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Resumo 

A Síndrome de Guillain-Barré (SGB) é uma polineuropatia inflamatória, 

desmielinizante, aguda ou subaguda, de origem autoimune, com uma extensa gama de 

sintomas motores e sensitivos. O diagnóstico da SGB é baseado no aspecto clinica, nos 

exames laboratoriais e na eletroneuromiografia. A fisioterapia é considerada uma 

intervenção não farmacológica, com a finalidade de reduzir ou eliminar a limitação 

funcional ou incapacidade. O desígnio das técnicas de Facilitação Neuromuscular 

Proprioceptiva é promover o movimento funcional por meio da facilitação, da inibição, 

do fortalecimento e do relaxamento de grupos musculares. Com o objetivo de analisar o 

beneficio da técnica de facilitação neuromuscular proprioceptiva no tratamento da 

Síndrome de Guillain-Barré, utilizou-se o buscas eletrônicas na base de dados LILACS 

(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), e SciELO (The 

Scientific Electronic Library Online), além de buscas no Google Scholar  durante o mês 

de abril de 2016 com publicações durante o ano de 2003 a 2015 sobre o assunto 

abordado.  A técnica de FNP pode ser incluída no programa de reabilitação desde o 

inicio até o final do tratamento visto que a técnica se aplica de forma gradual e 

conforme a evolução do paciente. 

 

Palavras-chave: Guillain-Barré, Fisioterapia, Facilitação neuromuscular proprioceptiva. 

 

1. Introdução 

A Síndrome de Guillain-Barré (SGB) é uma polineuropatia inflamatória, 

desmielinizante, aguda ou subaguda, de origem autoimune, com uma extensa gama de 

sintomas motores e sensitivos1. Ocorre em todas as partes do mundo e em todas as 

estações afeta pessoas de todas as idades e ambos os sexos2. 

Atinge os nervos periféricos e acarreta diferentes graus de fraqueza motora, sendo esta 

de caráter progressivo e ascendente, podendo comprometer os membros inferiores, 
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superiores, a face e os músculos respiratórios, sendo também acompanhada de 

disfunções autonômicas e alterações sensoriais, decorrentes da perda dos reflexos 

tendinosos profundos3.   

O objetivo do presente estudo é investigar o tratamento fisioterapêutico e os benefícios 

da técnica de facilitação neuromuscular proprioceptiva no tratamento da síndrome de 

Guillain-Barré. 

2. Fundamentação Teórica 

A Síndrome de Guillain-Barré é uma poliradiculoneuropatia inflamatória aguda de 

característica imunomediada. É a maior causa de paralisia flácida generalizada no 

mundo4. Embora os mecanismos patogênicos ainda não estejam totalmente 

estabelecidos, tem-se mostrado que a resposta imune humoral e mediada por células 

contribui para a sua ocorrência5. Desenvolve-se frequentemente após uma infecção, 

incluindo doença viral citomegalovírus, Epstein-Barr e o HIV são alguns dos vírus 

agentes que têm sido associados com esta sindrome neurológica6. O prognóstico da 

SGB possui algumas variáveis, como a idade, a gravidade e o grau de alteração axonal 

do paciente7. 

A GBS é uma das mais frequentes causas de admissão à unidade de terapia intensiva 

por fraqueza do músculo respiratório e paralisia flácida aguda8. O paciente apresenta 

como sinais e sintomas, a visão turva, tonturas, taquicardia, disfagia, incontinência 

urinária ou dificuldade para urinar, além de danos na função respiratória3. A fraqueza é 

mais importante nos músculos proximais e os membros inferiores são comumente mais 

afetados que os membros superiores1. 

Para Beneti9, em 1859, um médico francês chamado Jean B. O. Landry descreveu um 

distúrbio nos nervos periféricos que gera além da paralisia dos membros, a paralisia do 

pescoço e músculos respiratórios, este distúrbio foi denominado, em 1876, paralisia 

ascendente de Landry. Foi em 1916 que Georges Guillain, J. A. Barre e A. Strohi 

descreveram em soldados do exército francês uma síndrome similar à paralisia de 

Landry. No entanto, a síndrome por eles proposta caracterizava-se por uma paralisia 

aguda com perda dos reflexos osteotendinosos, e esta foi a primeira vez em que foi 

relatada e descrita a ocorrência da dissociação albumino-citológica no líquido 

cefalorraquidiano (LCR) de pacientes com SGB. Um estudo usando material anatômico 

de soldados participantes da 2ª Guerra Mundial e consideraram o transtorno 

anteriormente descrito por Guillain, Barre e Strohi como um processo de 

desmielinização nervosa, Na metade da década de 50, vários estudos patológicos foram 
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realizados por franceses e alemães acerca da SGB e estes descobriram a presença de um 

infiltrado inflamatório mononuclear nos nervos de pacientes falecidos por SGB, sendo o 

mesmo confirmado por Asbury e seus colaboradores em 1969, a partir de uma série de 

necropsias realizadas em falecidos por SGB. Em 1956, C. Miller Fisher descobre uma 

variante da SGB, caracterizada por oftalmoplegia externa total, ataxia severa e 

arreflexia, variante essa que leva seu nome. Em 1963, Melnick encontra anticorpos 

agindo contra o tecido nervoso em 19 de 38 pacientes com SGB. Em 1964, a referida 

patologia em honra a seus investigadores ganha a denominação de Landry-Guillain-

Barré-Strohi. Em 1976 e 1977 ocorreu um incidente pós-vacinal de SGB nos Estados 

Unidos, fato que motivou a criação de critérios diagnósticos para a enfermidade. A 

segunda metade do século XX teve grande importância para a SGB, pois a partir dela 

ocorreu o incremento de técnicas mais eficientes na tentativa de buscar esclarecer a 

etiopatogenia e tratamento da síndrome. 

O diagnóstico da SGB é baseado no aspecto clinico, nos exames laboratoriais e na 

eletroneuromiografia10.  Laboratorialmente, verifica-se aumento da proteína liquórica, 

sem pleocitose. Um exame de líquor normal nas primeiras 48 horas não exclui o 

diagnóstico, mas ao final de uma semana o nível protéico deve estar elevado. Os 

estudos eletrofisiológicos revelam através da eletroneuromiografia uma polineuropatia 

desmielinizante multifocal com degeneração axonal secundária com diminuição da 

velocidade de condução nervosa, as alterações na eletromiografia são raras na fase 

inicial e as primeiras alterações são o recrutamento anormal das unidades motoras com 

potenciais de desnervação, ocorrendo normalmente após a terceira semana1. 

O tratamento com corticoterapia (prednisona) é inefetivo e pode prolongar o período de 

recuperação. Suporte ventilatório em UTI, plasmaferese ou Imunoglobulina intravenosa 

(400 mg/Kg/d) por 5 dias é o tratamento. A maioria dos pacientes apresenta boa 

evolução, podendo levar alguns meses para a completa recuperação e em 10 a 20% dos 

pacientes persiste alguma deficiência11.  

Segundo Orsine et al12, o cuidado de um paciente com GBS é um desafio para a equipe 

de saúde. Devido ao fato de que a doença começa normalmente com uma fraqueza 

motora e termina com o paciente que necessita de meses ou mesmo anos de reabilitação 

física, o paciente deve ser preparado para este período prolongado de tratamento. É 

somente pela colaboração de toda a equipe de saúde que tarefas como intervenções de 

diagnóstico, tratamento, terapia e farmacêuticas são realizadas de tal maneira de ajudar 

o paciente a recuperar um nível de autonomia anterior. 
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Para Biasoli13, a fisioterapia é considerada uma intervenção não farmacológica que 

envolve várias técnicas de terapias físicas locais ou globais, assim como todas as suas 

modalidades específicas. A escolha da modalidade a ser utilizada depende basicamente 

da fase e disfunção apresentadas pelo paciente avaliado. Os tratamentos podem ser 

divididos em nível de intensidade em tratamentos passivos e ativos.  

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 

intomatologia álgica3. 

De acordo com Kisner & Colby 14, os exercícios fisioterapêuticos é o treinamento 

sistemático e planejado de movimentos corporais, posturais ou atividades físicas com a 

intenção de proporcionar ao paciente tratar ou prevenir comprometimentos, melhorar, 

restaurar ou aumentar a função física, evitar ou reduzir fatores de risco relacionados à 

saúde, otimizar o estado de saúde geral, o preparo físico ou a sensação de bem estar.  

O método de Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (PNF), ou Método Kabat, 

criado pelo Dr. Herman Kabat na década de 1950, aborda padrões específicos de 

movimentos em diagonal e estímulos aferentes, visando a desencadear maior potencial 

neuromuscular. O método, que se utiliza da contração voluntária para levar estímulos 

neuromusculares proprioceptivos da periferia para o Sistema Nervoso Central (SNC), 

traz como uma de suas propostas a contração contralateral, por meio do princípio da 

irradiação, sendo, a técnica aplicada no lado saudável, ou menos comprometido, 

visando à irradiação para o lado contralateral, utilizando a resistência como facilitadora 

do movimento voluntário7. 

De acordo com Nunes et al.15, o objetivo das técnicas de FNP é promover o movimento 

funcional por meio da facilitação, da inibição, do fortalecimento e do relaxamento de 

grupos musculares. As técnicas empregam contrações musculares concêntricas, 

excêntricas e estáticas, combinadas com a aplicação gradual de uma resistência e com 

procedimento facilitatórios adequados, todos ajustados para atingir as necessidades de 

cada paciente. 

As técnicas de FNP podem ser aplicadas como um meio de estimular o sistema 

respiratório, uma vez que a literatura refere que durante sua realização ocorre 

estimulação da respiração, da musculatura do pescoço, da caixa torácica e dos membros 

superiores17. 
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3. Métodologia 

Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, de caráter exploratório e qualitativo, 

foram realizadas buscas eletrônicas na base de dados LILACS (Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), e SciELO (The Scientific Electronic 

Library Online), além de buscas no Google Scholar  durante o mês de abril de 2016 com 

publicações durante o ano de 2003 a 2015 com as seguintes palavras chaves: Síndrome 

de Guillain Barré, Fisioterapia e Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva, nos idiomas 

português, inglês e espanhol . Foram excluídas as publicações inferiores ao ano de 

2003, revisões narrativas, consensos, opiniões de especialistas e estudos que envolviam 

outras doenças além da SGB. 

 

4. Resultados e Discussão 

A SGB possui aparições clínicas bem definidas, como hipotonia, hiporreflexia, déficit 

de força e hipotrofismo muscular. Portanto, é comum nos pacientes com esse 

diagnóstico ter déficit no equilíbrio e alterações na marcha (Sá et al, 2015). Existe fortes 

evidências de que sua etiologia esteja relacionada ao processo infeccioso (bacteriano ou 

viral) prévio, com a infecção por Campylobacter jejuni sendo uma hipótese 

recentemente aceita e processos não infecciosos17. 

O tratamento de pacientes com SGB tem dois aspectos a primeira consiste de medidas 

para preservar a vida do paciente, dado pela cuidados de enfermagem e observação 

estrita destas funções vitais. Os afetados são internados em hospitais com unidades de 

cuidados intensivos, onde ele pode fornecer suporte ventilatório adequado , se 

necessário. A segunda abordagem baseia-se no tratamento específico, que envolve o uso 

de ação imunossupressora, ou plasmaférese ou imunoglobulina intravenosa. Ambas as 

modalidades terapêuticas têm uma eficácia similar para alterar o curso normal da 

doença18. 

Devido aos avanços tecnológicos em suportes de cuidados intensivos, o prognóstico na 

SGB pode ser favorável, a taxa de mortalidade relativamente baixa e a morbidade 

residual mínima. Essa, porém, é a mais comum das morbidades neuromusculares, 

apresenta progressão bastante rápida e está associada à falência respiratória. É 

necessário que a equipe esteja atenta a fatores que sejam capazes de prognosticar essa 

falência respiratória para que se intervenha e se tomem medidas eficazes em momento 

oportuno, garantindo assim bom prognóstico1. A plasmaferese e a imunoglobulina 

parecem ser os métodos mais indicados para o tratamento dos casos de SGB17.  
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De acordo com Silva & Amaral19, para um tratamento fisioterapêutico mais efetivo e 

uma reabilitação mais rápida a compreensão da evolução da enfermidade, da natureza e 

das ramificações da doença devem ser bem compreendidas e uma boa comunicação 

deve ter entre a equipe de reabilitação. Um programa de reabilitação para o indivíduo 

com Síndrome de Guillain-Barré deve ser cuidadosamente graduado, de acordo com o 

estágio da doença. No ambiente de cuidado intensivo, quando as deficiências 

respiratórias estão presentes, a ênfase inicial é direcionada para o suporte máximo da 

condição respiratória por meio da drenagem postural, do alongamento do tórax, do 

controle das secreções e dos exercícios respiratórios.  

Segundo Biasoli13, a FNP se baseia num trabalho de fortalecimento neuromuscular 

auto-induzido. Nesse processo as reações do mecanismo neuromuscular são 

melhorados, refinados e acelerados através de estimulação dos proprioceptores. A 

utilização de movimentos complexos é baseado nos princípios da estimulação máxima 

do aparelho neuromuscular com o auxílio adicional de movimentos diagonais e espirais 

associados a flexão, adução, abdução, rotação externa e interna. Os receptores 

musculares e articulares são elementos importantes na estimulação do sistema motor. 

A FNP pode ser utilizada para desenvolver força e resistência muscular à fadiga, 

facilitar a estabilidade, mobilidade, o controle neuromuscular e os movimentos 

coordenados, e estabelecer uma base para a restauração da função. Essas técnicas são 

úteis ao longo de toda a reabilitação, desde a fase inicial de regeneração dos tecidos, até 

o final da reabilitação. O emprego de técnicas especiais, assim como de outras 

associadas ao FNP, fornece ao fisioterapeuta uma variedade significativa de técnicas de 

exercícios com resistência manual14. 

 

5. Conclusão 

A Síndrome de Guillain-Barré é uma polineuropatia inflamatória aguda, de fator 

autoimune. O tratamento com plamasferese e imunoglobina é a primeira intervenção, a 

ventilação mecânica é utilizada se necessário, porém os exercícios respiratório são 

realizados para manter a capacidade do funcionamento da musculatura respiratória. A 

fisioterapia tem papel importante no tratamento das decorrências consentidas por essa 

doença desde as primeiras semanas de internação com o intuito de preservar a função e 

prevenir incapacidades.  
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A técnica de FNP pode ser incluída no programa de reabilitação desde o inicio até o 

final do tratamento visto que a técnica se aplica de forma gradual conforme a 

necessidade e evolução do paciente. 

Existem poucos estudos da técnica de FNP no tratamento da SGB, visto que a técnica 

vem apresentando eficácia no sistema motor e sensitivo. Por tanto, faz-se necessário 

mais estudos que enfatize a facilitação neuromuscular proprioceptiva no tratamento da 

síndrome de Guillain-Barré. 
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