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SUMÁRIO

\ 

Os autores apresentam 32 casos de pacientes portadg 
res de Síndrome de Guillain-Barrê internados no período .com- 

preendido entre 1972 a 1983 nos hospitais de Caridade, Floria 
nõpolis e Governador Celso Ramos. Analisam, retrospectivamen- 

te, os mais variados aspectos referentes a este grupo e con- 

cluem serem o sexo masculino como o mais frequente; a tercei- 

ra deëada de vida;-como a faixa etária de maior evidencia; o 

tempo médio de internação de 30 dias; o índice de mortalidade 

baixo; a principal complicação ê a ínsuficiêncíáz respiratõ ~ 

ria e, corticoterapia, fisioterapia e unidade de terapia in - /ø_,_M,_ii_cr 
tensiva as principais formas de tratamento.V I 

,/

/
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.SUMMURY * 

Among the authors we researched, we found 32 that 
presented patients carrying Guillain-Barre's Syndrome. Tho- 

se patients were hospitalized between 1972 and 1983 at Hos- 
pital de Caridade, Florianõpolis and Governor Celso Ramos - 

Andisan - respectively. These patients presented a variety 
of aspects in relation to this group. 

This took us to a point where we were forced to 

conclude that the incidence of cases was more frequent upon 
males; anot the third age was also of more frequent inciden 
ce and the span of time this person should be in hospital ~ 

30 days the index of mortality was relatively low; and the 

main comlicatíon to appear was a respiratory insuficiency. 
The indicated treatment should Be cortico therapy, physio - 

therapy followed by an intensive therapyi "'"

/
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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

Este trabalho apresenta dados preliminares de uma 

pesquisa sobre as complicações na Síndrome de Guillani~Barrë, 
A A em pacientes que estiveram internados nos 3(tres) nosocomíos 

de Florianõpolis; Hospital Governador Celso Ramos, Hospital ' 

de Caridade e Hospital de Florianõpolis. 
Procuramos obter informações sobre os motivos que 

levaram a estas complicações bem como as causas que levaram 
a doença primeira. `

V 

` Sabe-se atualmente do grande número de casos que 
.aa ~ vem ocorrendo, no entanto, as causas ainda sao obscuras. Nem 

a nomenclatura nacional e tampouco a internacional sao capa - 

zes de apontar motivos realmente convincentes que levam pesso 
as das mais diferentes idades, das mais diferentes ocupaçoes 
profissionais, a adquirirem a Síndrome. 

Em nossa pesquisa, procuramos questionar pontos que 
julgamos os mais importantes conforme veremos nas tabelas e 

discussão no decorrer do trabalho. No entanto, as conclusões 

ainda tendem a ser primãrias, em virtude do parco conhecimen- 

to que se tem da Síndrome em si. 
' 

Esperamos com este trabalho aguçar o interesse de 

outros colegas para que num futuro bem prõximo, Uadtos pacien 
tes acometidos por esta doença sejam tratados de uma forma mais 

precoce diminuindo bastante as estatísticas de unidades de te 
'

\ 

rapia intensiva hospitalares.
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ME'roDoLoG1A 

- Pesquisa 
- O universo do presente estudo foram os prontuãrios dos hos- 

pitais de: Caridade, Governador Celso Ramos e Florianópolis. 
- Amostragem utilizada foi de 32 pacientes. 

Instrumento: Como instrumento de trabalho foi utilizado o se- 

guinte mëtodo de questionãrio: nome, idade, sexo, ocupaçao , 

tempo de permanência hospitalar, medicação que recebeu duran- 

te a internação, sintomatologia, pacientes que foram levados 

ã UTI, complicações apresentadas e fisioterapia. 

Coleta de dados:
I 

Foi realizada nos três hospitais, oöedecendo ao seguinte nüme 
ro: _

. 

Hospital Governador Celso Ramos - 10 prontuários 
Hospital de Caridade -A 15 prontuários 

Hospital Florianopolis -"0 'prontuários 
` 

V 

' TOTAL ---* ----- -- 32 prontuários



RESULTADOS 

A distribuição por sexo e faixa etaria pode ser vis 
to na Tabela 1. Houve um pequeno predominio do sexo masculino 
do total de 32 pacientes, 18 (S6 ) eram deste sexo Entretan- 

to, os grupos quase que foram estatisticamente homogêneos com 
=provados pela pequena margem de desnivel, conforme verifica- 
se na tabela abaixo: 

TABELA 1 - CASUISTICA 

Período = 1972 a 1983 

N9_Total de pacientes internados = 32 

Sexo: 

Masculino: 18 (56,25%) 

Feminino : 14 (43,75%) 

Idade: 

01 a 10 anos 

11 a 20 anos 

21 a 30 anos 

41 a 50 anos: 

z* 6 pacientes 
6 pacientes 
10 pacientes 
4 pacientes 

TOTAL ----- -- 32 pacientes 

FONTE: SAME dos Hospitais Governador Celso Ramos, Caridade e 

Florianopolis 

Â Em relação ã idade sobressai a terceira década de 

vidaz mas sem ocorrer uma acentuada disparidade com as outras 

faixas etárias, exceção feita ã quinta década de vida



TABELA 2 - OCUPAQÕES_ 

Menor 
Domëstica 
Estudante 
Mecânico 
Agricultor 
Balconista 
Religiosa 
Telefonista 
Funcionãrío Pübl 
Invãlido 
Indigente 

Bombeiro 
Escriturário 
Industrial 
Aposentado 

BONTE: SAME dos Hospitais Governador Celso Ramos, Caridade e 

Floríanõpolis. 

tes com Vâíndrome de Guillaín-Barre e a mais variada possi - 

vel, não denotando relação esperada com qualquer faixa 
profissões e ocupações 

^` O tempo de internação pode ser visto na tabela 3

_ 

.- 

_

_

_

_

_ 

-'Ê' 

_

_ 

_ 

nn 

vn 

pacientes 
pacientes 
pacientes 
pacientes 
paciente 
paciente 
paciente 
paciente 
paciente 
paciente 
paciente 
paciente 
pacientes 
paciente 
paciente 

Conforme mostra esta taBela a ocupação dos pacien



TABELA 3: TEMPO DE INTERNAÇÃO 

A. 

JO

S 

10 

16 

21 

25 

31 

41 

S1 

61 
81 

91 

Pacientes Internados uma 

a 35 dias 

a 1Ó dias 

a 15 dias 

a 20 dias 

a 25 dias 

a 30 dias 

a 40 dias 

5 so dias 

a 60 dias 

a 70 dias 

a 90 dias 

a 120 días 

TOTAL ----- --

á 

pacientes 
pacientes 
pacientes 
pacientes 
paciente 
paciente 
paciente 
paciente 
paciente 
paciente 
pacientes 
paciente 
pacientes 

VBZI

7 

FONTE: SAME dos Hospitais de Caridade, Governador Celso Ramos 
e Florianõpolis. 

B. Paciente Reinternados 

PAC. 1° internação 2 internaçao 39 internaçao - in 
19 

ZQ 

35 

4¢ 

S9 

TOTAL: 5 pacientes 

._ 

9 . ~ ` 
. ~ 4° . 

4 
`

õ 

10 -
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C. Tempo de permanência no hospital: 3 a 118 dias 
Mëdia= 30 dias. 

TABELA 4 INDICE DE EvoLUçÃo
\ 

Pacientes totalmente recuperados - 29 pacientes 
A ~ Pacientes em vigencia de manifestaçoes - 1 paciente 

(Com alta a pedido) 
Óbitos ' 

2 pacientes 
Total --------------------------------- -- 32 pacientes 

_ 

ÀÀ“duração mëdia de internação foi de 30 dias 

com um desvio padrão alto, motivado pela vasta variabilidade 
no tempo de internamento. Dos 32 pacientes, 16 permaceram de 

06 a 20 dias. Com menos de 5 dias, 2 pacientes de 21-120 di - 

as, 9 pacientes. Dos pacientes reinternados (5 pacientes) ve- 
rifioou-se que em quase todos os casos da primeira internação 
foi mais prolongada, diminuindo progressivamente nas interna 
ções posteriores. O tempo de permanência no hospital foi bas- 

tante variävel, de 30 a 120 dias.
A Nesta série, 2 pacientes foram a exito le- 

tal. 0 índice de mortalidade, portanto, foi bastante baixo e 

resultou das complicações do uso da respiração mecânica. A 
grande maioria dos pacientes, neste estudo, recuperaram total 
mente as funções normais.
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TABELA 5 - COMPLICAÇÕES 

Infecção pulmonar - 11 

Insuficiência respirat. - 14 

Infecção urinãria - 4 

Crise hípertensiva - 1 

Coma - 1 

Paralisia Facial - 2 

Distonia - 1 i 

Parada cardo-respirat. - 1 

' A insuficiência pulmonar seguida ou não de infecção 
-‹ resultou a principal complicaçao e o principal motivo 'que 

levou a necessitar de cuidadeos intensivos. Neste estudo 15 

pacientes foram internados na UTI. Outra complicação, relati- 

vamente frequente, foi a infecção urinária (4 pacientes). No 

tota1¿.* 16 pacientes apresentaram alguma complicação. Vin- 

te e um pacientes realizaram fisioterapia (65%) e vinte e cín 
co (78%) receberam corticoterapia em algum período durante o 

desenvolvimento da doença. 

TABELA ó
_ 

Internação na UTI 

15 pacientes: (46%) 

Fisioterapia 
21 pacientes: (65%) 

Corticõide 

25 pacientes: (78%)
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DISCUSSÃO 

A Políradiculoneurite inflamatõria aguda, ë uma síndrome 
clínica frequentemente referida como polineurite põs-infecciosa, 
sindrome Landry-Guillain-Barrë-Strohl, ou simplesmente síndrome 
Guillain-Barrë. Historicamente, hã muitas controvërsias sobre as 
definições e crítëríos diagnõsticos na Síndrome. Em 1859, Lan - 

-dry relatou os sintomas da presente síndrome, curso e resultado
A em 10 pacientes. Dois dos dez pacientes faleceram por falencia- 

respiratõria. Em 1966, Guillain, Barrê e Strohl (8) relataram 
dois casos de paralisia ascendente associado com o aumento 

da concentração de proteínas no fluído cërebroeespinhal, mas san 
aumento concomitante no número de células. Em subsequentes rela 
tos, Guillain e Barrê enfatizaram que a enfermidade era invari- 

avelmente não fatal, fato que diferenciava, segundo os dois au- 

tores, da paralisia de Landry. A

z 

." Posteriormente, descreveu¬se como possível 0 resultado ' 

fatal na Síndrome de Guillain-Barrë, considerando-se entao a 

Síndrome Landry, e esta ültima, como entidades únicas. 
- W.J. Hanna considera os seguintes critërios da Síndrome 

- . 

V7* 
de Guillaín-Barre (modificado de Osles e Sidell,_1960).\. 
~ 

_ 

1. A Síndrome frequentemente inicia de uma para três se~ 

manas depois de uma infecção e hä sempre intervalos entre a do- 

ença e o desenvolvimento da síndrome. 
' 

1 2. A doença ocorre em todas as idades e em todos os se- 

X05. 
4/ ' \ 

p- 3.&Hipoparestesia de pës e maõs podem preceder o início 

da paralisia. 

4. Hã um inicio rãpido e perda simëtrica de força, afe- 

tando cada grupo muscular proximal ou distal. A palavra sime - 

~ ~ tria significa distribuiçao e nao necessariamente grau.
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5. A sensibilidade objetivapmrdhku ë mínima e transitória 

com a distribuição comumente "anluva e meia". 

6. A bexiga nunca ê severamente ou diretamente envolvida,mas 
dificuldade para micção pode surgir devido doença da 

musculatura abdominal.
~ 

7. Os reflexos tendiosos estao perdidos ou simetricamente 

diminuídos. 

8. Os nervos craniais, mais frequentemente o sëtimo, es - 

tão usualmente envolvidos em um ou ambos os lados. 

9. Melhoria clínica, usualmente começa antes da terceira 

semana e continua sem recaída. 
' 10. O líquido cerebroespinhal sempre mostra um aumento no 

nível de proteínas sem aumento marcado no número de cê 
lulasw ;_ 

ll. fløave completa recuperação funcional (sem recaída) em 

seis meses. ` 

Muitos casos de síndrome Guillain-Barrê são relatados wa-
~ põs períddos variãveis (1 a 3 semanas) de infecçao do trato res 

piratõrio superior, hepatite B com antígeno de superfície posi- 

tivo (15), linfoma (7) e seguindo infecção por Yersinia Arthri- 

tis. Motivado pelo aumento do nümero de casos publicados de 

síndrome Guillain-Barrê, seguindo a vacinação contra influenza 

em New Jersey, o Programa de Imunização Nacional dos USA contra 

a influenza foi suspenso em 1976. Conclui-se neste estudo um 

elevado aumento da incidência da síndrome GB, em comparaçao com 

a população não vacinada, principalmente na faixa etãria adul - 

ta (17). 

No presente trabalho, 18 dos pacientes são do sexo mascu- 

lino e 14 do sexo feminino. A faixa etãria mais comprometida es
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tã entre 21 a 30 anos (10 pacientes), apesar de apresentarem pou 
ca predominância sobre a faixa etãria antecedente ê a seguinte. 
Gonsiderando-se todos os pacientes, temos como idades limites 4 

e 49 anos de idade. 

Em um trabalho realizado pela Mayo Clínica, na cidade de 

Olmsted County, identificando e seguindo todos os pacientes com 
síndrome de GuillainàBarrê durante 42 anos, muitos dados impor - 

tantos¶fQIwm observados. Durante este longo período foram diag - 

nosticados 40 casos de síndrome de Guillain-Barrë, nos residen - 

tes desta cidade. A incidência mëdia anual baseada nos 40 casos, 

foi de 1,7 por 100.000 habitantes. Esta corresponde bem com _o
\ 

valor relatado por Lesser e associados e Chen e colaboradores,\' 

que acharam taxa média de incidência anual de 1,6 a l,9, respec- 

tivamente. Na anãlise por sexo revelou uma taxa de incidência de 

1,2 entre mulheres e 2,3 entre homens, contudo, a diferença' na 

incidência por Sexo não foi estaticamente significante, ~Ídados 

que concordaram plenamente com nossa casuÍstica.\
` 

No estudo realizado pela Mayo Clínica, 24 casos foram de 

pacientes Ç0m idade superior Za 40 anos (3,3) e somente 16 paci- 

entes (l.l) com idade inferior. Fato este que contrastou com o 

nosso trabalho em que somente 4 pacientes estavam em faixa etã - 

ria superior a 40 anos. _ _ 

. 

Outros trabalhos, apresentam resultados diferentes, ' como 

por exemplo, predomínio da terceira e quinta dëcada de vida (18) 

onde SW%eram do sexo masculino e 48% do sexo feminino. 

O período de permanência hospitalar, avalia subjetivamente 

a severidade da doença. No presente estudo a média, conforme ci» 

tado anteriormente, foi de 30 dias. A literatura cita períodos 

semelhante (35,1 dias (1)). 

As complicações observadas, foram bastante variadas, mas
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4 
a principal foi, sem dúvida a Insuficiência respiratoria (43%). 

incipiente ou instalada associada ou não ã infecção respiratõria 

(34%). Esta incidência ë alta em comparação com a-literatura que 

cita 10 a 25% de evolução para insuficiência respiratõria (9) Y 

fil4). Metade dos pacientes em.nosso estudo evoluiu sem í 'inter-
Q correncias mais evidentes. 

W.J. Hanna relata 43% de internamento na Terapia Intensiva, 

dado bastante aproximado do nosso estudo onde 15 (46%) dos paci- 

entes necessitaram de cuidados intensivos. Outros autores citam 

que 20% a 25% necessitam de assistência respiratõria. 

A mortalidade em nossa casuística ê de apenas dois pacien- 

tes (6%). Incidências iguais são encontrados em outros traba - 

lhos-(8). As principais causas de morte são: insuficiência respi 

ratõria, infecção pulmonar e arritimias cardíacas, causadas pe- 

los distufbios subjacentes (l8).“ 
" O envolvimento dos pares cranianps não êwusual na polineiu 

rite idiopãtica (Haynacker e Kurnohan, 1949; Mansat e Baner, ' 

1965), sendo o sëtimo par.craniano, o mais comumente comprometi- 

do (18). No presente trabalho, somente 1 paciente evoluiu com pa 
ralisia facial. . J 

_ Na nossa análise 78% dos pacientes receberam tratamento com 

corticõides, aproximando-se dos 91% dos relatadds por W.J. Hanna.
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coNcLUsÃo 5

_/ 
I. 

Apos a apresentaçao dó desenvolvimento do presente 
trabalho concluem os autores; 

A terceira dêcada de vida e o sexo masculino ti- 

veram uma maior incidência na casuística, apesar 

desta prevalência ser infima, dados que concorda 
ram com a literatura pesquisada. 
O tempo mêdio de permanência hospitalar foi de 

30 dias, variando pouco em relação ã literatura» 

A insuficiência respiratõria ê a principal com - 

plicação encontrada e ocasiona alterações subja- 

centes; isolada ou associada socasiona a maioria 
dos casos de õbito. 

A corticoterapia, apesar de seu uso de forma em- 

pírica, encontra vasta utilização no tratamento 
da síndrome de Guillain-Barrê. 

Aproximadamente metade dos pacientes necessitam 
dos cuidados da Unidade de Tratamento Intensivo 

e§provavelmente,esta representa a mais importan~ 

te parte no tratamento desta síndrome. 
Observou-se elevada necessidade de Fisioterapia 

nos pacientes internados, tendo demonstrado sua 

importância associada ãs outras formas padñães de 

tratamento.



/, 15 
' / 

1' ' 
. a' 

__/ 

BIBLIOGRAFIA ~" 

` ./'A' 

1. BRAVO; R.H. et alii. Qbstretic mafiagement_of Landry-Gui11§¿n~ 
B§irêSyndrome:_a case repçtt. Am. J. Obst. Gynecol; 714- 

5, Mar 15, 1982. 

2. ceNTRERAs, corúêz, ez alii. Neenazgi tãnâryfsuiiiain- Barrê 
Strohl Szndrome. Bol. Med. Hosp. infant. Viex, 323¬9. 

Mar/Apr. 81. 

3. DICK, P.J. et alii. Prednisgne reepemgive heteditary motor 
and sensørywneurqpathx. Mayo Clin Brut. Apr. 19&2. 

4. FARAE, S.S. et alii. Yersinia'arthritS and GuilIain-Barrë- 
Szndrome (letter). N; Engle. J. Med. Sept, 16, l982‹ ~ 

. \ 

5~~FESTUGATO, R.R, et alii.`GfiÍIIain#Barrë¢Syndrome $imuIaW - 

.' tipg}hernia of lumbariâieç; Repottiqf a Cage- Arq. Neu- 

ro-psiquiatr., Jun, I980.« _ § 
"

_ 

6. HURWITZ, E.S, et alii.”ÇpiI&i¶~BarfêfSXndromeuegd the 1Q78¬ 

79 influenza vaççina. New Engl. J. Med. Jun. 25, 1981. Â 

7. JULIEN, T. et alii. Guillaip Barrëfšyqdyomefanfi Hçdkins di 

_$ease service du Neurologia-chu:de Bbrdeau ¬ Hospital 

du Haut-Lêveque. Sept. 13, 1979.
A 

8. KENNEDY; R.Hz et. alii. Guíllain¬Barrë Syndrome fi A_§2H Y- 

ear epidemiolggy andèçiípiçalistudz, May clín. Proc. 
-* 53.93-99, 1978. 

9. KNOEDLER, J.P. et alii. Delgyed reçqveiy from resgiratopy 

_ paralysis due to the Guillain-Barpë Syndrome (letter). 
V 

. e H _ H e_i.e'{t. .mi
Í 

i .Ju1, 81.. * «i '“
\ 

10.-L9W,,P.A, et alli. Results of endoneural infeetipn of Guíl 

lain - Barrë'Sypdrome serum in Lewis rats. Meyo Clin . 

f Proc., jun 82;



16 

11.`MIKOL, F- e¢:a1iin~(Recurrent polyradículoneuritís. Possi 
Êble role of Carbímazo1e). Rev. Neurol. (París), 1979. 

\ 
`\

I

v 12-\MIYASAKA“ÍK«.et alii. Ossificatíon of .gpínal lígaments 
zcausíng fhoracicfradiculomyelopethy. Radiology, fmay 

.`Í.8'Í2...
` 

› 13.ÍMORE$RA.FILHD,1?z$,-em alii.-Guillain-Barrê Syndrome as 

' 
a manifes¢a¢ion~of systemíc lupus erythematosus. Re - 

@mm¢.of a page” Arq.`Neuropsiquíatric. jun 80. ¿ 
\l| 

1 _ 

14.;NBWSÚM§ÍJ.K“ em alii» Intubation foT:acute'respiratory fai 
wureainfifluillain - Barrë Syndrome. Jama, oct, 12 , 

.1~'zwz19~,. z
è 

15..P£NNSAR» É; et áflii. 5erum.and‹cereErÓspína1 fluídimmune 
‹no1n_,p¬1~‹e2âe's c.on-.taínín¿g Íliepatí‹tis «BA :âm¬_£ace~ ant i gen in Guil- 

,_. laíñ-Barmë Syndrome,>Gastroentero1Qggy, mar ZZ, __,,zf" -›.. 
, k _ ___ __ ,, Í _____,_ _, \. ...W- 

¡ 
-¬- ...-¬f_`__....f- f " f '" 

4 

na 6 
_ 

Ã 

- o Í. _¢,._.__._`_.,._`_` 
-,____, ^=~ So Â' ""'--'f' 

/ 17.fSCHOUEÉHGg`íawmence B.-et alii. Guillain-Barrë Synd¶ome _' 

äøíkowímg waccination in the national influenza immuni 
izátmom pmqgram. USA, 1976-77. fz ` »' ' 

18.PWzJ. fiamma et alii. Acute polyneurits ÊEBS) seem at the 

àn&Mew$íty Hospital of the West Indíes. l970=7§. 
» 

. 

\ J f/À Í 

. 
V' \ f'\ 

' 0 , H '

J 

o 
Ç-/1' \¡ " 

` * 
_, 

1 
` /\. 

bfld xf L Ú ' 
,f 

¶ 

V / . . Í) 
, 

, 
1 `

J 

~! ¿¡í\- \n
`

i

I 

i`l6. REY” L, Êbmmomedigir trabalhos científicos. Sao Paulo, ed- '

//



TCC 
UFSC 
PE 
0207 

Ex.l 

'
I 

N-C|Iflm- TCC UFSC PE 0207 
Autor: Millen Neto, Danie 
Títulok Síndrome de Guillain-Barré 1 es 

z, Ez: ms zm: sí 
«MI ° 

.' W ›jà~ 

972809023 Ac. 253845 
Ex.I UFSC BSCCSM


