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RESUMO
Síndrome de Guillain-Barré, conhecida por polirradiculoneuropatia idiopática aguda ou
polirradiculopatia aguda imunomediada, é uma doença do sistema nervoso (neuropatia)
adquirida, provavelmente de caráter autoimune, pela perda da bainha de mielina e dos reflexos
tendinosos. Manifesta sob a forma de inflamação aguda desses nervos e, às vezes, das raízes
nervosas, e podem afetar pessoas de qualquer idade, especialmente, os adultos mais velhos. O
processo inflamatório e desmielizante interferem na condução do estímulo nervoso até os
músculos e no sentido contrário, isto é, na condução dos estímulos sensoriais até o cérebro.
Não se conhece a causa específica da síndrome, na maioria dos casos, duas ou três semanas
antes, os portadores manifestaram uma doença aguda provocada por vírus ou bactérias
(especialmente Campylobacterjejuni). Estudos indicam que a infecção é o organismo
produzindo anticorpos contra o próprio organismo. No entanto, a resposta imunológica é mais
intensa do que seria necessário e, além do agente infeccioso, ataca também a bainha de
mielina que reveste os nervos periféricos. Cirurgias, vacinação, traumas, gravidez, linfomas,
gastrenterite aguda e infecção das vias respiratórias altas podem ser consideradas outras
causas possíveis da polirradiculoneuropatia aguda. O caso encontrado trata-se de uma criança
com aspectos e sinais e sintomas da doença, apresentando uma visão na integridade do
paciente, trazendo uma forma mais sistematizada na pratica da enfermagem. Os principais
cuidados de enfermagem devem ser: avaliação de alterações motoras e sensoriais, prevenção
de bronco aspiração, monitorizarão da pressão arterial (PA) e freqüência cardíaca (FC) –
como o sistema autônomo está envolvido nessa síndrome, podem ocorrer taquicardia sinusal,
arritmias e instabilidade de PA, monitorizarão do padrão respiratório. Vale ressaltar que o
processo de recuperação da síndrome, em geral, é vagaroso, assim a assistência da
enfermagem ser realizada para a melhora do paciente.
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