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Resumo 

A Síndrome de Guillain-Barré (SGB) é uma neuropatia aguda, de evolução rápida e 

potencialmente fatal. Exibe como sinais e sintomas a parestesia e hipoestesia nas 

extremidades distais dos membros inferiores e, logo após, de membros superiores; dor 

lombar ou em membros inferiores, de caráter neuropático; fraqueza muscular 

progressiva de distal à proximal, que pode variar de fraqueza leve à tetraplegia 

completa; ausência de reflexos tendinosos; hipotensão ortostática; gastroparesia; 

constipação intestinal; vômito; diarreia; disfunção e bexiga flácida. O trabalho teve 

como objetivo mostrar que a fisioterapia é essencial na reabilitação funcional na 

Síndrome de Guillain-Barre. A pesquisa foi caracterizada como Revisão Bibliográfica, 

no qual foram encontrados 45 artigos nas bases de dados eletrônicos como: Scielo, 

Capes, Pedro, Bihrene e LilaCs, mas apenas 28 foram utilizados no trabalho. Os uni 

termos utilizados para busca de material bibliográfico foram: Fisioterapia, Reabilitação 

Funcional, Cinesioterapia, Síndrome de Guillain-Barré. Devido ás diversas 

complicações advindas desta patologia, faz-se necessário que seu tratamento obtenha 

um caráter precoce e holístico. A reabilitação fisioterapêutica objetiva principalmente a 

restauração da força muscular que é essencial em suas atividades de vida diária. O 

processo de reabilitação da SGB é iniciar o tratamento fisioterapêutico durante as duas 

primeiras semanas após o diagnóstico da doença, período em que o próprio organismo 

começa o trabalho de remielinização dos nervos afetados, acelerando a recuperação e 

prevenindo mais sequelas. No entanto, conclui-se que a fisioterapia é indispensável na 

reabilitação do paciente com a Síndrome de Guillian-Barré, pois a fisioterapia atua em 

todos os estágios da doença, levando o paciente a uma melhor qualidade de vida e 

acelerando seu retorno a sociedade. 

 

Palavras Chave: fisioterapia; reabilitação; síndrome de Guillain-Barré. 
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Introdução 

 

A Síndrome de Guillain-Barré (SGB) é uma neuropatia aguda, de evolução 

rápida e potencialmente fatal. É uma doença autoimune contra a mielina, autolimitada, 

caracterizada pela presença de paralisia flácida com arreflexia, transtorno sensorial e 

elevação de proteínas no líquido cefalorraquidiano¹. É a maior causa de paralisia flácida 

generalizada no mundo com incidência anual de 1-4 por 100.000 habitantes e pico entre 

20-40 anos de idade². 

A etiologia é desconhecida, mas, em aproximadamente dois terços dos casos, há 

relato de infecção respiratória ou gastrintestinal nas seis semanas que precederam o 

quadro, entre outras causas estão: histórico de vacinação, influenza, gravidez e Zica 

vírus³. A fraqueza varia de leve a quadriplegia flácida grave e em até 30% de 

insuficiência respiratória dentro de alguns dias de início. A disautonomia afeta a maioria 

dos pacientes e consiste mais comumente de taquicardia sinusal, mas os pacientes 

podem apresentar bradicardia, pressão arterial lábil com hiper e hipotensão, hipotensão 

ortostática, arritmias cardíacas, edema pulmonar neurogênico e alterações no suor
4
. 

Apesar dos grandes avanços nos cuidados agudos com SGB, o foco tem sido a 

melhoria da sobrevida e a diminuição do tempo de recuperação aguda, em vez de 

benefícios em longo prazo sobre a deficiência e a participação societária
5
. 

Segundo alguns autores a patogênese da SGB se caracteriza por desmielinização 

segmentar focal, com infiltrado perivascular e endoneural de linfócitos e macrófagos, 

sendo que essas lesões estão espalhadas por toda a extensão dos nervos, raízes nervosas 

e nervos cranianos
6
. 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)
7
. 

Os pacientes portadores da síndrome de Guillain-Barré em fase de internamento 

em Terapia Intensiva podem apresentar inúmeros problemas e complicações em nível 

da função pulmonar decorrente do processo de insuficiência respiratória que o 

acometem de forma severa. Portanto, necessitam de suporte em ventilação mecânica, 

por meio de via aérea artificial, e que a longa permanência impõe aos indivíduos 

comprometimento de outros sistemas, levando a indicação de fisioterapia intensiva
8
. 

O desmame da ventilação deverá ser gradual considerando a força muscular 

respiratória e adaptação a modalidades ventilatórias com menor suporte ventilatório
9
.      
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Devido ao quadro de disfunção pulmonar relacionado à SGB e suas possíveis 

consequências, a fisioterapia respiratória tem sido bastante solicitada com a intenção de 

reverter ou diminuir esse quadro, evitando o surgimento de complicações pulmonares 
10

. 

        O objetivo da pesquisa é mostrar que a fisioterapia é essencial na reabilitação do 

paciente com a Síndrome de Guillain-Barré, pois no plano de tratamento de acordo com o 

quadro clínico do paciente podem ser utilizados diferentes recursos manuais. 

 

 

Fundamentação Teórica 

 

Síndrome de Guillain-Barré (SGB) é uma neuropatia aguda frequente, com 

evolução mais rápida e potencialmente fatal. É uma doença autoimune e autolimitada, a 

qual se expressa como uma neuropatia desmielinizante que afeta o sistema nervoso 

periférico
11

. 

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
12

. 

A SGB se caracteriza por perda de força rapidamente progressiva e com muita 

frequência simétrica, com uma discreta ou sem ataxia precoce, geralmente é de natureza 

ascendente, começa distalmente nas pernas e progride até as extremidades superiores e 

tronco e com uma grave paralisia respiratória, paralisia facial e oftalmoplegia externa, a 

arreflexia geralmente é generalizada e no inicio é quase sempre um sinal constante
13

. 

Devido à rápida progressão e ao risco de complicações, sempre que possível os 

pacientes com SGB devem ser internados em Unidade de Terapia Intensiva, na qual há 

recurso adequado que permita monitorização cardiorrespiratória contínua
12

. 

A gravidade da SGB parece ser determinada na fase precoce da doença e os 

fatores associados a pior prognóstico são: idade avançada, déficit motor proximal grave, 

alterações de sensibilidade, instituição tardia da terapêutica, necessidade de suporte 

ventilatório e plano de reabilitação de curta duração
14

.  

Apesar da maioria dos doentes se recuperarem 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
15

. 
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Alguns estudos afirmam que é necessário o retorno do indivíduo acometido pela 

SGB a um estilo de vida o mais próximo da realidade, ou seja, o que era anterior à 

doença. Nessa perspectiva, a realização de tratamento fisioterapêutico tem como 

objetivo uma melhora das condições físico-funcionais e treino das atividades de vida 

diárias. É essencial a criação de estratégias de intervenção que visem à reabilitação 

desses portadores; tendo sensibilidade para escolhas corretas, de ajuda técnica, o apoio 

familiar e um bom alicerce psicológico são fundamentais para que se obtenham 

resultados positivos
16

. 

O tratamento fisioterapêutico é imprescindível na reabilitação de pacientes com 

SGB, variando seus objetivos e condutas de acordo com o comprometimento de cada 

indivíduo. Sendo que nos casos mais leves prioriza-se a independência funcional, 

fazendo uso de recursos de cinesioterapia, hidroterapia, treino de marcha, entre outros 

recursos disponíveis. Já em pacientes críticos, além de mobilizações precoces a 

fisioterapia respiratória torna-se um elemento de extrema importância 
17

. 

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 
18

. 

 

 

Metodologia 

 

          A pesquisa foi caracterizada como Revisão Bibliográfica, e o período 

estabelecido para a busca dos estudos foi de agosto de 2016 a fevereiro de 2017. Os uni 

termos utilizados para busca de material bibliográfico foram: Fisioterapia, Reabilitação 

Funcional, Cinesioterapia, Síndrome de Guillain-Barré.  

Os critérios de inclusão adotados foram estudos que relatavam os efeitos 

positivos da fisioterapia e que comparavam o efeito das diferentes técnicas de 

tratamento nos pacientes acometidos pela Síndrome de Guillain-Barré. Foi excluído o 

material bibliográfico que não continham conteúdos relevantes para pesquisa como os 

que relatavam tratamentos medicamentosos. 

Foram encontradas 54 obras, destes foram selecionados 34 para elaboração do 

estudo, foram revisados artigos encontrados em bases de dados de sites científicos 



6 
 

como: Scielo, Bireme, Pedro, sites de universidades, revistas especializadas e livros 

datados entre os anos de 2010 a 2016.  

 

 

Resultados e Discussão 

 

A SGB exibe como sinais e sintomas a parestesia e hipoestesia nas extremidades 

distais dos membros inferiores e, logo após, de membros superiores; dor lombar ou em 

membros inferiores, de caráter neuropática; fraqueza muscular progressiva de distal à 

proximal, que pode variar de fraqueza leve à tetraplegia completa; ausência de reflexos 

tendinosos; hipotensão ortostática; gastroparesia; constipação intestinal; vômito; 

diarreia; disfunção e bexiga flácida 
9

- 

Para Cabral et al, a principal preocupação na Síndrome de Guillain-Barré é 

quanto à manutenção da permeabilidade das vias aéreas, visto que os músculos 

intercostais e o diafragma podem ser acometidos originando uma insuficiência 

respiratória por fadiga muscular 
10

. 

O sistema osteomuscular é o mais acometido pelo imobilismo, podendo ocorrer 

hipotrofia, atrofia muscular e descondicionamento; contraturas; osteoporose e 

osteopenia; deterioração articular; ossificação heterotópica; osteomielite e 

deformidades
19

. 

A reabilitação fisioterapêutica objetiva principalmente a 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
20

. 

A doença usualmente progride por 2 a 4 semanas. Entretanto, apenas 15% dos 

pacientes ficarão sem nenhum déficit residual após 2 anos do início da doença, e 

somente 5% a 10% ficarão com alguma sequela
21

. Já em outro estudo diz que a 

recuperação é completa em 80 a 85% dos casos e ocorre em um período de até dois 

anos; 10% permanecem com incapacidade residual grave e cerca de 5% não 

sobrevive
22

. 

Alguns estudos afirmam que a força e a resistência dos músculos respiratórios 

podem ser melhoradas com treinamento aumentando a capacidade de extraírem energia 

e tornar os músculos menos vulneráveis à fadiga
23

.  
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Existe um estudo que diz que o treinamento de resistência muscular modifica as 

respostas dos sistemas respiratório e cardiovascular ao exercício, pelo aumento da 

capacidade dos músculos extrair oxigênio
. 
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
24

. 

O processo de reabilitação da SGB é iniciar o tratamento fisioterapêutico durante 

as duas primeiras semanas após o diagnóstico da doença, período em que o próprio 

organismo começa o trabalho de remielinização dos nervos afetados, acelerando a 

recuperação e prevenindo mais sequelas
25

. 

Alguns autores realizaram uma pesquisa do tipo relato de caso de um caso 

clinico, o tratamento fisioterapêutico foi realizado em 11 sessões de 50 minutos, fez uso 

de técnicas de alongamento e facilitação neuromuscular proprioceptivas (FNP) com 

controle postural e concluiu-se que o alongamento estático de baixa intensidade com 

longa duração resultou em melhora na ADM da articulação do ombro, além de 

minimizar o risco de contraturas, lesões musculotendíneas
26

. 

O PNF é conhecido como técnica para ganho de flexibilidade e ADM e pelos 

padrões de movimento em diagonal, inclusive, as publicações disponíveis são 

justamente para esse fim, constatando inclusive os efeitos imediatos da técnica
27

.   

Técnicas específicas como o PNF podem promover a estabilidade através da 

aproximação articular aplicada em regiões proximais do corpo, e controle de 

movimentos dismétricos dos membros por meio de resistência leve para modular a força 

e as ações recíprocas dos músculos
28

. 

Em uma pesquisa realizada do tipo relato de caso de um caso clínico em um 

recorte de tempo de 6 meses, pôde ser observado que Técnicas de abordagem 

neuromotora de Rood, Bobath, Brunnstrom e Kabat, associado ao uso de Toxina 

Botulínica, mostrou-se eficiente, promovendo o ganho de mobilidade ativa, além da 

melhora no uso funcional do membro superior
29

. 

O Método de Rood utiliza técnicas de facilitação para ativação muscular através 

da aplicação de estímulos táteis, térmicos e proprioceptivos. Entende-se por estímulos 

táteis o uso de toque leve e escovação para a ativação das fibras sensitivas e para uma 

ação reflexa dos músculos superficiais físicos ou mobilizadores
30.

  

Conceito Bobath é um dos mais utilizados e focaliza a análise e tratamento de 

alterações sensório-motoras e funcionais
31

. Os manuseios do Bobath aplicados 

influenciam o tônus muscular através da mobilização, alongamentos e ativação de 
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músculos, partindo do princípio da manipulação de pontos-chave, o que facilita o 

controle postural e desempenho das AVD’s
32

. 

Em um Estudo referente a um caso isolado de síndrome de Guillain Barré 

realizado por acadêmicas do estágio extracurricular de hidroterapia do curso de 

fisioterapia, com duração de três meses da Faculdade Estácio de Sá –FAL em 2012, fez 

uma análise comparativa do pré e pós intervenção fisioterapêutica. Após o estudo, 

conclui-se que o protocolo hidroterápico mostrou-se útil para acelerar a melhora da 

qualidade de vida, da saúde geral e para o retorno de suas atividades funcionais em um 

curto período de tempo se comparado com a história natural da doença
24

. 

A Fisioterapia Aquática, também conhecida como Hidroterapia ou 

Hidrocinesioterapia, por meio do emprego de exercícios terapêuticos e utilizando os 

princípios físicos da água e seus efeitos fisiológicos, visa proporcionar a cura e a 

prevenção de doenças, além da promoção da saúde
33

. 

A hidrocinesioterapia é a aplicação da água para fins terapêuticos, utilizando-se 

das propriedades físicas como agente da terapia, cujas propriedades influenciam no 

tratamento
24

. Os benefícios da imersão, cientificamente comprovados, são 

proporcionados por meio das alterações fisiológicas que ocorrem pelas propriedades 

físicas da água, sendo descritas como principais: a pressão hidrostática, a flutuação, a 

densidade relativa e a temperatura. Proporciona inúmeras vantagens para pacientes, 

portadores ou não, de independência funcional, promovendo a manutenção e/ ou 

restauração da amplitude de movimento, a melhora da força muscular, a redução da dor, 

a melhora do condicionamento cardiorrespiratório e o aumento da capacidade aeróbica, 

melhora da circulação sanguínea, a redução da espasticidade, a melhora funcional do 

equilíbrio, locomoção e coordenação, entre outros benefícios
33. 

A fisioterapia motora 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-se 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
34

. 
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Conclusão 

A fisioterapia tem um papel importantíssimo na reabilitação de pacientes 

acometidos pela Síndrome de Guillain Barré, seu objetivo não é tratar as patologias e 

sim atuar em cima dos déficits de funcionalidade ocasionada por elas, os déficits podem 

ser pequenos ou grandes, então, todo plano ou estratégia de tratamento é de acordo com 

o quadro clínico e de funcionalidade apresentado pelo paciente. 

Nesta revisão foi possível evidenciar que a fisioterapia é indispensável na 

reabilitação desses pacientes, pois ela pode atuar em todos os estágios da doença, 

levando o paciente a uma melhor qualidade de vida e acelerando seu retorno a 

sociedade. 

Nos estudos já realizados que falam sobre a atuação da fisioterapia nos pacientes 

com a Síndrome de Guillian-Barré é possível observar resultados positivos no que se 

refere na redução do tempo de internação hospitalar, recuperação da funcionalidade e 

melhor qualidade de vida. Recomenda-se que mais estudos sejam realizados com o 

objetivo de cada vez mais solidificar os grandes benefícios da fisioterapia nos pacientes 

com a Síndrome de Guillian-Barré. 
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