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Síndrome de Guillain-Barré como complicação do citomegalovírus: um relato 

de caso 

1. Resumo 
A síndrome de Guillain-Barré é caracterizada como uma polineurorradiculopatia 
inflamatória desmielinizante aguda ou sub-aguda, que se apresenta clinicamente por 
paralisia flácida, arreflexia profunda e dissociação albumino-citológica no líquor. É 
uma doença auto imune, que pode ter inicio após infecção por algum quadro viral. 
Nesse contexto, A infecção por citomegalovírus pode desencadear a Síndrome de 
Guillain-Barré, devido à resposta do sistema imunitário a uma infecção viral. O 
objetivo desta pesquisa foi relatar um caso de Síndrome de Guillain-Barré 
decorrente de citomegalovírus e reconhecer as potencialidades e fragilidades do 
prognóstico dessa doença. Trata-se de uma pesquisa do tipo relato de caso, 
realizada com uma paciente infectada por citomegalovírus e que apresentou quadro 
de síndrome de Guillain-Barre. Este estudo relata o caso de uma mulher de 23 anos, 
que procurou o serviço apresentando dor no corpo, mal estar sensação de febre, 
fraqueza, sendo diagnosticada inicialmente como dengue.  Após uma semana voltou 
a procurar o serviço de saúde, devido quadro de fraqueza, dor no corpo e paralisia 
de membros.  O diagnóstico da síndrome de Guillain-Barré decorrente de infecção 
por citomegalovírus foi baseado nos achados clínicos e no exame do liquido 
cefalorraquiano. As principais potencialidades relacionadas ao prognóstico da 
doença referem-se à possibilidade de recuperação devido à capacidade da bainha 
de mielina se regenerar, tratamentos disponíveis para ajudar a prevenir os sintomas, 
tratar as complicações e acelerar a recuperação. Quanto às fragilidades estão 
relacionadas principalmente a dificuldade de diagnóstico em seus estágios iniciais e 
a escassez de literatura científica publicada relacionada à temática. 
 

2. Introdução 

 Segundo Steinberg and Parry (2007), a Síndrome de Guillain-Barré (SGB) é 

uma particularidade neuropática periférica que abrange os nervos que se estendem 

para dentro da cabeça, troncos e membros.  

  É uma doença auto imune, com inicio após alguns dias onde pacientes 

apresentarem alguma infecção viral. O sintoma inicial é dor nos membros inferiores 

ascendendo para membros os superiores, provocando uma astenia intensa, 

podendo cometer até a musculatura respiratória. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

A dor pode surgir ao longo da doença, além de fraqueza apresentada como 

sintoma da SGB. A dor intensa é acentuada principalmente em pessoas com 

fraqueza grave, a dor se localiza na região da coluna vertebral e as partes 

superiores dos membros, incluindo dor entre as omoplatas, na parte inferior das 

costas e nas nádegas, ou em torno das ancas e ombros.  Frequentemente é descrita 

com dificuldades, como a qualidade de dor ou cólicas. (STEINBERG; PARRY, 2007) 



 Nesse contexto, de acordo com Junqueira, Sancho e Santos (2008) o 

Citomegalovírus (CMV) é popularizado como HH-5, herpesvírus humano (HHV) 

próprio da família Herpesviridae, como o vírus Varicela – zoster, Epstein- Barr o HH-

8 (vírus associado ao sarcoma de Kaposi), subfamília β-Herpesvirida. Seu genoma é 

formado de DNA que encontra-se no centro de um capsídeo protéico icosaédrico, o 

qual é envolvido por uma camada amorfa de proteínas, chamada tegumento e 

rodeado por uma bicamada lipídica, onde encontram-se as licoproteínas virais. CMV 

ocasiona um impacte na célula, que se inicia instantaneamente após a infecção e 

continua mais tardiamente, podendo levar a Síndrome de Guillain-Barre. 

3. Objetivos 

Relatar um caso de Síndrome de Guillain-Barré decorrente de citomegalovírus 

e reconhecer as potencialidades e fragilidades do prognóstico dessa doença. 

4. Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa do tipo relato de caso, realizada com uma paciente 

infectada por citomegalovírus e que apresentou quadro de síndrome de Guillain-

Barre. A coleta de dados foi gravada, realizada no domicilio, no mês de junho de 

2016. No momento da entrevista foi preservado os aspectos éticos da pesquisa 

garantido e solicitado sua participação e concordância mediante assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

5. Desenvolvimento  

A infecção por citomegalovírus provoca uma resposta que provém dos 

produtos genéticos da célula hospedeira trabalhando simultaneamente com as 

funções virais e levando-se a uma dramática desregulação da expressão do ciclo 

genético da célula. O ciclo replicatório segue uma cascata de eventualidades 

provém das funções tanto da célula viral quanto da célula do hospedeiro. O aspecto 

característico deste vírus é a sua idoneidade de latência. (JUNQUEIRA; SANCHO; 

SANTOS, 2008). 

De acordo com Junqueira, Sancho e Santos (2008) a contaminação por CMV 

ocasiona uma impactação dramática na célula que se inicia instantaneamente 

posteriormente a infecção e continua mais tardio. A resposta do CMV resulta dos 

produtos genéticos da célula hospedeira trabalhando em conjunto com as funções 

virais e leva a uma dramática desregulação da expressão do ciclo genético da 

célula. 



O cliente portador do citomagalovírus é diagnosticado através de resultados 

clínicos e imunológicos. Outro método convencional é o isolamento viral em cultura 

de fibroblastos humanos. (JUNQUEIRA, SANCHO E SANTOS, 2008).  

Posteriormente ao tratamento da SGB quando há bom seguimento, os 

pacientes voltam realizar seus afazeres, os que não tem um bom restabelecimento 

tendem a passar por muitos desafios, pode apresentar o desconforto da dor insistida 

por muitos anos. (STEINBERG AND PARRY, 2007) 

6. Resultados Preliminares 

   A pesquisa tratou de relatar o caso de uma mulher de 23 anos, que procurou 

o serviço apresentando dor no corpo, mal estar sensação de febre, fraqueza, sendo 

diagnosticada inicialmente como dengue.  Após uma semana voltou a procurar o 

serviço de saúde, devido quadro de fraqueza, dor no corpo e paralisia de membros.  

O diagnóstico da síndrome de Guillain-Barré decorrente de infecção por 

citomegalovírus foi baseado nos achados clínicos e no exame do liquido 

cefalorraquiano. As principais potencialidades relacionadas ao prognóstico da 

doença referem-se à possibilidade de recuperação devido à capacidade da bainha 

de mielina se regenerar, tratamentos disponíveis para ajudar a prevenir os sintomas, 

tratar as complicações e acelerar a recuperação. Quanto às fragilidades estão 

relacionadas principalmente a dificuldade de diagnóstico em seus estágios iniciais e 

a escassez de literatura científica publicada relacionada à temática. 
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