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Introdução e objetivos: A Síndrome de Guillain-Barré (SGB) é um dos mais frequentes tipos de

polineuropatia periférica aguda e quando adquirida, leva à desmielinização dos nervos periféricos e
consequentemente à fraqueza motora e alterações sensoriais. É caracterizada pela perda progressiva
dos movimentos de forma simétrica ascendente (de membros inferiores para superiores), progredindo
de forma rápida. Esse relato tem como objetivo descrever o caso de paciente portadora da Síndrome de
Guillain-Barré atendida em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto.
Material e Métodos: Estudo descritivo, do tipo estudo de caso único realizado na UTI de um hospital

público em 2018. Os dados foram obtidos no prontuário eletrônico da instituição.
Resultado e Discussão: Relata-se o caso de paciente do sexo feminino, de nacionalidade haitiana, 22 anos,

gestante de 22 semanas, manifesta alteração de comportamento, fraqueza em membros inferiores
bilaterais e diminuição da fala súbita em casa. Procurou atendimento inicialmente em hospital da região
metropolitana de Porto Alegre, obteve transferência para o hospital do estudo retardada, o que
impossibilitou tratamentos específicos para a doença, restando apenas a reabilitação. Evoluiu para
broncopneumonia aspirativa, tetraplegia, intubação orotraqueal e, posteriormente, traqueostomia. O
feto obteve acompanhamento e avaliação diária da obstetrícia, pelo grande risco de atraso de
crescimento, que não ocorreu. Toda a equipe empenhou-se para oferecer o tratamento mais adequado
para a SGB de forma multiprofissional. A barreira de compreensão linguística foi um grande desafio para
a equipe, sendo necessário o auxílio do familiar.
Conclusão: Esse caso retratou a necessidade da equipe multiprofissional qualificada para ofertar a melhor

terapêutica para os pacientes com SGB e também atender a grande demanda de imigrantes que
necessitam do Sistema Público de Saúde. Evidenciou-se os prejuízos, talvez permanentes, de um
diagnóstico
tardio
da
SGB.

