
 
 

 
 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR 

CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 

 

 

MÉRCIA CRISLAINE DE ARAÚJO CARVALHO 

 

 

 

 

 

 

 

INFECÇÃO POR ARBOVIROSES ASSOCIADA À SÍNDROME DE GUILLAIN-

BARRÉ: REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALVADOR 

 2019 



 
 

MÉRCIA CRISLAINE DE ARAÚJO CARVALHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

INFECÇÃO POR ARBOVIROSES ASSOCIADA À SÍNDROME DE GUILLAIN-

BARRÉ: REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
ao Centro de Ciências Naturais e da Saúde da 
Universidade Católica do Salvador como 
requisito de obtenção do grau de Bacharel em 
Ciências Biológicas. Orientador (a): Sheila 
Suarez Fontes. 

 

 

 

 

 

SALVADOR 

 2019 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

               A Deus em primeiro lugar eu agradeço por ter me permitido chegar até aqui 

epela força durante todo o processo. 

 

             Agradeço a família, em especial a minha mãe Márcia Carvalho, por todo 

apoio, proteção, paciência e preocupação em toda minha graduação, sem ela não 

seria possível. 

 

              Aos meus avós José Leão de Araújo e Adalgiza Carvalho, que em memória 

sempre se fizeram presente em todos momentos. 

 

               Aos meus amigos por todo suporte e carinho que tiveram comigo durante 

essa caminhada, agradeço pelos momentos de risos, choros e conquistas. 

 

               A minha orientadora Msc Sheila Suarez por toda paciência, disponibilidade 

e dedicação. 

 

             Aos meus professores que ao longo dessa jornada foram meus maiores 

exemplos. 

 

            Sou grata a mim mesma, por acreditar, persistir e lutar por um sonho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 



 
 

INFECÇÃO POR ARBOVIROSES ASSOCIADA A SÍNDROME DE GUILLAIN-

BARRÉ: REVISÃO SISTEMÁTICA 

 
Mércia Crislaine de Araújo Carvalho1 

Sheila Suarez Fontes2 
 

INTRODUÇÃO: As arboviroses são infecções virais, transmitidas através da picada 
de vetores artrópodes hematófagos. Tornaram-se importante ameaça em regiões 
tropicais devido a fatores que favorecem a transmissão viral, como as mudanças 
climáticas drásticas, o desequilíbrio ambiental, a migração e ocupação populacional 
desordenada e as condições sanitárias inadequadas. Ultimamente, o número de 
casos onde o sistema nervoso é afetado em pacientes infectados por arboviroses 
têm sido expressivos. Um exemplo de patologia causada por esses arbovirus é a 
Síndrome de Guillain-Barré (SGB). A origem da SGB ainda é desconhecida, mas 
acredita-se que esteja relacionada a uma resposta imunológica do organismo em 
resposta a agentes infecciosos. OBJETIVOS: Este estudo teve como objetivo 
revisar a associação da Síndrome de Guillain-Barré e as infecções por arboviroses e 
descrever as caractertisticas apontadas que evidenciaram essa associação. 
METODOLOGIA: Este trabalho trata-se de uma revisão sistemática de literatura 
com artigos publicados no período de 2008 a 2019. Foram incluídos artigos originais 
de língua portuguesa e inglesa, que abordaram a associação entre o vírus da zika, 
chikungunya e dengue com a síndrome de guillain-barré, disponíveis nas bases de 
dados na íntegra. Foram excluídos todos os artigos que abordaram a associação 
com outras infecções. RESULTADOS: Foram encontrados 304 artigos nas bases de 
dados e selecionados 14 após avaliação de títulos e resumos. Os resultados 
apresentados na literatura demonstram que existe a associação da síndrome com as 
arboviroses, principalmente em períodos de epidemia dos virus. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: Este estudo demonstrou a associação da SGB e as arboviroses, sendo 
destacado como principal sintoma para suspeita da infecção a febre e para o 
diagnóstico da SGB a paralisia dos membros. 
 
Palavras-chave: Arbovírus; Síndrome de Guillain-Barré; Virus da Dengue; 
VirusChikungunya; Virus da Zika 
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ARBOVIROSES INFECTION ASSOCIATED WITH GUILLAIN-BARRÉ 
SYNDROME: SYSTEMATIC REVIEW 

 
Mércia Crislaine de Araújo Carvalho3 

Sheila Suarez Fontes4 
 

INTRODUCTION: Arbovirus are viral infections, transmitted in nature, through the 
bite of hematophagous arthropod vectors. They have become an important threat in 
tropical regions due to factors that favor viral transmission, such as drastic climate 
changes, uncontrolled deforestation, disordered migration and occupation, and 
fragility in sanitary conditions. Lately the number of cases where the nervous system 
is affected in patients infected with arboviroses has been evidenced. An example of a 
pathology caused by these arboviroses is Guillain-Barre syndrome. The origen of 
GBS is still unknown, but is believed to be related to an immune response of the 
body in response to infectios agents. OBJECTIVES:The purpose of this study was to 
review the association between Guillain-Barré Syndrome and arboviruses infections 
and to describe the characteristics indicated that evidenced this association. 
METHODOLOGY: This work is a systematic review of the literature with articles 
published between 2008 and 2019. Original articles of Portuguese, Spanish and 
English language were included, which addressed the association between zika, 
Chikungunya and dengue virus with the syndrome of Guillain-barre, available in the 
databases in their entirety. All articles addressing association with other infections 
were excluded. RESULTS: A total of 304 articles were found in the databases and 
selected 14 after evaluation of titles and abstracts. The results presented in the 
literature demonstrate that there is an association of the sundrome with arbovirus, 
especially in periods of virus epidemic. FINAL CONSIDERATIONS: This study 
evidenced the association of GSB and arboviroses, being highlighted as the main 
symptom for suspected infection the fever,for diagnosis of GBS the paralysis of 
limbs. 
 
Keywords: Arbovirus; Guillain-Barré Syndrome; Dengue Virus; Chukungunya Virus; 
Zika Virus. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As arboviroses são infecções virais, transmitidas através da picada de vetores 

artrópodes hematófagos. Os arbovírus podem infectar mamíferos, aves, répteis e 

insetos devido à grande plasticidade genética e alta frequência de mutação, o que 

permite a adaptação a hospedeiros vertebrados e invertebrados (DONALISIO et al., 

2017). Os arbovírus que causam doenças em humanos e outros animais pertencem 

às famílias: Bunyaviridae, Togaviridae, Flaviviridae, Reoviridae e Rhabdoviridae 

(LOPES, et al., 2014). Os vírus mais importantes para a saúde humana são 

transmitidos pelos insetos culicídeos, principalmente dos gêneros Culex e Aedes 

(DONALISIO et al., 2017).  

As arboviroses se tornaram importante ameaça em regiões tropicais devido à 

fatores que favorecem a transmissão viral, como as mudanças climáticas drásticas, 

o desmatamento sem controle, a migração e ocupação populacional desordenada e 

a fragilidade nas condições sanitárias (VIANA, 2017).  

No Brasil, alguns arbovírus provocaram epidemias urbanas, tais como os 

vírus da Dengue (DENV), Chikunguya (CHIKV) e Zika (ZIKV) (DONALISIO et al., 

2017). A ocorrência de epidemias das arboviroses está ligada à dinâmica 

populacional, envolvendo aspectos socioculturais e econômicos e suas inter-

relações com os componentes da cadeia de transmissão (BRASIL,2017). As 

manifestações clínicas das arboviroses em seres humanos podem variar desde uma 

doença febril, erupções cutâneas e artralgia, a uma síndrome hemorrágica e até 

síndrome neurológica (LOPES et al., 2014). 

Ultimamente, o número de casos onde o sistema nervoso é afetado em 

pacientes infectados por arboviroses têm sido evidenciados. Um exemplo de 

patologia causada por esses arbovirus é a Síndrome de Guillain-Barré (SGB), uma 

polirradiculoneuropatia desmielinizante aguda, que atinge a bainha de mielina dos 

nervos periféricos e se caracteriza pela evolução rápida ascendente de fraqueza dos 

membros. A doença pode chegar à máxima severidade em até quatro semanas, 

com o desenvolvimento de insuficiência respiratória. Destes, a maioria tem completa 

recuperação. A origem da SGB ainda é desconhecida, mas acredita-se que esteja 

relacionada a uma reação imunológica do organismo em resposta a agentes 

infecciosos (NOBREGA et al., 2018). 
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Dados contribuem para a correlação das arboviroses e a SGB, onde é 

constatado o aumento de casos da síndrome em locais durante o período da 

epidemia, sugerindo que o arbovírus contribuem para a etiologia dos casos. 

O impacto das arboviroses na morbimortalidade intensifica-se à medida que 

as epidemias prolongadas assumem um grande número de indivíduos afetados com 

implicações nos serviços de saúde. O conhecimento acerca da associação das 

principais arboviroses com a SGB possibilita um olhar sobre a importância da 

prevenção e controle dessas infecções,que exigema prática do conhecimento de 

diversas vertentes com a integração das intervençõese pela ação coordenada de 

vigilância epidemiológica, entomológica, sanitária e laboratorial visando prever a 

ocorrência de novos surtos e epidemias (BRASIL, 2017). 

Neste contexto, o trabalho teve como objetivos revisar a associação da 

Síndrome de Guillain-Barré e as infecções por arboviroses e descrever as 

características apontadas queevidenciaram essa associação. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Este estudo trata-se de uma revisão sistemática da literatura de caráter 

descritivo que teve como pergunta de investigação: existe associação da SGB com 

as infecções por arboviroses? 

Para a produção deste estudo foi realizado uma busca na base de dados 

Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) para facilitar o acesso à artigos científicos, 

logo após foi feito um levantamento bibliográfico nas bases de dados PubMed e 

Biblioteca virtual em Saúde (BVS) no período de setembro de 2018 à maio de 2019. 

Foram feitas buscas avançadas nas bases de dados com as palavras-chave: 

"Guillain-Barré e Dengue "; "Zika e Guillain-Barré"; “Chikungunya e Guillain-Barré”, 

"Síndrome de Guillain-Barré” e seus correlatos em inglês "Dengue Guillain-Barré"; 

"Zika Guillain-Barré"; "Chikungunya Guillain-Barré"; "Guillain-BarreSyndrome”. 

Para a redação do artigo foram utilizadas as recomendações do PRISMA 

(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), que contém 

um conjunto mínimo de itens baseados em evidências para relatórios em revisões 

sistemáticas e meta-análise.  

Os artigos incluídos nesta pesquisa foram todos originais de língua 

portuguesa, inglesa e espanhola, que abordaram a associação entre as arboviroses 

com a SGB e descreveram a metodologia utilizada para realizar essa associação, 

disponíveis nas bases de dados na íntegra publicados no período compreendido 

entre 2008 a 2019. Foram excluídos relatos de casos e trabalhos que abordavam a 

associação da SGB com outras infecções. 

Foi realizada a leitura dos títulos e resumos dos trabalhos publicados em 

diferentes periódicos para a produção de fichamentos dos artigos, onde foram 

selecionadas as principais ideias de cada autor, considerando as convergências e 

divergências entre eles e os resultados estão apresentados em forma de textos 

descritivos e organizados em duas categorias que são: associação das arboviroses 

e a Síndrome de Guillain-Barré e características que evidenciam a associação. 
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3 RESULTADOS 
 

No decorrer da pesquisa bibliográfica, foram encontrados 304 artigos 

publicados em revistas indexadas ao BVS (n: 54) e PubMed (n: 250), no qual foram 

selecionados 35 artigos após avaliação de títulos e resumos. Após a aplicação dos 

critérios de inclusão e exclusão, baseada na leitura do título, resumo e leitura 

completa, 14 artigos foram incluídos (Figura 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Fluxograma das etapas na revisão sistemática que envolve a inclusão e 
exclusão dos trabalhos. 
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Todos os artigos selecionados são originais, os desenhos de estudo foram 

dos tipos: 09 relatos de caso (65%) e 05 ensaios clínicos (35%). Os estudos foram 

realizados em muitos países, tendo a Polinésia Francesa (n: 03) (22%) e a Índia (n: 

03) (22%) como países com mais publicações escolhidas, seguido do Brasil (n: 02) 

(14%), Colômbia (n: 02) (14%),Bangladesh (n: 01) (7%), Antilhas Francesas (n:01) 

(7%), Madagascar (n:01) (7%) e em 01 estudo não foi possível identificar o locar 

onde foram realizados (7%). O tamanho das amostras populacionais estudadas 

variou de 1 a 418, totalizando 608 pessoas estudadas (Tabela 1), e o tempo de 

estudo variou entre 02 meses a 4 anos. 

Dentre os artigos analisados, todos os autores (100%) fizeram a associação 

das arboviroses com a SGB. Entre os sintomas abordados nos trabalhos foram 

observados que a febre (78,5%) e fraqueza dos membros (78,5%) são os mais 

frequentes, sendo citados em 11 estudos, seguido das parestesias (n: 08) (64%), 

paralisia facial (n: 7) (50%), exantema (n: 06) (43%) e artralgia (n: 05) (36%). Os 

sintomas que apresentaram menor percentual foram vômito (14%) e fadiga (14%), 

aparecendo apenas em dois trabalhos. 

 Em cerca de 92% dos estudos a metodologia utilizada para diagnostico da 

SGB foi a punção lombar juntamente com o estudo do Liquido Cefalorraquidiano 

(LCR), seguido do estudo de condução nervosa (n: 07) (50%). Para diagnóstico da 

infecção as técnicas mais utilizadas foram RT PCR (n: 09) (64%) e analise 

sorológica (n: 09) (64%) (Tabela 2). Três artigos não citaram a sintomatologia da 

infecção dos pacientes incluídos no estudo. 
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Tabela 1 – Características dos estudos incluídos na revisão sistemática. 

Legenda: NR = não relatado. 

 

 

 

 

Autor / Ano Tipo de estudo Tamanho da amostra (N) Local do estudo 

Pandey et al, 2019 Relato de Caso 01 Índia 

Lynch et al, 2019 Ensaio Clínico 23 Colômbia 

Van Kessel et al, 2018 Ensaio Clinico 418 Bangladesh 

Mahto et al, 2018 Relato de Caso 02 Índia 

Balavoine et al, 2017 Relato de caso 27 Antilhas Francesas 

Fragoso et al, 2016 Relato de Caso 10 Brasil 

Parra et al, 2016 Ensaio Clinico 68 Colômbia 

Boo et al, 2015 Relato de Caso 02 NR 

Cao-Lormeau et al, 2015 Ensaio Clínico 42 PolinesiaFrancesa 

Oehler et al, 2015 Ensaio Clínico 09 PolinésiaFrancesa 

Oehler et al, 2014 Relato de Caso 01 PolinésiaFrancesa 

Pandeyet al, 2012 Relato de Caso 02 Índia 

Gonçalves, 2011 Relato de Caso 01 Brasil 

Lebrun et al, 2009 Relato de Caso 02 Madagascar 

TOTAL  608  

12 
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Tabela 2 - Sintomatologia e exames observados nos estudos para relacionar a SGB às arboviroses. 

 

 

            

 
Febre Vômito Exantema Artralgia Parestesia 

Paralisia 

(facial) 

Fraqueza 

dos 

membros 

Estudo de 

condução 

nervosa 

Estudo do 

LCR 
RT PCR 

Estudo 

sorologico 

Pandey et al, 2019 x      x x x   

Lynch et al, 2019 x  x x x x x   x x 

Van Kessel et al, 
2018 

x  x    x  x x x 

Mahtoet al, 2018 x  x x  x x x x  x 

Pandeyet al, 2018       x x x x x 

Balavoineet al, 2017         x x x 

Fragoso et al, 2016 x    x x   x  x 

Parra et al, 2016 x  x x x x x x x x  

Boo et al, 2015 x x   x  x x x  x 

Cao-Lormeauet al, 
2015 

x   x x x x x x x  

Oehleret al, 2015 x  x      x x  

Oehleret al, 2014     x x x  x x x 

Gonçalves, 2011 x x   x x x x x  x 

Lebrun et al, 2009 x  x x x  x  x x x 
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4 DISCUSSÃO 

 
Os estudos incluídos nesta pesquisa confirmam a associação das arboviroses 

com a SGB, tendo como principal fundamento a infecção pelos arbovírus 

antecedendo o desenvolvimento da síndrome. Outro fator determinante para essa 

constatação foi o aumento no número de pacientes que apresentaram SGB durante 

os surtos de zika, dengue e chikungunya. 

 

4.1 ASSOCIAÇÃO DA SINDROME DE GUILLAIN-BARRÉ E AS INFECÇÕES POR 

ARBOVIROSES 

 

Dentre os trabalhos recuperados, a dengue é descrita como tendo a sua 

associação com a SGB incomum, mas o diagnóstico dessa neuropatia não pode ser 

descartado caso o paciente demonstre os sintomas após a infecção (BOO et al, 

2015). Esse pensamento é reforçado por Fragoso e colaboradores (2016), que traz a 

correlação como sendo uma condição rara, mas que por existir casos relatados, 

principalmente em regiões endêmicas como o Brasil, não pode ser descartada. 

Os trabalhos de Pandey e colaboradores (2018) e Gonçalvez (2011) 

asseguram que a neuropatogênese do DENGV não é conhecida, mas reforçam 

como sendo uma possível causa para o desenvolvimento da síndrome. A hipótese 

para o mecanismo da infecção do arbovírus é o mimetismo molecular do antígeno, 

que gera reação cruzada dos anticorpos, tendo como alvo as células nervosas, 

causando danos nos nervos (PANDEY et al, 2018). Essa mesma hipótese é trazida 

por Lynch e colaboradores (2019) para explicar o desenvolvimento da SGB 

associada à infecção pelo ZIKV. 

Em seu estudo, Van Kessel e colaboradores (2018) fornecem indícios de que 

a infecções por ZIKV em uma área endêmica pode desencadear SGB. Oehler e 

colaboradores (2014) também enfatizam em seu trabalho que deve-se ter 

conhecimento do risco da SGB em caso de infecção por ZIKVem áreas endêmicas e 

mostra que a incidência de SGB na Polinésia Francesa foi multiplicada por vinte 

durante a epidemia de ZIKV, indicando a ligação da síndrome com a arbovirose. 

Durante um surto de ZIKV, Cao-Lormeau e colaboradores (2018) constataram em 

seu estudo que todos os pacientes observados desenvolveram SGB tiveram pós 

14 
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infecção pelo ZIKV anteriormente,sustentando a hipótese de que o arbovírus é um 

patógeno infeccioso suscetível a causar a síndrome. 

Os resultados do estudo de Parra e colaboradores (2016) apoiaram o 

envolvimento do ZIKV nos casos de SGB durante um surto do vírus na Colômbia em 

2016, fornecendo evidências virológicas para essa ligação. Nesse trabalho os 42 

pacientes com SGB tinham evidências sorológicas de infecção por ZIKV, levantando 

umahipótese da associação do ZIKV com a SGB comotendo início parainfeccioso, 

evidenciando que há princípios diferentes nos mecanismos que desencadeiam a 

SGB pós infecção por ZIKV. Essa ideia é reforçada no trabalho de Lynch e 

colaboradores (2019), que afirmam a possibilidade de desenvolvimento da SGB com 

inicio rápido dos sintomas neurológicos motores e sensoriais logo após a infecção 

pelo ZIKV. 

A infecção pelo CHIKV é considerada relativamente benigna, mas com o 

aumento dos números de casos envolvendo a SGB como manifestação clinica pós 

infecciosa, especialmente em contexto endêmico (OEHLER et. al, 2015), os autores 

analisados afirmaram a possibilidade de distúrbios neurológicos estarem associados 

à infecção pelo vírus. O estudo de Balavoine e colaboradores (2017) trouxe uma 

comparação das taxas de incidência anual da SGB antes e depois da epidemia de 

CHIKV, resultando no aumento 2 vezes mais de casos da SGB no Caribe, 

concluindo que o CHIKV pode ser adicionado à lista de vírus associados a essa 

síndrome.  

Os achados nos dois casos estudados por Lebrun e colaboradores (2009) 

apoiam fortemente que a infecção por CHIKV foi responsável pelo desenvolvimento 

da SGB, baseando-se em dados epidemiológicos que destacam a relação do CHIKV 

e a SGB, onde a taxa de ocorrência da síndrome em Madagascar aumentou 22% 

em 2006 em relação a taxa do ano anterior. O desencadeamento de manifestações 

neurológicas levantam a suspeita que o CHIKV seja um vírus neurotrópico, com isso 

a associação deve ser considerada nas emergências médicas (MAHTO et al 2018). 

Os autores afirmam a associação da SGB com as infecções por arbovírus 

porém, mais estudos ainda fazem-se necessários para compreender como os vírus 

desencadeiam a síndrome neurológica.  
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4.2 CARACTERÍSTICAS QUE EVIDENCIARAM A ASSOCIAÇÃO DA SINDROME 

DE GUILLAIN-BARRÉ COM AS ARBOVIROSES 

 

Posteriormente a compilação dos resultados apresentados na literatura, 

constatou-se que o estudo do LCR foi o principal método realizado para investigação 

da SGB, seguido do estudo de condução nervosa, esses dois recursos são trazidos 

no trabalho de Boo e colaboradores (2015) e pelo Ministério da Saúde (2015) como 

sendo procedimentos laboratoriais necessários para confirmação da SGB, ocorrendo 

posteriormente a percepção de sinais clínicos como a fraqueza e arreflexia. Para ser 

considerada SGB a concentração de proteína no LCR deve ser maior que 45 mg/dL 

e ter a presença de menos de 10 células/mm3, além da redução na velocidade de 

condução motora dos nervos (Ministério da Saúde, 2015). 

Nos estudos analisados, os métodos prevalecentespara identificação e 

confirmação dos vírus foram os testes sorológicos e RT PCR. Na literatura, a 

sorologia não é indicada como método confiável para apontar o vírus infectante, 

pois, são sensíveis as reações cruzadas entre os vírus. O teste mais fidedigno para 

reconhecimento dos vírus é o RT PCR, que identifica atraves do ácido nucléico por 

transcrição reversa (WILDER-SMITH et al.,2016). Em contrapartida,Brasil (2017) 

afirma que quando a sintomatologia neurológica da SGB só é evidenciada após os 

sinais da infecção precedende desaparecer, é impossibilitada a detecção do agente 

infeccioso por PCR, restando apenas a metodologia sorológica para identificação.  

Precedente ao diagnóstico laboratorial, a sintomatologia clínica deve ser 

verificada. Sendo bem parecido entre as infecções por arboviroses, os sintomas 

podem variar entre febre, vômitos, dor retro orbital e cefaléia para casos de suspeita 

de dengue, juntamente com exantema e poliatralgia em infecções por zika e ainda 

artromialgia e conjutivite em casos de infeção pelo CHIKV (LACEN -GO, 2017). 

Dentre os trabalhos selecionados, observamos a presença de pelo menos um 

desses sintomas nos casos estudados, e, onde não foram descritos, houve o 

diagnóstico prévio da infecção pelo vírus. 

O estudo de caso de dois irmãos realizado por Pandey e colaboradores 

(2018) relataram que mesmo a infecção por DENGV sendo oligosintomática, ambos 

desenvolveram SGB, sugerindo a hipótese de que mesmo a infecção assintomática 

ou levemente sintomática pode produzir uma resposta imunológica capaz de 

desencadear complicações neurológicas. Conforme Brasil (2017) o período de 
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surgimento da SGB pós infecção ocorre em algumas semanas após uma doença 

febril aguda, tendo platô atingido em até quatro semanas de evolução. Os períodos 

entre a infecção e o desenvolvimento dos primeiros sintomas da SGB evidenciado 

nos estudos variaram de sete dias (OEHLER et al 2014) a quatro semanas 

(BALAVOINE et al, 2017) pós infecção. 

O principal sintoma observado nos estudos foi a fraqueza dos membros, nos 

trabalhos de Lormeau e colaboradores (2015), Lebrun e colaboradores (2009) e 

Gonçalves (2011) a severidade levou a necessidade da ventilação mecânica. O 

Ministerio da Saúde (2015) afirma a fraqueza como sendo osinal mais perceptível ao 

paciente na suspeita de SGB, variando desde uma leve intensidade até a ocorrência 

de tetraplegia completa com paralisia da musculatura respiratória.  

A febre foi indicada nos estudos como principal sintomatologia para 

identificação da infecção pelo arbovirus, seguido da exantema e artralgia. Segundo 

descrito pelo LACEN GO (2017), esses sintomas são em comum para suspeita das 

arboviroses, o que dificulta a identicação apenas com sinais clínicos, fazendo-se 

necessário a coleta de amostras dos indivíduos que atenderem à definição de caso 

suspeito (BRASIL, 2017). 

Em oito trabalhos, as parestesias foram evidenciadas como um indicativo 

para diagnostico da SGB. No estudo de Parra e colaboradores (2019) esse foi o 

segundo sintoma mais notado nos pacientes, e é afirmado pelo Ministério da Saude 

(2015) como sendo o sintoma em que a maioria dos pacientes percebe inicialmente 

a doença. No trabalho de Oehler e colaboradores (2014) uma paciente foi admitida 

na emergência com parestesia nos quatro membros e evoluiu para fraqueza 

muscular, o que culminou na suspeita de SGB, apontando esses dois sintomas 

como indispensáveis para diagnóstico da síndrome. 

O diagnóstico inicial da SGB é clínico, mas, exames complementares são 

necessários para confirmação da hipótese diagnóstica e exclusão de outras 

patologias. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo evidenciou a associação da SGB e as arboviroses, sustentando 

que a infecção´pelos arbovírus podem desencadear a síndrome neurológica, sendo 

destacado como principal sintoma para suspeita da infecção a febre e para o 

diagnóstico da SGB a paralisia dos membros. 

. Tendo ciência sobre essa associação, abrimos um olhar acima da 

importância de prevenção contra os vetores das arboviroses, para assim diminuir o 

índice de infecções, consequentemente diminuir os casos de possível 

desenvolvimento da SGB.  
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