relato de caso

Síndrome de Guillain-Barré pós-infecção por
Dengue: Relato de Caso
Guillain-Barré Syndrome after DengueiInfection: Case Report

Marco Orsini1, Marcos RG de Freitas2, Osvaldo JM Nascimento3, Antônio
Marcos da Silva Catharino4, Mariana Pimentel Mello5, Carlos Henrique
Melo Reis6, Raimundo Wilson de Carvalho7
RESUMO

ABSTRACT

Dengue é a infecção arboviral humana mais frequente, com aproximadamente 80 milhões de casos registrados por ano e 2,5 a 3 bilhões
de indivíduos sob risco de acordo com estimativas da Organização
Mundial de Saúde. Seu sintoma depende da forma clínica, podendo
variar de cefaléia a ampla gama de manifestações neurológicas. Este
manuscrito relata o caso de uma mulher, 47 anos que desenvolveu
subitamente dores de cabeça lancinantes, febre, mialgia e paresia, recebendo posteriormente o diagnóstico de dengue. Após sete dias de
internação e já em ambiente domiciliar, novo quadro clínico surgiu
caracterizado por disfagia, disfonia, paresia, paralisia facial periférica
e parestesias. O diagnóstico do dengue e da Síndrome de GuillainBarré foi baseado nos achados clínicos, no exame do liquido cefalorraquiano, achados eletrofisiológicos e nos títulos específicos de IgM
para o dengue.

Dengue is the most frequent human arboviral infection, with approximately 80 million cases reported per year and 2.5 to 3 billion
people at risk according to estimates by the World Health Organization. Its symptoms depends on the clinical form, range from
headache to ample gamma of neurological manifestations. This
manuscript reports the case of a woman, 47 years that suddenly
developed shooting headaches, fever, muscle pain and weakness,
receiving subsequently the diagnosis of dengue. After seven days
of hospitalization and, already at home, new clinical pictures have
become characterized by dysphagia, dysphonia, weakness, peripheral facial paralysis and parestesias. The diagnosis of dengue and
Guillain-Barre was based on clinical findings, in examining the
cerebrospinal fluid, electrophysiological findings and the specific
titles of IgM for dengue.
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INTRODUÇÃO
O Dengue é considerado a mais importante arbovirose que afeta o homem em termos de morbidade
e mortalidade. Constitui um sério problema de saúde
pública no mundo, especialmente nos países tropicais1. É uma doença infecciosa febril aguda, causada
por arbovírus, que pertencem à família Flaviviridae e
transmitida por duas espécies de mosquitos Aedes aegypti (mais comum) e A. albopictus2. Até o momento,
são conhecidos quatro sorotipos: (DEN-1, DEN-2,
DEN-3 e DEN-4)2. A Organização Mundial da Saúde
(OMS) estima que cerca de 80 milhões de pessoas se
infectem anualmente em 100 países, de todos os continentes, com exceção da Europa1,3.
A síndrome de Guillain-Barré (SGB) é uma
polineurorradiculopatia inflamatória desmielinizante
aguda que se desenvolve frequentemente após infecções, principalmente virais. Citomegalovírus, EpsteinBarr e HIV são alguns dos agentes virais associados a
esta síndrome neurológica. Alguns estudos atentam
para uma possível associação entre o dengue e a SGB4-6.
Relata-se o caso de uma mulher de 47 anos que
recebeu diagnóstico de dengue em junho de 2007, com
base em achados clínicos e laboratoriais. Após uma semana de alta hospitalar, desenvolveu a SGB e atualmente
apresenta sequelas residuais e limitações funcionais que a
dificultam na realização de determinadas atividades básicas e instrumentais da vida diária.
RELATO DE CASO
AMCA, 47 anos, branca, ortoptista, foi atendida no dia 22 de junho de 2007, em hospital privado localizado na zona sul do município de Niterói, RJ, após
dores de cabeça lancinantes, dores ósteo-mio-articulares, fraqueza muscular e febre. Recebeu diagnóstico de
dengue após 24 horas e permaneceu internada por sete
dias. O diagnóstico foi confirmado após a realização de
exames de investigação clínica, que incluíram hemograma, contagem de plaquetas, dosagens bioquímicas
(uréia, creatinina, transferases e billirrubina total e frações) e por títulos específicos de IgM, por enzima-imunoensaio (EIA) com antígeno tetravalente de dengue.
No dia 29 de junho de 2007, uma semana após
alta hospitalar, começou a apresentar disfagia, disfonia, refluxos, vômitos e parestesias (com predomínio
no terço distal dos membros). Foi encaminhada para
a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com quadro de
tetraparesia, paralisia facial periférica à direita, paralisa
dos movimentos oculares e anartria. Após quatro dias
recebeu diagnóstico de SGB, com base no exame do liquido cefalorraquiano, achados eletrofisiológicos e ex-
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clusão de outras patologias. Permaneceu internada por
30 dias com suporte medicamentoso (imunoglobulina
intravenosa) e reabilitativo (fisioterapia e fonoaudiologia). Retornou as atividades quotidianas e recuperou
os padrões de marcha após três meses de fisioterapia.
Ao exame neurológico realizado no dia 21 de
fevereiro de 2008, constatou-se sequelas residuais. Ao
exame físico apresentara tetraparesia (Quadro 1)7 associada a transtornos sensitivos (hipoestesia tátil, térmica
e dolorosa em terço distal dos membros e hipopalestesia). Recuperou-se completamente das manifestações
neurológicas provocadas pelo comprometimento dos
núcleos de nervos cranianos, com exceção do timbre e
da intensidade de voz (disfonia). Os padrões de marcha
estavam normais, entretanto a velocidade, o tempo e a
subida e descida de escadas ficaram prejudicados. Com
exceção do reflexo patelar (hiporreflexia bilateral), os
demais reflexos profundos apresentam-se normais. Pelo
fato da paciente relatar instabilidade e insegurança na
marcha foi orientada a realizar hidroterapia e fisioterapia
em solo. O programa terapêutico implementado, após
minucioso diagnóstico cinético-funcional, objetivou incrementar a mobilidade e força muscular, treinar transferências de peso e melhorar as reações de equilíbrio e
proteção. Resultados ainda não foram possíveis devido
ao ingresso recente da paciente na proposta terapêutica.
O trabalho foi validado pelo comitê de ética da instituição referida e o paciente assinou um termo de consentimento livre e esclarecido, formulado com terminologia
de fácil compreensão.
DISCUSSÃO
O dengue é a infecção arboviral humana mais
frequente e reconhecida como uma entidade clínica
desde 17808. Durante o século XIX foi considerada
uma doença esporádica, causando epidemias em longos intervalos. No entanto, mudanças dramáticas neste
padrão ocorreram e atualmente é considerada a doença
viral transmitida por mosquitos mais comum no mundo, sendo endêmica em 112 países9,10.
No Brasil, assim como em outros países tropicais, a doença é endêmica apresentando surtos epidêmicos anuais desde 198611. Tornou-se, por isso, um
problema de saúde pública nacional12. Entre janeiro e
novembro de 2007 foram notificados 536.519 casos,
representando aproximadamente 200 mil casos a mais
que no mesmo período do ano anterior13. Entretanto,
devido à inespecificidade da apresentação clínica dos
casos mais leves, esses números possivelmente são subestimados11.
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Quadro 1. Comprometimento da força muscular nos membros do
Medical Research Council7 (0. Não existe contração muscular; 1. Há
contração perceptível sem haver, no entanto, movimento; 2. Movimento é realizado quando a gravidade é eliminada; 3. Movimento
é realizado contra a gravidade; 4. Movimento é realizado contra a
gravidade, porém com resistência; 5. Força normal).
Músculos

Esquerdo

Direito

Deltóide

4

4

Bíceps Braquial

4

4

Extensor Radial do Carpo

4

4

Tríceps

4

4

Flexores dos Dedos

4

4

Interósseos Dorsais e Palmares

5

5

Iliopsoas

4

4

Quadríceps

4

4

Extensor Longo do Hálux

4

4

Flexores Plantares

4

4

Tibial Anterior

4

4

Glúteo Máximo

3

3

Pequeno e Médio Glúteos

3

3

Adutores da Coxa

4

4

Na maioria dos casos, como o de nossa paciente,
o agravo apresenta um curso autolimitado, com sintomas inespecíficos de febre, mal-estar e fraqueza. Características mais marcantes incluem intensa dor muscular e cefaléia retro-ocular, que podem ser associadas
ou não ao “rash cutâneo”. Os exames laboratoriais demonstram aumento de enzimas hepáticas, leucopenia
e plaquetopenia, porém estas alterações não são específicas do dengue11,14.
A despeito das frequentes e intensas epidemias
de dengue, existem poucos casos descritos envolvendo
complicações neurológicas associadas à infecção por
esse vírus. Tal fato pode ser explicado porque este raramente afeta o sistema nervoso central, ao contrário
de outros arbovirus15. A fisiopatologia destas complicações neurológicas pode ser explicada pela ocorrência
de edema cerebral, hemorragia cerebral, hiponatremia,
falência hepática associada a encefalopatia porto-sistêmica, anóxia cerebral, hemorragia microcapilar e liberação de produtos tóxicos, que podem ocorrer isolados
ou em conjunto16.
Dentre as manifestações neurológicas pós-dengue tardias, que podem surgir tanto após a febre do
dengue quanto se seguir ao dengue hemorrágico, destacam-se a encefalite pós-infecciosa, meningoencefalomielite, mielite transversa, epilepsia, tremores, paralisia
de Bell, mononeuropatias e a SGB15,17,18.
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A SGB apresenta uma incidência entre 0,6 a
1,9/100.000 Hab e é caracterizada por paralisia flácida, arreflexia profunda e alterações sensitivas. O exame do liquido cefalorraquiano revela uma dissociação
albumino-citológica15,19,20.
Alguns relatos anteriores, assim como nosso caso, chamam a atenção para a possibilidade de a
SGB ocorrer em associação ao dengue4-6,15, embora os
mecanismos que a relacione a esta infecção não sejam
bem conhecidos. No entanto, há evidências de que se
trata de uma doença neurológica imunomediada21. As
mesmas substâncias pró-inflamatórias que participam
da resposta imune ao vírus do dengue (fator de necrose tumoral α, complemento, interleucinas) também
possuem um importante papel na fisiopatogenia da
SGB, o que pode estabelecer a relação entre as duas
condições22,23. Em todos os relatos anteriores, o início
da SGB ocorreu após a recuperação do quadro infeccioso inicial. Fato também observado no paciente em
questão.
Em 1999, Esack et al.6 descreveram o caso de
uma mulher de 44 anos que desenvolveu uma polineuropatia desmielinizante aguda duas semanas após o
dengue, que apresentou melhora com a administração
de imunoglobulina endovenosa.
Cunha-Matta et al.15 relataram o caso de uma
paciente de 14 anos com um quadro de tetraparesia flácida arrefléxica ascendente, com achados eletrofisiológicos compatíveis com SGB, com início dez dias após
ter apresentado a forma clássica do dengue. Em ambos
os casos houve uma recuperação funcional completa,
restando apenas uma arreflexia profunda. Tal recuperação também ocorreu com nossa paciente, que após a
recuperação deambulava sem apoio e era independente
para suas atividades de vida diária, apesar de determinadas sequelas residuais.
O primeiro relato de SBG em crianças após infecção por dengue se refere ao estudo de Sulekha et al.
Os autores descrevem três crianças com idade inferior
a oito anos, que apresentaram subitamente paralisia
motora ascendente, distúrbios sensitivos e dissociação
albumino-citológica no líquor, após infecção por dengue, dias antes. Vale ressaltar que tanto os componentes
celulares quanto os humorais relativos à imunidade possuem um papel crucial na imunopatogênense da SGB e
na infecção por Dengue24.
CONCLUSÃO
Nosso caso chama atenção porquanto a infecção
por dengue permanece sendo um grave problema de
saúde pública em vários países, como o Brasil, malgra-
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do pouco se saiba sobre a real incidência de complicações neurológicas provocadas pela infecção do vírus
do dengue. Ipso facto, é importante considerá-lo como
possível causa da SGB.
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