, Bireme, Google Scholar, e sites específicos de publicação 

com o ano de publicação de 2011 a 2017 traduzidos na língua portuguesa. Ao final 

da revisão verificou-se que a Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva pode ser 

uma proposta de tratamento para a SGB, no entanto há ausência de evidencias 

cientificas, sugere-se mais estudos a respeito do tema. 

Palavras Chaves: Síndrome de Guillain-Barré, Fisioterapia, Facilitação 

Neuromuscular Proprioceptiva 

 

Introdução 

A Síndrome de Guillain-Barré (SGB), também conhecida por 

Polirradiculoneurite Aguda, é uma rara doença neurológica, de origem autoimune, 

cuja progressão se dá por uma sensação de parestesias nas extremidades distais 

dos membros inferiores e superiores, com dor neuropática se estabelecendo em 

metade dos casos¹. 

Segundo Tuacek et al (2013)², a SGB afeta anualmente 02 pessoas a cada 

100.000 de forma aleatória. Há indícit5os de maior ocorrência da doença entre a 
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população masculina e pessoas entre 50 a 74 anos, porém ela pode atingir 

indivíduos de todas as faixas. 

O diagnóstico ocorre primeiramente de forma clínica, na qual o paciente 

apresenta dificuldade para deambulação, sensação de dormência ou fraqueza na 

musculatura, sensação de perda de força na musculatura esquelética, em alguns 

casos intensa dor em toda a extremidade corpórea. Posteriormente, para a 

confirmação do quadro clínico deve-se realizar o diagnóstico laboratorial, que pode 

ser através da análise do líquido cefalorraquidiano ou através da 

eletroneuromiografia3. 

Para o tratamento da doença, estudos indicam que deve ocorrer por meio da 

imunoglobulina intravenosa (IgIV) em altas doses ou a plasmaférese, pois possuem 

igualmente resultados satisfatórios3.  

A fisioterapia é fundamental na abordagem do paciente com SGB, devendo 

ser iniciada o mais precocemente possível4. A Facilitação neuromuscular 

proprioceptiva (FNP) é uma das abrangências fisioterapêuticas desenvolvida por 

Herman Kabat, Margareth Knott e Dorothy Voss em 1950, possui o conceito de 

adquirir o fortalecimento muscular, a flexibilidade e o aumento do controle motor por 

meio de movimentos tridimensionais5. 

O presente estudo, por meio de uma revisão de literatura, tem o objetivo 

propor a utilização da FNP como tratamento na fase de reabilitação da Síndrome 

Guillain-Barré. 

 

Síndrome de Guillain-Barré 

A síndrome de Guillain-Barré (SGB) é uma polineuropatia aguda 

caracterizada por inflamação e desmielinização dos nervos periféricos, 

provavelmente secundária a processo mediado imunologicamente contra antígenos 

mielínicos6. A SGB é uma condição neurológica de provável origem autoimune, em 

que aproximadamente 60% dos casos podem ser atribuídos a quadros infecciosos 

recentes7. 

A SGB caracteriza-se por ausência dos reflexos osteotendinosos e paralisia 

muscular ascendente, flácida, de magnitude variável, podendo cursar com 

insuficiência respiratória por paralisia dos músculos respiratórios8. 

Para Antunes et al (2015)9, o indivíduo portador da SGB apresenta uma 

desmielinização dos nervos periféricos que ocasiona diferentes graus de fraqueza 
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motora de predomínio distal e de caráter progressivo e ascendente podendo 

acometer membros inferiores, superiores, a face e os músculos respiratórios. Seu 

prognóstico tem grande relação com a idade e a gravidade da degeneração axonal e 

tempo de início do tratamento. 

 

Fisiopatologia 

As lesões fisiopatológicas predominantes da SGB resultam da infiltração 

multifocal da bainha de mielina por células inflamatórias mononucleares ou da 

destruição da bainha de mielina mediada por anticorpos autoimunes. O indivíduo 

com SGB produz anticorpos contra sua própria mielina dos nervos periféricos e às 

vezes de raízes nervosas proximais e de nervos cranianos10.  

Segundo Nascimento et al (2012)11, a etiologia desse tipo de patologia é 

autoimune pois, se acredita que o sistema imune do portador gere anticorpos que 

passam a destruir a camada de mielina circundante e reconhece a célula de 

Schwann como um agente estranho ao organismo com isso a propagação saltatória 

do potencial de ação é perturbada, resultando em velocidade condutora lenta.  

O diagnóstico para confirmação da doença se dá através da avaliação clínica 

e exames como análise do líquido cefalorraquidiano, a eletroneuromiografia, 

investigação etiológica, exame de sangue e imunológicos, ressonância magnética 

nuclear medular1.  

Moraes et al (2015)3, constataram através de uma pesquisa de campo que 

algumas doenças previas a SGB eram: hérnia discal, diarreia constante de causa 

não investigada, infecção do trato urinário recorrente, hipercolesterolemia, hiperten-

são, paralisia flácida, síndrome do intestino irritável, febre reumática, infecção 

gastrointestinal. 

Segundo Severo et al (2014)12, os primeiros sintomas costumam ser 

parestesia, dor e paresia nos membros inferiores, geralmente bilateral, simétrica e 

progressiva. A paresia pode progredir em 12 horas a 28 dias, e, nos casos mais 

graves, pode acometer a musculatura respiratória, com necessidade de suporte 

ventilatório. 

Segundo Sampaio et al (2011)4, a SGB clinicamente caracteriza-se por: 

- Fraqueza muscular progressiva, generalizada, ascendente, geralmente simétrica, 

podendo surgir simultaneamente no membros superiores e membros inferiores. 

Pode haver fraqueza dos músculos faciais, disartria, disfagia e oftalmoplegia, 
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fraqueza dos músculos respiratórios, eventualmente com necessidade de ventilação 

mecânica.  

- Sintomas sensitivos, parestesias (começam nas mãos e nos pés), dor (dorso, 

ombro, região glútea e coxa) e perda de propriocepção. 

- Disautonomia em cerca 15% dos casos: taqui/bradicardia, arritmias, flutuações da 

tensão arterial, hipotensão postural, retenção urinária, hipersalivação, anidrose, 

flushing facial (alteração do tônus vasomotor). 

 

Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva 

A facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP) é uma filosofia de 

tratamento criada na década de 1950 que parte do princípio de que cada indivíduo 

possui um potencial não explorado e de um enfoque positivista, apresentando 

técnicas específicas que visam o ganho de flexibilidade, a coordenação motora, o 

fortalecimento muscular e a estabilidade13. 

A FNP utiliza padrões com movimentos em diagonais preestabelecidas e 

estímulos aferentes que desencadeiam potenciais neuromusculares, melhorando a 

resposta musculoesquelética. Seu objetivo é obter contração por intermédio do 

princípio de irradiação cruzada, que se dá por meio de contração muscular do 

membro contralateral íntegro e permite a ação em duas ou mais articulações5. 

Os princípios básicos da FNP incluem padrões de facilitação, resistência, 

movimentos sincronizados, tração e aproximação, estiramento, irradiação e contato 

manual, comando verbal, visão, posição corporal e biomecânica e tem como 

finalidade o aumento da amplitude de movimento, melhorar a estabilidade, direcionar 

um movimento ativo utilizando resistência ajustada e de forma apropriada, ampliar a 

resistência e utilizar sincronia de estímulos para obter movimentos coordenados14. 

Segundo Adler et al (2007, apud DANTAS et al 2013)15 as técnicas de 

Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva são realizadas desde a fase inicial de 

tratamento, quando exercícios isométricos são adequados até a fase final da 

reabilitação, onde o tratamento é direcionado para o indivíduo como “um todo” 

levando em consideração a sua forma física e seu emocional. 

 

Metodologia 

Esta pesquisa caracteriza-se como uma revisão de bibliográfica, realizada no 

período de novembro de 2016 a abril de 2017. Teve como critérios de inclusão 
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artigos, teses, periódicos e monografias, que descrevessem o tema abordado entre 

os anos de 2011 a 2017, traduzidos na língua portuguesa. Os critérios de exclusão 

artigos que não estavam traduzidos e publicações inferiores ao ano de 2011. As 

pesquisas foram realizadas nas bases eletrônicas: Scielo, Bireme, Google Scholar, e 

sites específicos de publicação científica com as seguintes palavras chaves, 

Síndrome de Guillain-Barré, Fisioterapia, Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva. 

Foram encontrados 30 literaturas e utilizadas 18. 

 

Resultados e Discussão 

De acordo com as principais manifestações clínicas da Síndrome de Guillain-

Barré, alguns objetivos tornam-se comuns no tratamento de pacientes com esse 

diagnóstico, como reeducar a musculatura afetada, recuperar a força muscular, 

prevenir as deformidades articulares decorrentes da falta de movimentos e 

reestruturar o equilíbrio16.  

Conforme Nascimento et al (2012)11, em alguns casos a paralisia da SGB 

pode estender-se além dos membros, comprometendo os músculos do tronco, do 

pescoço e da face. Dantas, Silva e Silva (2013)15, concluíram que a facilitação 

neuromuscular proprioceptiva, utilizando os seus padrões de escápula e pelve 

juntamente com suas diagonais, foi eficaz na otimização do rolar, do fortalecimento 

muscular e do controle cervical e de tronco. 

Severo et al (2014)12, descreveu como um dos sintomas iniciais da SGB 

paresia em membros inferiores (MMII) evoluindo para dificuldade na marcha. Santos 

et al (2016)5, realizaram uma pesquisa para avaliar os efeitos do FNP na marcha em 

indivíduos com sequelas de AVE, por meio de um protocolo de 5 semanas 

totalizando 10 atendimentos. No início do atendimento, foram realizados 

alongamentos funcionais, que valorizam os movimentos em espiral nas diagonais da 

FNP, na sequência: padrões primitivos e funcionais, flexores e extensores de 

Membros Superiores e Membros Inferiores e variantes com flexões de cotovelos e 

joelhos, dissociação dos cíngulos dos membros superiores e inferiores e treino de 

marcha. Ao final do estudo os pacientes apresentaram grande melhora na marcha. 

No estudo de caso descrito por Carvalho e Lopes (2013)17, o paciente com 

SGB apresentou fraqueza em MMII e consequentemente perda de equilíbrio. 

Portanto Pinheiro (2012)18, observou em seu trabalho com a FNP uma melhora na 

mobilidade ativa e no equilíbrio em um paciente com degeneração espinocerebelar 
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recessiva, onde os instrumentos de avaliação utilizados foram a Escala de Equilíbrio 

de Berg (EEB) e o teste time get up and go (TUG), utilizado para avaliar a 

mobilidade funcional em idosos. 

Concordam Lacerda, Gomes e Pinheiro (2013)13, que ao avaliarem os efeitos 

da FNP na instabilidade postural e risco de quedas em pacientes que sofreram 

acidente vascular encefálico (AVE), observaram uma melhora significativa da 

estabilidade postural e risco de quedas. 

Sá et al (2015)16, utilizaram como tratamento das sequelas pós SGB, o 

método Bobath e a Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva em um período de 15 

semanas, os instrumentos utilizados para avaliação foram a Escala Manual de 

Força, Goniometria, Teste de Romberg e a EBB. Os resultados obtidos foram após o 

tratamento foram satisfatórios pois houve evolução no ganho de força, na amplitude 

de movimento e consequentemente no equilíbrio do paciente. 

 

Conclusão 

A Síndrome de Guillain-Barré apresenta várias manifestações clinicas como o 

déficit no sistema muscular, perda de equilíbrio e dificuldade de marcha. A 

fisioterapia e suas técnicas possuem um papel importante na fase de reabilitação do 

paciente uma vez que visa favorecer recuperação do paciente para o retorno de 

suas atividades. 

Conforme a pesquisa realizada percebeu-se um déficit de trabalhos com 

evidências científicas a respeito do tratamento da SGB utilizando o método da 

Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva. No entanto, pesquisas demonstraram que 

a FNP foi importante para recuperação da força, controle de tronco e treino de 

marcha de outras patologias neurológicas, apenas um autor citou o FNP como 

programa de tratamento para SGB.  

Sendo assim, com bases nas literaturas estudadas, pode-se observar que o 

FNP visa o ganho de flexibilidade, a coordenação motora, o fortalecimento muscular 

e a estabilidade sendo também uma proposta de tratamento para reabilitação das 

sequelas da SGB. Sugere-se que outros estudos sejam realizados a respeito do 

tema proposto para se obter dados com melhor evidência cientifica. 
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