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Goiânia é a cidade mais bonita e querida do mundo

Precisamos continuar garantindo que ela seja a mais bonita e a 
querida.

Não podemos deixar que, em Goiânia, o cinza vença a batalha do 
contra o verde!



1859 Jean Landry

Homem, 42 anos, < FM simétrica, arreflexia, anestesia 
em bota e luva, parestesias. Predomínio distal e 
progressão para proximal. 

Tratamento:  massagens, eletroestimulação e vinho 
tinto. 

Insuficiência respiratória e óbito em 10 dias.

Necrópsia: inconclusiva.

Mais 9 pacientes. Um tratado com quinino e outro com 
inalações de ópio e clorofórmio.

Paralisia aguda ascendente.



Jean-Baptiste Octave Landry de Thézillat 

né le 10 octobre 1826 à Limoges, et mort le 1er 
novembre 1865 à Paris.

Thèse de doctoract>

RECHERCHES SUR LES CAUSES ET LES 
INDICATIONS CURATIVES DES MALADIES 
NERVEUSES (THÈSE DE DOCTORAT DE MÉDECINE). 



Outros casos foram descritos em diferentes países.

1865 Lévi publicou 16 casos - 12 homens e 4 mulheres. 

O mais jovem era criança. O mais velho tinha > 60 anos.

A fraqueza, que poucas vezes se iniciou na face ou nos membros superiores, era 
simétrica.

Moderadas perda sensitiva e constipação intestinal. 

1876, Westphal: “paralisia ascendente de Landry”, sistematizando as suas

diferenças com a poliomielite. 



Em 1871 a punção lombar para investigações

laboratoriais foi introduzida por

Heinrich Irenaeus Quincke

Quincke HI, Die Technik der Lumbalpunktion, 
Berlin & Vienna, 1902



Georges Guillain
1876 - 1961

Jean-Alexandre Barré
1880 - 1967

André Strohl
1877 - 1987



Em 1916, durante a primeira guerra mundial, 

Guillain, Barré e Strohl referiram os casos de

Dois soldados franceses com paralisia ascendente à qual se associou 
arreflexia e uma alteração particular no líquido cefalorraqueano (LCR): 
aumento nos níveis de proteína e celularidade normal. 

Essa alteração foi denominada dissociação proteíno-citológica. 





1916 Marie e Chatelin um mês depois publicaram 3 casos semelhantes

1927 Draganesco e Claudian :  "síndrome de Guillain-Barré”

1936 Guillain e Barré explicando as principais diferenças entre a síndrome
que descreveram e a paralisia descrita por Landry: 
dissociação proteíno-citológica no líquor e evolução benigna

1938 Guillain faz a primeira classificação da síndrome:
Forma inferior
Forma spinhal de polirradiculoneuropatia
Forma mesenfálica
Com comprometimento da consciência.. 



1949 Haymaker e Kernohan propõem a denominação 

síndrome de Guillain-Barré-Strohl. 



1956 Doença neurológica aguda com oftalmoplegia
externa completa, ataxia grave e perda de 
reflexos tendinosos.

Fisher, M. An unusual variant of acute idiopathic
polyneuritis (syndrome of ophthalmoplegia, ataxia and
areflexia). N. Engl. J. Med. 255, 57–65 (1956).



Bickerstaff, E. R. Brain-stem encephalitis: further observations on
a grave syndrome with benign prognosis. Br. Med. J. 1, 1384–1387 
(1957).

1957 Encefalite do tronco cerebral



1937 Van Bogaert e colegas verificaram a ocorrência, considerada 
epidemia, de 8 casos em dois meses.



A incidência da síndrome é de cerca de 1,6 casos por 100.000 habitantes-ano.

Quando essa incidência ultrapassa 2,0 casos/ano considera-se que há uma 
epidemia da síndrome (Sevjar J).

Nas recentes epidemias de Zikavírus, calcula-se um aumento da incidência 
para 3,2 a 20 casos por 100.000 habitantes-ano

3,2 por 100.000 em Ribeirão Preto

5,0 por 100.000 na Bahia

20  por 100.000 na Polinésia Francesa



1940 De Jong; 1948; Dempsey, Karnosh & Gardener; 1958 Coirault e 
colaboradores documentaram, na maioria dos casos, um evento precedente, 

usualmente infecção do trato respiratório.

Infecções precedentes da síndrome de Guillain-Barré 
(demonstradas em estudos casos-controles)

Campilobacter
Jejuni

25-40%
AMAN - AMSAM

Cytomegalovirus

15%
AIDP

Sensitivo-motora
Insuficiência 
respiratória 

Mycoplasma
pneumoniae

5%
AIDP

Crianças

Virus de 
Epstein Barr

10%
AIDP

Disfunção 
autonômica

Vírus da Hepatite E

5% 
AIDP

Sensitivo-motora

Compilação por Bart Jacobs



• Alguns pacientes têm sobreposição de sinais ou diagnóstico: 

- pacientes com síndrome de Miller-Fisher podem tetraplegia no 
curso clínico da doença;

- há o relato de um paciente com fraqueza bráquio-cérvico-
faríngea que desenvolveu fraqueza nas pernas durante a fase de 
progressão da doença (síndrome de sobreposição);

- Outro paciente na fase de recuperaçao da SGB clássica, 
apresentou fraqueza bráquio-cérvico-faríngea;



SGB e os subtipos da SMF têm achados clínicos comuns, incluindo a 

presença de infecção precedente, um curso monofásico da doença, a 

arreflexia, as parestesias distais, a dissociação albumino-citológica e

distúrbios da condução nervosa.



Neuropatia sensitiva aguda de pequenas fibras, neuropatia autonômica

aguda ou pandisautonomia aguda provavelmente representam condições

pós-infecciosas semelhantes à SGB. 

Por outro lado, a neuropatia aguda sensitiva de fibras grossas, que tem

sido referida como SGB puramente sensitiva ou neuropatia sensitiva

atáxica aguda, podem ser posicionadas como uma forma incompleta de

SMF, a denominada neuropatia atáxica aguda.



As anormalidades de condução nervosa associadas com a SGB e seus 
subtipos podem ser categorizadas como desmielinizantes (NDA ou AIDP) e 
axonal (NAMA ou AMAN) ou formas sensitivo-motoras agudas (NASMA ou  
AMSAM). 

Estudos eletrofisiológicos indicam que a SMF, a paralisia bráquio-cérvico-
faríngea e a SGB paraparética são todas formas axonais de neuropatia, 
enquanto que a paralisia bifacial com parestesias é desmielinizante. 

As formas axonais são associadas com anti-corpos anti-gangliosídeos e os 
pacientes afetados podem apresentar distúrbios agudos da condução 
rapidamente reversíveis ou degeneração axonal. 





SGB, variantes e sub-tipos Anticorpo(s)

SGB típica desmielinizante

SGB nodo-paranodal Anti GM1, Anti GD1a

SGB com normo ou hiperreflexia (axonal) Anti GM1

SGB axonal Anti GM1, Anti GD1a

Síndrome de Miller-Fisher (axonal)

Oftalmoparesia aguda (global ou VI nervo)

Ptose 

Midríase

Ataxia aguda

Anti GQ1b, Anti GT1a

Anti GQ1b

Anti GQ1b

Anti GQ1b,AntiGD1b

Bráquio-cérvico-faríngea (axonal)

Paralisia oro-faríngea aguda

Paralisa braquio-cervical aguda

GT1a, GQ1b e GD1a,

GT1a 

GT1a

Polirraduculopatia Lombar (axonal) IgG anti GD1a

Diparesia facial e parestesias (desmielinizante)









Apresentamos agora dois casos que evidenciam a 

heterogeneidade de apresentação fenotípica da SGB



Caso 1



Mulher de 42 anos. Caixa de supermercado.

Mal estar geral, febre e rush cutâneo.

Conjuntivite.

Seis dias após: formigamentos nos pés e mãos, desvio do sulco naso-geniano para 
a esquerda ao sorrir;

Mioquimias faciais e nos quirodáctilos;

Ataxia axial(vermiana). Força muscular normal.

LCR. Proteinas: 67mg/cl (N = 46). Células: 0.

PCR para ZIKV na urina: positivo. Tratada com 5 sessões de plasmaférese.

Recuperação progressiva. Dois meses depois da alta hospitalar estava 
assintomática.

EMG: axonal. Diagnóstico: SGB.



Paralisia facial bilateral, assimétrica Conjuntivite pelo ZIKV Exantema do ZIKV







Sumário:

- Paralisia facila bilateral;

- Formigamento nas mãos e nos pés;

- Mioquimia nos lábios e nos dedos das mãos;

- Ataxia axial;

- EMG axonal.                     



Caso 2



Homem de 67 anos de idade. Há 10 dias: exantema salpicado generalizado. 

Hospitalizado com: sonolência, confusão mental discreta e alterações do 
equilíbrio.

Exame neurológico:

- hipopalestesia distal discreta;

- força muscular diminuída para a flexão das coxas;

- arreflexia dos reflexos de estiramento nos 4 membros;

- arreflexia assimétrica do reflexo glabelar;

- reflexo mandibular e costo-abdominais normais;

- reflexos cutâneo-planteres: tríplice flexão assimétrica bilateral;

- paresia bilateral dos nervos abducentes;

- ataxia axial(vermian) 





ZIKV positivo na urina 

Surtos de ondas lentas bifrontais ao EEG.

MR (3T) do neuroixo e ângio-MR (3T): normais.

LCR na admissão 95 células (linfócitos) e 65mg/cl de proteína.

Duas semans depois: 3 células, 185mg/cl de proteínas.

EMG = neuropatia sensitivo-motora axonal (NSMA ou AMSAM).





Sumá:

- Encefalite de Bickerstaff (encefalite do tronco cerebral)

- Seguida pela síndrome de Miller-Fisher (ataxia, arreflexia de  
estiramento apendicular)

- Diminuição de força muscular proximal nos membros inferiores
(síndrome de Guillain-Barré “clássica”

- EMG axonal. 

Síndrome de sobreposição: associação de encefalite de Bickerstaff, síndrome 
de Miller-Fisher e a forma mais frequente de SGB.





Conclusão:

É possível que casos como esses ou outras

associações de sinais não estejam sendo classificados como

SGB por clínicos gerais ou mesmo neurologistas não

especializados em doenças neuromusculares ou neuropatias

periféricas.



Belo Horizonte, April 2017

•Ribeirão Preto – Hospital das Clinicas - Amilton Barreira

•Belo Horizonte – Hospital Municipal Odilon Behrens – Glaucia Resende

•Botucatu – Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina – Doralina Souza

•Überlandia – Hospital de Clinicas da Universidade Federal – Diogo dos Santos

•Goiânia – Universidade Federal Goias – Helena Rezende Silva Mendonca

•Niteroi – Universidade Federal Fluminense - Osvaldo  Nascimento

•Natal – Departamento de Medicina Intergrada – Mario Emílio Dourado Jr

•Caucaia – Universidade Federal de Ceará- Francisco Gondim

•Brasília – University of Brasília - Kelly Magalhaes, Carlos Tauil

- Federal District Health Department – Manuela Amorelli, Fernanda Abrao 



Wilson Marques Júnior Benedito Antonio da Fonseca



2016 
Clinical Neuroimmunology team Univesity Hospital (Hospital das Clínicas ) de Ribeirão Preto

(Right to left) Camila, Ezequias, Caroline, Vanessa, Ana Luisa, Carolina, Valéria, Carina, 
Tatiana, Alexandre, Amilton, André, Paulo, João e Sirlene


