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A síndrome de Guillain-Barré (SGB) é um

complexo heterogêneo de condições que têm em

comum fraqueza muscular progressiva, simétrica e

arreflexia. Embora todos os grupos etários sejam

afetados, a incidência aumenta em 20% a cada 10

anos de idade após a primeira década de vida.

Historicamente foi considerada como

desordem única, porém, atualmente é reconhecida

como síndrome heterogênea, com muitas variantes.

As variantes mais importantes são as

polirradiculoneuropatia desmielinizante aguda

inflamatória (AIDP), sindrome de Miller Fischer

(MFS), neuropatia axonal motora aguda (AMAN), e

neuropatia axonal sensório-motora aguda (AMSAN).

Os diversos fenótipos da síndrome

podem ser diferenciados pelas alterações nos testes

de neurocondução e pelos mecanismos

fisiopatológicos.

As variantes neuropatia axonal motora

aguda (AMAN) e neuropatia axonal sensório-motora

aguda (AMSAN) têm em comum a formação de

anticorpos direcionados a gangliosídeos presentes

nos axônios dos nervos periféricos, diferentemente

do que ocorre na forma AIDP, na qual a resposta

imune é direcionada às células de Schwann, levando

à desmielinização.

Os autores relatam um caso de paralisia

flácida arreflexa compatível com a variante AMSAN

da SGB, com objetivo de ampliar o conhecimento

sobre esta afecção rara no âmbito diagnóstico.
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Mulher, 61 anos, portadora de

carcinoma epidermoide de laringe, deu entrada na

emergência do HUCFF, com relato pela

acompanhante de início há seis dias de queda do

estado geral, ptose palpebral, disfonia, disfagia e

sialorreia com evolução progressiva. Há um dia não

conseguia abrir os olhos ou alimentar-se, porém

ainda mobilizava, com maior dificuldade, os MMSS.

Negava alterações esfincterianas. O quadro evoluiu

com dispneia importante e rebaixamento do nível de

consciência.

À admissão apresentava-se torporosa,

com SatO2 57%, sendo submetida a traqueostomia

de urgência pela história de tumor de laringe.

Ao exame sem abertura ocular, porém

acordada, respondendo a comandos básicos com

movimentos dos MMII. Paralisia flácida bibraquial

(grau 0) e de MMII (grau 3 proximal e 4 distal), com

reflexos globalmente ausentes. Cutâneo plantar em

flexão bilateral. Exame de sensibilidade prejudicado,

porém grosseiramente preservado.

Oftalmoplegia bilateral com pupilas

anisocóricas (D>E) e fotorreatividade menor à

direita. Relata preservação da acuidade visual

apesar de não conseguir abrir os olhos, ptose

palpebral bilateral. Fundoscopia sem alterações.

Exame de palato e língua não

realizados pois paciente não consegue abrir a boca,

reflexo de tosse ausente.

Líquor com celularidade e proteínas

normais.

Aventadas hipóteses diagnósticas de

Botulismo e Síndrome de Eaton-Lambert, tratadas

empiricamente com Penicilina G cirstalina,

metronidazol, soro antibotulínico bivalente e

imunoglobulina IV.

Eletroneuromiografia revelou:

Polineuropatia sensitivo-motora primariamente

axonal, afetando nervos dos MMSS, MMII e nervos

faciais, compatível com a variante axonal da

Síndrome de Guillain-Barré (AMSAN)
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A diferenciação inicial entre as formas

de GBS, como AMAN e AMSAN em relação ao AIDP,

pode ser difícil já que a anomalia na condução

nervosa progride com o tempo, sendo validos

estudos repetitivos.

Reação imune direcionada contra

epítopos na superfície da membrana das células de

Schwann ou na mielina pode causar a forma de GBS

com desmielinização aguda. Enquanto, reação

contra epítopos contidos na membrana axonal

causam as formas de GBS com acometimento

axonal agudo.

A apresentação clínica da AMSAN é

semelhante ao quadro clássico da SGB, diferindo da

mesma pelo maior acometimento sensorial. A

AMSAN é uma forma mais severa da AMAN, na qual

tanto as fibras motoras quanto as sensorias são

afetadas com marcada degeneração axonal,

causando atraso e recuperação incompleta.

A clínica é semelhante à AMAN, porém
com sintomas motores e sensorias. A degeneração
axonal nestes paciente é demonstrada por extensa
denervação no acompanhamento por
eletroneuromiografia. Esta forma além de mais
incomum, também costuma ter acometimento
mais severo, compatível com o encontrado no caso
relatado.
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