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De tudo, ficaram três coisas: a certeza de que ele estava 
sempre começando, a certeza de que era preciso continuar 
e a certeza de que seria interrompido antes de terminar. 
Fazer da interrupção um caminho novo. Fazer da queda um 
passo de dança, do medo uma escada, do sono uma ponte, 
da procura um encontro.  
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RESUMO 

A Síndrome de Guillain-Barré é uma polirradiculoneuropatia aguda imuno-

mediada, clinicamente apresentando-se com envolvimento sensitivo e motor 

e curso progressivo, em muitos casos determinando grande incapacidade e 

morbimortalidade nos pacientes que a desenvolvem. Este projeto de 

pesquisa teve como objetivo o seguimento de uma coorte de 22 indivíduos 

portadores da Síndrome de Guillain-Barré admitidos no Hospital de Clínicas 

de Porto Alegre durante o período de Janeiro de 2008 a Dezembro de 2009 

para a correlação dos achados clínicos com os níveis liquóricos de 

interleucina-6 (IL-6) e do fator neurotrófico ciliar do nervo (CNTF). Na 

admissão, foi coletado o líquido cefalorraquidiano dos pacientes para 

dosagem de IL-6 e CNTF e, após seis meses, os pacientes foram 

estratificados em dois grupos, de acordo com a escala de Hughes: bom e 

mau prognóstico. Não foi identificada associação entre esses níveis e os 

achados clínicos. Mesmo assim, acreditamos que o estudo dessas 

substâncias pode ajudar a esclarecer a fisiopatologia da Síndrome de 

Guillain-Barré. 
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ABSTRACT 

The Guillain-Barré syndrome (GBS) is an acute polyradiculoneuropathy, 

which is usually immune-mediated. It is characterized by clinical features 

associated with a progressive motor and sensory involvement, leading 

often to major disability and morbidity in affected individuals. In this work, 

we investigate the correlation between clinical findings and cerebrospinal 

fluid levels of interleukine-6 (IL-6) and of ciliary neurotrophic factor 

(CNTF) in a cohort of patients with GBS during the period January 2008 - 

December 2009 at the Hospital de Clínicas in Porto Alegre. Interleukine-

6 is an immune modulator produced in the immune system with the 

function of B-cells’ stimulation and antibody secretion. The CNTF is 

produced in the CNS and plays an important role in the survival of some 

types of neurons. In this regard, the clinical and prognostic correlation 

with cerebrospinal fluid may help to elucidate the physiopathology of the 

Guillain-Barré syndrome. 
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1. Introdução 

A Síndrome de Guillain-Barré é uma polirradiculoneuropatia aguda 

imuno-mediada, clinicamente apresentando-se com envolvimento sensitivo 

e motor e curso progressivo, em muitos casos determinando grande 

incapacidade e morbimortalidade nos pacientes que a desenvolvem. Este 

projeto de pesquisa teve como objetivo o seguimento de uma coorte de 

indivíduos portadores da Síndrome de Guillain-Barré admitidos no Hospital 

de Clínicas de Porto Alegre durante o período de Janeiro de 2008 a 

Dezembro de 2009 para a correlação dos achados clínicos com os níveis 

liquóricos de interleucina-6 (IL-6) e do fator neurotrófico ciliar do nervo 

(CNTF). A IL-6 é um modulador imunológico, sendo produzida em algumas 

células desse sistema e tem a função de estimular os linfócitos B a 

secretarem anticorpos. O CNTF, produzido por algumas células do SNC, 

tem função na sobrevivência de alguns subtipos de neurônios. Dessa forma, 

a correlação clínica e prognóstica com níveis liquóricos dessas substâncias 

podem ajudar a esclarecer a fisiopatologia da Síndrome de Guillain-Barré. 

 

2. Revisão da literatura  

2.1. Etiologia 

A Síndrome de Guillain-Barré (SGB) é considerada como um protótipo 

de uma doença auto-imune pós-infecciosa, já que dois terços dos pacientes 

relatam uma infecção aguda, mais comumente, do trato respiratório ou uma 

gastroenterite, que já se resolveram ao início dos sintomas neuropáticos [1]. 



 11 

Os principais patógenos associados a SGB são o Campylobacter jejuni, 

Citomegalovírus, Epstein-Barr, Varicela-zoster e Mycoplasma pneumoniae [2]. 

Apesar destas associações com micropatógenos, observamos também SGB 

ocorrendo a antecedentes não infecciosos, tais como vacinação, cirurgias ou 

após transfusões sanguíneas [3]. Existem relatos de casos apontando diversas 

vacinas como possíveis causadoras de SGB. Há um risco aumentado para 

SGB após uso de vacina anti-rábica, preparada a partir de cérebro infectado de 

animais. Com a vacina de influenza, parece haver um risco maior que na 

população em geral por um período de 6 semanas [4]. Entretanto, um estudo 

que pesquisou a presença de antígenos de C. jejuni nas vacinas de Influenzae 

A, mostrou que, mesmo não os tendo detectado, têm um poder de indução de 

anticorpos anti-GM1 [5].  

2.2. Incidência 

A incidência anual de SGB estimada em recente revisão sistemática 

realizada por McGrogan e cols. foi de 1,1 a 1,8 casos/100.000 habitantes [6]. 

No mesmo estudo, a incidência apurada para crianças (menores de 16 anos) 

foi de cerca de 0,6 casos/100.000 habitantes/ano. No Brasil, a partir de um 

estudo com 95 pacientes com SGB internados em um hospital em São Paulo, 

no período de 1995 a 2002, foi estimada uma incidência em 0,6 casos/100.000 

habitantes/ano [7].  

2.3. Apresentação clínica 

A Síndrome de Guillain-Barré é caracterizada por uma neuropatia 

predominantemente motora e de curso monofásico. Usualmente, os primeiros 
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sintomas são dor, parestesias ou fraqueza nas extremidades, que podem ser 

inicialmente proximal, distais ou ambos [8].  

As alterações de sensibilidade afetam mais as extremidades e têm 

propagação acro-rizomélica. O nervo facial é frequentemente afetado, além de 

outros nervos motores bulbares e oculares, embora com menos freqüência. O 

acometimento da musculatura respiratória pode levar 25% dos pacientes a 

necessitar de ventilação mecânica [8]. Além disso, o envolvimento do sistema 

nervoso autonômico causa retenção urinária, taquicardia sinusal, íleo paralítico, 

hipertensão arterial, arritmia cardíaca e hipotensão postural. Nos casos mais 

graves em que há perda muscular significativa, levando à hipotrofia de rápida 

evolução (em alguns casos em até duas semanas após a instalação da 

doença) [3]. 

Na maioria dos casos, a SGB alcança clinicamente seu ponto máximo 

em duas semanas. Após um platô, que é variável de acordo com o paciente, a 

recuperação inicia-se. Gradualmente ao longo das semanas ou meses 

seguintes ocorre ganho de força muscular e recuperação das alterações 

sensitivas [3]. 

 2.3.1. Subtipos clínicos  

 SGB pode ser dividido em quatro subtipos principais de doença: 

polirradiculoneuropatia desmielinizante inflamatória aguda (AIDP), os subtipos 

com envolvimento axonal denominados como neuropatia axonal motora aguda 

(AMAN) e neuropatia axonal sensitivo e motor aguda (AMSAN), e, por último, a 

Síndrome de Miller Fisher (SMF). 
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O subtipo AIDP é o mais freqüente e tem a fraqueza muscular 

generalizada associada a sintomas sensitivos com característica clínica 

dominante. A fraqueza muscular é ascendente na maior parte dos casos – 

inicia-se nos membros inferiores e após atinge os membros superiores; 

entretanto, em cerca de um terço dos casos, ocorre acometimento imediato dos 

quatro membros e, em 10% dos casos, inicialmente nos membros superiores. 

Em metade dos casos, pode ocorrer a fraqueza dos músculos faciais, sendo 

com freqüência bilateral [10] 

Um fator determinante de prognóstico é o envolvimento da musculatura 

respiratória e ocorre em cerca de 25% dos casos, gerando a necessidade de 

suporte ventilatório em unidades de terapia intensiva. As disautonomias, que 

incluem arritmias cardíacas, hipertensão ou hipotensão, íleo paralítico e 

retenção urinária, são bem documentadas na AIDP. A fraqueza muscular 

atinge o nadir em duas a quatro semanas após o início da doença; 4 a 15% dos 

pacientes morrem. A recuperação se dá de forma linear e pode levar de 

semanas a meses, mas menos de dois anos [10]. 

A primeira descrição da variante axonal da SGB foi feita em 1969 a partir 

da análise necropsias de cinqüenta e sete crianças no México com paralisia 

flácida aguda e refere-se à degeneração axonal dos nervos periféricos [11]. 

Feasby e cols., em 1986, publicaram uma revisão de cinco casos de neuropatia 

progressiva de rápida evolução que preenchiam critérios clínicos de SGB, mas 

que, ao estudo eletroneuromiográfico, apresentaram extensa degeneração 

Walleriana e ausência de estimulação dos nervos periféricos pelo estudo de 

neuroconduções sensitivas e motoras [12]. A necropsia de um desses casos 
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mostrou sinais de degeneração axonal sem sinais inflamatórios ou 

desmielinizantes.  

A variante axonal da SGB tem incidência estimada em 3 a 16% [13,14]. 

Há descrição de surtos epidêmicos de paralisia flácida aguda na China nos 

últimos 20 anos acometendo adultos jovens e crianças, cujas alterações no 

líquido cefalorraquidiano são compatíveis com SGB, mas apresentam 

diferenças fisiológicas e patológicas: caracteriza-se, clinicamente, por uma 

tetraparesia ascendente rapidamente progressiva seguida por insuficiência 

respiratória, sem sintomas sistêmicos, febre, envolvimento sensorial periférico; 

raramente, acompanha-se de disautonomias; quando presentes, são de leve 

intensidade [15]. 

A eletroneuromiografia evidencia, na maioria das vezes, latências 

motoras distais e velocidades de condução motora normais com a presença de 

amplitudes reduzidas dos potenciais de ação motor composto com ondas F 

normais quando presentes. Estudos de necropsia revelaram presença de 

degeneração Walleriana nas fibras nervosas motoras, levando ao 

conhecimento dessa síndrome como Neuropatia Axonal Motora Aguda (AMAN) 

[16]. A maioria dos casos estão associados à infecção prévia pelo 

Campylobacter jejuni e a presença de anticorpos contra o Gangliosídio GM1 

(anti-GM1) sugerindo que a AMAN é uma desordem causada por um anticorpo 

e complemento mediando um ataque ao axolema das fibras nervosas motoras. 

A descrição da segunda variante axonal foi feita por Feasby e cols. [17] 

a partir de um pequeno grupo de pacientes com diagnóstico clínico de SGB, 

mas com achados iniciais de degeneração axonal dos nervos periféricos em 
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estudos neurofisiológicos e histológico, como a presença de uma rápida queda 

de amplitude dos potenciais de ação motor compostos e dos potenciais de 

ação sensitivos nervosos, sem a evidência de desmielinização local. Dessa 

forma, tais pacientes foram denominados como portadores da variante 

Neuropatia Sensitiva e Motora Axonal Aguda (AMSAN), com a característica de 

um quadro clínico de grave paralisia associada à lenta recuperação, 

provavelmente relacionada à regeneração dos axônios ao invés da 

remielinização observados nos casos de AIDP. 

 A Síndrome de Miller-Fisher, o último subtipo de SGB, descrita em 

1956 por Fisher, tem como características oftalmoplegia, ataxia e arreflexia 

associados aos padrões de SGB como rápida e progressiva instalação. Uma 

de suas características é a relação entre a infecção prévia pelo Campylobacter 

jejuni e a presença de anticorpos IgG contra Gangliosídeo GQ1b (anti-GQ1b). 

As características eletroneuromiográficas marcantes nessa síndrome é a 

redução ou ausência das amplitudes dos potenciais de ação sensitivos, como 

também a ausência das amplitudes de respostas de reflexo H associado a 

neuroconduções motoras normais. Jamal e McLeod [18] sustentam que os 

resultados eletrofisiológicos são consistentes com uma neuropatia periférica 

provavelmente desmielinizante não se afastando daqueles casos observados 

da SGB. Fross e Daube [19] descreveram a SMF como uma neuropatia axonal 

característica ou uma neuronopatia com alterações predominantemente 

sensitivas nos membros inferiores associado a um comprometimento dos 

nervos cranianos motores, após constatação de anormalidades 

eletroneuromiográficas em todos pacientes de sua amostra. 
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2.4. Diagnóstico 

O diagnóstico da SGB se baseia em dados clínicos característicos 

(fraqueza progressiva, alterações sensitivas e sinais de hipo ou arreflexia, 

entre outros) e dados laboratoriais (investigação neurofisiológica, através da 

eletroneuromiografia, e análise do líquido cefalorraquidiano). Além disso, 

devem-se levar em conta outros possíveis diagnósticos diferenciais (Tabela 

3) [20]. 

2.4.1. Testes Neurofisiológicos 

A eletroeneuromiografia, o principal teste neurofisiológico, desempenha 

um papel muito importante em vários aspectos no processo de diagnóstico da 

SGB. Entre elas podemos citar a confirmação do diagnóstico através da 

determinação do subtipo de SGB, a importância no diagnóstico diferencial da 

SGB de outras patologias, informações mais precisas sobre quais os nervos e 

músculos comprometidos e a de fornecer dados adicionais sobre a severidade 

da apresentação e, muito importante, fornecer parâmetros para controle 

evolutivo dos pacientes.  

As neuroconduções sensitivas e motoras podem, por vezes, 

encontrarem-se totalmente normais ou discretamente retardadas (lentificadas) 

nas extremidades. Em 20% dos casos não apresentam alterações até a 

terceira ou quarta semana após o início da doença. Nos quadros mais graves, 

ocorre uma acentuada redução da condução nervosa em segmentos distais 

dos nervos, com diminuição da amplitude dos potenciais e aumento da 

duração. Como a neuropatia motora pode ser apenas proximal, é fundamental 

que se faça uso da pesquisa das latências das Ondas F nos membros 
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superiores e inferiores, assim como a pesquisa do Reflexo H para a correta 

detecção de desmielinização proximal. Em casos de apresentação leve a 

moderada, a ausência ou retardo (prolongamento) da Onda F pode ser a única 

alteração observada, já que a neurocondução distal pode estar preservada. O 

estudo da face pode ser necessário através do reflexo do piscamento (blink 

reflex) muitas vezes alterado precocemente na SGB [21]. 

Uma importante ferramenta no prognóstico da SGB é o estudo 

eletromiográfico (estudo muscular) uma vez que a presença de sinais 

desnervatórios associa-se a um pior prognóstico em termos de recuperação 

funcional. Para isso, é necessária a pesquisa de pelo menos três nervos 

sensitivos e três nervos motores com a estimulação de vários pontos do trajeto 

do nervo em estudo, além da pesquisa de Ondas F e Reflexos H bilateralmente 

[22]. A escolha dos nervos a serem estudados é variável, necessitando-se 

individualizar cada caso. 

2.4.2. Análise do líquido cefalorraquidiano 

A análise laboratorial do líquido cefalorraquidiano, coletado através da 

punção lombar, é uma das importantes ferramentas para pesquisa das 

polineuropatias. O achado característico de aumento da concentração de 

proteínas é encontrado em 80% dos pacientes portadores de SGB, mas pode 

não estar presente nos primeiros dias da doença, ocorrendo usualmente após 

a primeira semana. Como o aumento é restrito às proteínas e não às células 

liquóricas, esse fenômeno é chamado de dissociação proteíco-celular. Além 

disso, a análise liquórica possibilita outras investigações em termos de 

diagnósticos diferenciais, inclusive infecciosos [20]. 
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2.4.3. Anticorpos Anti-gangliosídeos 

Os anticorpos anti-gangliosídeos  reagem aos próprios gangliosídeos 

encontrados nas neuropatias auto-imunes. Foram primeiramente encontrados 

em respostas imunológicas a células do cerebelo. Estes anticorpos mostram 

uma forte associação com determinadas variantes de SGB (Tabela 4) [23]. Os 

auto-antígenos gangliosídeos atualmente conhecidos são: GD3, GM1, GQ3 e 

GT1, entre outros [20,24].  

Os anticorpos anti-GD3 foram encontrados em associação com formas 

específicas de SGB. Estudos em vivo isolaram anticorpos anti-GM1 e anti-GD3 

indicando que estes anticorpos interferem na função de neurônios motores, 

muitas vezes associados fortemente a AMAN. Os níveis de anti-GM1 podem 

estar elevados em casos de diversas formas de demência, entretanto níveis 

elevados de anti-GM1 correlacionaram-se a um aumento da gravidade da SGB 

[25]. Os anticorpos anti-GQ1b são encontrados na SMF e relacionados a 

grande ruptura das células de Schwann observados em modelos 

anatomopatológicos. Também observaram níveis elevados de IgG anti-GQ1b  

em casos de SGB com oftalmoplegia [26].  

2.5. Tratamento (Imunoterapia) 

Por tratar-se de uma doença auto-imune, o alvo terapêutico da SGB 

passou a ser a imunoterapia [20]. Antes da sua introdução 10% dos casos 

faleciam e 20% permaneciam com grave incapacidade física [27]. O primeiro 

tratamento que mostrou benefícios na evolução dos pacientes foi a 

plasmaferese, tornando-se padrão-ouro [28]. A imunoglobulina endovenosa 

humana foi introduzida em 1988 para terapêutica da SGB e em 1992 o primeiro 
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estudo randomizado comparando imunoglobulina à plasmaferese demonstrou 

efeito similar entre as drogas no tratamento da SGB [29]. O tratamento com 

corticosteróides não mostrou benefícios em um ensaio randomizado [30]. 

Recente revisão sistemática sobre Imunoterapia na SGB reforça os resultados 

negativos a cerca do uso de metilprednisolona endovenosa e corticóides orais  

[31]. Van Koningsveld e colaboradores demonstraram que o possível pequeno 

efeito sinérgico com uso de imunoglobulina combinado a metilprednisolona 

endovenosa não deve ser excluída [32].  

2.6. Fatores Prognósticos 

Muitos estudos têm sido realizados para apontar fatores prognósticos 

para os casos de SGB. Dentre eles, a idade é um fator prognóstico importante, 

sendo pior o desfecho em indivíduos idosos e a recuperação de crianças com 

SGB mais rápida e completa [33,34]. 

A presença de antecedente infeccioso diarréico ou a confirmação de 

pesquisa para Campylobacter jejuni determina um desfecho mais grave e com 

recuperação mais lenta que outros pacientes [33]. A ocorrência de infecção por 

citomegalovírus também determina pior prognóstico devido à observação de 

lentidão da recuperação dos casos; entretanto, em casos de SGB associados 

ao vírus Epstein-Barr têm sido associados a formas clínicas com apresentação 

mais leves [35].   

Em alguns estudos a presença de baixas amplitudes motoras e, até 

mesmo, a ausência de potenciais de ação motor composto ao estudo das 

neuroconduções motoras associado ao envolvimento axonal ao estudo 

Eletromiográfico estão também relacionados a um pior desfecho prognóstico 
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nos casos de AIDP [36]. A maioria dos casos relacionados ao subtipo AMAN 

apresentam boa recuperação, entretanto, mais lenta se comparados ao subtipo 

AIDP [15].  

Um estudo que testou uma associação de variáveis clínicas para 

classificação de prognóstico, como a capacidade de caminhar 

independentemente após seis meses de evolução, foi realizado por van 

Koningsveld e colegas, a partir de uma análise multivariada em 397 pacientes 

com diagnóstico de SGB [37]. Foram usadas variáveis como idade, história de 

diarréia precedente ao déficit motor e o grau de incapacidade ocasionado pela 

SGB segundo um score aplicado em duas semanas após a admissão 

hospitalar. Esse sistema de classificação de prognóstico conseguiu predizer 

com acurácia a evolução dos pacientes com SGB seis meses após o início dos 

sintomas, apenas usando as três variáveis clínicas citadas.  

O mesmo grupo de pesquisa publicou outro estudo em 2010, no qual 

avaliou, a partir de características clínicas dos pacientes, o risco de 

insuficiência respiratória, com necessidade de ventilação mecânica na primeira 

semana de internação hospitalar (área sob a curva ROC 0,84) [38].  

2.7. Patologia 

A alteração patológica clássica na SGB é um infiltrado mononuclear 

multifocal no nervos espinhais e raízes nervosas, nos quais a distribuição da 

inflamação corresponde ao déficit clínico. Os macrófagos invadem a camada 

de mielina, desnudando o axônio [20]. O infiltrado celular consiste 

predominantemente de linfócitos pequenos e médios, macrófagos e poucos 

polimorfonucleares. Esses tipos celulares aparecem precocemente no início da 
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doença. Raramente, podem ser também evidenciadas tardiamente células 

plasmáticas e mastocitárias [39]. Os infiltrados celulares tendem a agredir os 

pequenos vasos endoneurais, a mielina e também as células de Schwann. É 

também provocada pela agressão aos vasos nutrizes dos axônios alvos da 

resposta imunomediada associada à SGB [20, 39]. 

De acordo com essa hipótese, os macrófagos ativados, pelos linfócitos 

T, têm como alvo os antígenos na superfície das células de Schwann ou na 

camada de mielina e sua ação se dão pela liberação de metaloproteinases, 

óxido nítrico e outros mediadores. Nos casos mais graves, o acometimento do 

axônio se dá secundariamente pelos mediadores inflamatórios que 

anteriormente lesionaram as estruturas citadas [20]. 

A célula de Schwann durante o processo de injúria inflamatória secreta 

uma série de fatores tróficos como o fator de crescimento do nervo (NGF), fator 

trófico ciliar do nervo (CNTF) e fator trófico derivado da glia (GDNF) que 

contribuem para o crescimento axonal por brotamento e desta forma auxiliando 

na sobrevivência neuronal [40]. Estudos experimentais evidenciaram a 

capacidade das células de Schwann em secretar citocinas com potencial para 

inibir ou aumentar o processo inflamatório como as interleucinas (IL)-1b, IL-6, 

IL-13, IL-10, fator de crescimento transformador beta (TGF-beta) e outros 

mediadores inflamatórios. Desta maneira, a célula de Schwann pela sua 

característica multipotencial determina uma função vital na fisiologia normal do 

nervo, podendo contribuir para o processo inflamatório através da produção de 

citocinas, reagentes de fase aguda e fatores de crescimento [41]. 
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2.7.1 Interleucina-6 (IL-6) 

As citocinas compreendem um grupo de polipeptídeos com muitas 

propriedades comuns a hormônios e fatores de crescimento e sua função 

está ligada à defesa do hospedeiro e reparo, através da regulação da 

replicação, diferenciação ou ativação celular. Algumas citocinas regulam a 

imunidade inata (IL-1, IL-6, IL-10, IL-12 e IL-15; interferons alfa e beta, fator 

de necrose tumoral e quimocinas); outras regulam a imunidade específica 

(IL-2, IL-4, IL-5, IL-13, IL-16 e IL-17; interferon gama e fator de crescimento 

tumoral beta); as citocinas responsáveis pelo estímulo à hematopoiese são 

IL-3, IL-7, IL-9 e IL-11. Células diferentes produzem a mesma citocina, que 

pode ter efeitos diversos em diferentes situações [42]. 

A interleucina-6 é um importante modulador do sistema imunológico, 

sendo um dos seus papéis o estímulo aos linfócitos B para proliferarem e 

diferenciarem-se em células formadoras de anticorpos. Atua, juntamente, 

com a IL-3 para induzir a proliferação de progenitores hematopoiéticos, 

além de estimular a produção de outras proteínas de fase aguda. Ela é 

secretada pelas células T, B, macrófagos, monócitos, linfócitos, fibroblastos, 

células endoteliais, queratinócitos e muitas linhagens de células tumorais 

[42]. 

Nos últimos anos, têm sido feitos muitos estudos para elucidar o 

espectro de ação da IL-6, em conjunto com outras citocinas, nas variadas 

doenças neurológicas. Na esclerose múltipla, constatou-se uma ativação de 

linfócitos T (principalmente CD4), responsáveis pela desmielinização, 

através do aumento de cálcio intracelular promovido por TNF alfa, IL-2 e IL-
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6 precedendo as recorrências da doença por duas semanas, constatadas 

por alterações clínicas ou por RNM [6]. Na Doença de Alzheimer, há 

produção de citocinas pró-inflamatórias pela micróglia ativada pela B-

amilódide, dentre elas IL-1, IL-1B e IL-6; além disso, seus níveis liquóricos 

estão aumentados nesses pacientes. A associação do polimorfismo dos 

genes de IL-1 e IL-6 e o risco de desenvolvimento da Doença de Alzheimer 

foi relatada [43, 44].  

Na epilepsia, foi demonstrado aumento de IL-6, entre outras 

citocinas, no status epilepticus provocado em roedores, principalmente na 

micróglia. Em humanos, há poucos dados sobre o papel da IL-6 na 

epilepsia. Peltola e colaboradores relataram um aumento na concentração 

liquórica em 4 de 15 pacientes com convulsões tônico-clônicas recém 

instaladas; entretanto, essa alteração foi detectada nos pacientes 

examinados logo após as crises [45]. Tal resultado está de acordo com 

achados de outro experimento usando animais, em que encontrou aumento 

da bioatividade de IL-6 por dois dias após crises induzidas [46]. 

O curso clínico na SGB é determinado pelo balanço entre citocinas 

com efeito pró e anti-inflamatório, apontado por muitos estudos. Na fase 

aguda, há aumento na concentração sérica de TNF e IL-6, enquanto que na 

fase de recuperação, há uma up regulation das citocinas com efeito 

antiinflamatório. Tais dados sugerem que possa existir uma associação 

entre os níveis de citocinas e o prognóstico da SGB [42]. Em relação ao 

papel da IL-6 em processos lesionais do sistema nervoso periférico, um 

recente estudo [47], usando células de Schwann após lesão de nervo 

periférico, observou a indução da transcrição gênica de GFAP, uma 
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proteína importante na regeneração nervosa, através da ativação via 

STAT3. O mesmo não ocorreu em ratos deficientes em IL-6 submetidos à 

lesão do nervo ciático. Esses resultados sugerem que a IL-6 possa ser 

importante também na regeneração do nervo na SGB. 

 2.7.2 Fator Neurotrófico Ciliar do Nervo (CNTF)  

 As neurotrofinas fazem parte de uma família de polipeptídios que 

exercem suas funções predominantemente, mas não exclusivamente, no 

sistema nervoso. No sistema nervoso central, as neurotrofinas estão 

intimamente envolvidas numa série de atividades como a diferenciação 

neuronal, sobrevivência celular, crescimento e plasticidade das estruturas 

de conexão sinápticas do nervo, como também na liberação de 

neurotransmissores. Além do sistema nervoso central, as neurotrofinas 

exercem funções em outros tecidos e em especial no sistema imunológico 

[40].  

 O fator neurotrófico ciliar do nervo (CNTF) está estruturalmente e 

funcionalmente relacionado à família das citocinas, que inclui o fator de inibição 

de leucemia (LIF), interleucina-6 (IL-6), interleucina 11 (IL-1) e a oncostatina M 

(OSM) [48]. Um Polipeptídeo de 25 kDa, originalmente isolado como fator de 

sobrevivência dos neurônios do gânglio ciliar parassimpático, apresenta 

características secretoras expressas somente na injúria tecidual. Desta forma, 

o CNTF é designado como fator associado à lesão. O CNTF é produzido pelas 

células de Schwann, tecido ocular e Sistema Nervoso Central, exercendo 

efeitos sobre os axônios, retina e astrócitos, respectivamente [40].  Em culturas 

de células experimentais, o CNTF demonstrou importante papel na 



 25 

sobrevivência de uma variedade neuronal de subpopulações como os gânglios 

da raiz dorsal, neurônios simpáticos, neurônios septo-hipocampal e neurônios 

motores [49].  

 Devido à importância primordial da sobrevivência do neurônio 

motor e os níveis de CNTF, Ilzecka [50] e Laaksovirtal [51] observaram níveis 

séricos aumentados de CNTF na Esclerose Lateral Amiotrófica. Outro estudo 

que dosou o CNTF no líquido cefalorraquidiano de pacientes com algumas 

doenças neurológicas [52] constatou um aumento de seus níveis em todos os 

pacientes com Esclerose Múltipla, SGB e CIDP, sendo as maiores dosagens 

encontradas nas duas últimas condições. 

A interação entre CNTF e a IL-6 tem sido estudada por alguns autores. 

Schuster e colaboradores observaram que CNTF humano pode estimular uma 

resposta de fase aguda em hepatócitos, através de sua ligação ao receptor de 

IL-6 (IL-6R), desde que ligado à proteína gp130 e ao receptor LIF e não apenas 

através de seu receptor (CNTFR). Essa mesma resposta foi observada na 

porção solúvel de IL-6R (sIL-6R). Tais fatos têm importantes implicações no 

uso terapêutico do CNTF. No tratamento da Esclerose Lateral Amiotrófica, um 

estudo teve de ser interrompido por ocasião da severidade de efeitos adversos 

periféricos, já que o CNTFR não é expresso fora do SNC [53]. Em uma revisão, 

Jones e colaboradores descrevem a transsinalização, processo no qual a IL-6 

associado ao sIL-6R estimula células que expressam gp130 [54].    

Embora tenham sido descritas alterações nos níveis de CNTF e IL-6 no 

LCR de pacientes com SGB e esclerose lateral amiotrófica, até o momento 
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nenhum estudo investigou se tais variáveis têm valor preditivo do prognóstico 

nos pacientes com SGB. 

 

3. Objetivo 

Estudar a associação entre os níveis liquóricos de IL-6 e CNTF e a 

evolução clínica dos pacientes com SGB, determinando se essas proteínas 

podem predizer a evolução desses pacientes. É biologicamente plausível que a 

evolução dos pacientes com SGB seja associada aos níveis liquóricos de IL-6 e 

CNTF.  

  

4. Justificativa 

 A Síndrome de Guillain-Barré é uma polirradiculoneuropatia 

associada a importante morbimortalidade . Na literatura, muitas evidências 

sugerem que as complicações da SGB podem ser minimizadas com 

diagnóstico rápido, tratamento de suporte adequado e instituição precoce de 

terapêutica específica. Sendo assim, a necessidade de diagnóstico rápido e 

avaliação precisa da gravidade da SGB em um determinado paciente são muito 

importantes para o manejo inicial e para o estabelecimento do prognóstico. 

Ainda, a determinação inicial da potencial evolução clínica de um dado 

paciente pode também auxiliar no planejamento da estratégia terapêutica a ser 

elaborada. Por exemplo, eventualmente naqueles casos em que os indicadores 

precoces estabelecerem pior prognóstico, a terapêutica poderá ser instituída 

mais precocemente, teoricamente com melhores resultados. Para isso, é 
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necessário um melhor entendimento da fisiopatogenia dessa síndrome, bem 

como o estabelecimento de marcadores séricos qualitativos e quantitativos 

confiáveis. Dentro deste cenário, acreditamos que a pesquisa assim como 

proposta neste trabalho possa auxiliar a estabelecer uma importante 

ferramenta para diagnóstico, para definição de conduta e estabelecimento 

precoce de gravidade em SGB. Sendo assim, acreditamos que o nosso projeto 

é importante não só do ponto de vista de melhor entendimento da 

fisiopatogenia da SGB e do papel dos biomarcadores na desmielinização e re-

mielinização das raízes e axônios, bem como poderá ter resultados práticos 

para o manejo destes pacientes. 

 

5. Pacientes e Métodos 

 5.1. Delineamento do estudo. 

 Estudo de coorte prospectivo. 

 

 5.2. População. 

 Fizeram parte do estudo todos os pacientes encaminhados para o 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre no período de Março de 2008 à Dezembro 

de 2009 que preencherem os critérios de SGB e que concordaram em 

participar do estudo, perfazendo um total de 22 pacientes. 

 Critérios de Inclusão 

• Pacientes que preencham critérios diagnósticos para 

Síndrome de Guillain-Barré. 
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• Idade acima de 18 anos 

 

 Critérios de Exclusão 

• Não assinatura do termo de consentimento informado. 

• Presença de outras polineuropatias. 

• Pacientes com outras patologias neurológicas 

concomitantes. 

 5.3. Ética 

O protocolo foi submetido às Comissões Científica e de Ética do HCPA 

para sua realização.  

Somente foram incluídos os indivíduos e/ou familiares que 

compreenderam e concordaram com os termos do consentimento informado, 

autorizando o uso dos dados referentes à avaliação clínica deste trabalho. 

5.4. Detalhamento do Projeto 

 Critérios diagnósticos para Síndrome de Guillain-Barré 

 Os critérios empregados serão os mesmos utilizados pela 

NINCDS (National Institute of Neurological Disorders and Stroke) para 

Síndrome de Guillain Barre [56-58].  
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  Abstract  

 
The Guillain-Barré syndrome (GBS) is characterized by flaccid paralysis of acute onset, 

usually immune-mediated, with clinical features associated with a progressive motor 

and sensory involvement, often determining major disability and morbidity in affected 

individuals. Here we present a two-years prospective study in which we followed a 

cohort of patients with GBS admitted to the Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Our 

objective was to evaluate if cerebrospinal fluid (CSF) levels of interleukine-6 (IL-6) or 

ciliary neurotrophic factor (CNTF) during acute phase of disease could be used for 

defining prognostic in GBS. At admission we measured CSF concentrations of IL-6 and 

CNTF in 22 patients with Guillain Barre Syndrome (GBS). After six months from the 

beginning of the GBS symptoms patients were blindly evaluated for neurological 

disability and classified in two different groups according with the scale of Hughes: 

good outcome (Hughes 0-2) and poor outcome (Hughes> 3). In this study we observed 

that CSF levels of IL-6 and CNTF were not predictors of clinical outcome in GBS. 

However, our study might be important for better understanding of the physiopathology 
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of GBS.  

 

Key words: cerebrospinal fluid; Guillain-Barré syndrome; polyradiculopathy;  

prognosis; CNTF; IL-6. 

  
 
Introduction  

 Guillain-Barré Syndrome (GBS) is an acute inflammatory demyelinating 

polyneuropathy (AIDP), an autoimmune disease that affect the peripheral nervous 

system. Its mechanisms still not fully understood but the disease is usually triggered by 

an acute infectious process. GBS is clinically characterized by weakness and 

numbness or a tingling sensation in the legs and arms and possible loss of movement 

and feeling in the legs, arms, upper body, and face. The heterogeneous in severity of 

neurological deficits and prognosis take some patients to develop paralysis of 

oculomotor, facial, oropharyngeal, respiratory, and limb muscles within days and 

remain bedridden or wheelchair bound. Others have mild limb paresis from which they 

recover spontaneously within weeks. Previous studies showed that preceding infection, 

age, rapid progression, disability at nadir, and electrophysiological characteristics were 

associated with long-term prognosis [1-4]. Recently, elevated levels of neurofilament 

heavy chain (NfH) in the CSF indicated poor outcome in motor recovery in GBS [5]. In 

this venue, CSF biomarkers might be important for understanding pathophysiology of 

GBS and might be important for defining prognosis in these patients. 

 Interleukine 6 (IL-6) has pro-inflammatory activity that signaling through gp130 

receptor (also called CD130). T cells and macrophages release IL-6 to stimulate 

immune response to tissue damage and IL-6 has been show to be increased in GBS 

[6]. Ciliary neurotrophic factor (CNTF) is a neurotrophic cytokine also signaling through 

gp130 receptor that has been showing to promote survival of motor neuron both in vivo 

and in vitro (7). It is biologically plausible that these cytokines are increased in GBS, 

being possible biological markers for disease severity. In this study, we evaluate CSF 
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concentrations of interleukine-6 and CNTF in patients with GBS, studying if these 

specific proteins could be prognostic markers of functional recovery in GBS.  

  

Methods  

Participants and study design  

The study population included all patients with clinically defined GBS admitted to 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre of Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

Brazil, a general hospital serving all ages, between January 1, 2008, and December  

31, 2009. CSF from 22 patients in the acute phase of GBS were studied. All patients 

met clinical, neurophysiologic and CSF diagnostic criteria for GBS [8-9]. A control 

group composed of CSF of 32 individuals was recruited from the catchment’s area of 

the same hospital. At admission GBS patients were submitted to lumbar puncture as a 

part of the diagnostic procedures and CSF samples were stored for IL-6 and CNTF 

measurements. Patients were followed for at least six months and after this time were 

evaluated using Hughes clinical scale (grade 5, assisted respiration required; grade 4, 

bed-bound; grade 3, able to walk 5 meters with a walker or support; grade 2, able to 

ambulate 5 meters independently; grade 1, minor signs and symptoms) by trained 

observers [10-12]. In order to evaluate outcome we divided patients into two groups 

according the scale of Hughes: good outcome (Hughes 0-2) and poor outcome 

(Hughes> 3) [5].  

  

 Cerebrospinal Fluid Interleukine-6 and CNTF Analyses  

 A quantitative monoclonal two-site elisa assay was used for measuring IL-6 and CNTF 

in all of samples. The immunological reaction is detected by color reaction. The 

determinations were carried out in two different experiments. The detection limit of the 

assay is 0.02 ng/ml, as provided by the supplier. Internal controls provided by 

manufacturer were used to determine inter- assay  
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Ethical aspects  

This study was approved by the Ethics Committee for Medical Research of our 

hospital. Informed consent was obtained from the subjects, their nearest relatives, or 

both.  

  

Statistical analysis  

Categorical variables were compared by two-tailed Chi-squared test or Fisher's exact 

test. Results are showed as percentage (O.R., 95% C.I.) Numerical variables were 

compared by the independent Student t-test, with the Levene’s test for equality of 

analysis of variance. Results are showed as mean (S.D.). A p value < 0.05 was 

considered statistically significant. All statistical analyses were carried out with the 

SPSS 18.0 for Windows.  

  

 

Results  

The demographic and biochemical characteristics of GBS patients and controls are 

presented in Table 1. We did not observed differences when patients were classified 

six months after admission in the group of good prognosis (Hughes 0-2) or group of 

bad prognosis regarding age, gender, respiratory failure, sub-type of GBS group (AIDP 

or AMAN), CSF protein levels, or CSF cell count.  

 
Table 1 – Clinical and laboratory variables according with clinical endpoint.  

 Hughes 0-2 Hughes 3-6 O.R. (95% CI) p 

Age  44.45 40.54 - 0.59 

Gender      

       Male 7 (32%) 5 (23%)   

       Female 4 (18%) 6 (27%) 0.48 (0.09-2.63) 0.67 
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Respiratory Failure     

       Yes 1 (5%) 5 (23%)   

       No 10(45%) 6(27%) 0.83 (0.78-89.47) 0.15 

Type     

       AIDP 7 (32%) 10(45%)   

       AMAN 4(18%) 1(5%) 0.17 (0.02-1.92) 0.31 

CSF protein 128.70 75.00 - 0.15 

CSF cells 3.30 2.87 - 0.86 

 

 

Table 2 shows the correlation among CSF IL-6 and CNTF levels with the prognosis 

according to the scale of Hughes in GBS patients. At hospital admission both 

biomarkers were elevated in CSF. However there was no difference in admission levels 

of CNTF and IL-6 in CSF.  

 

Table 2 – CSF levels of CNTF and IL-6 according with clinical endpoint.  

 Hughes 0-2 Hughes 3-6 p 

CNTF líquor (pg/ml) 38.22 (69,88) 32.40 (22,70) 0.80 

IL-6 líquor (pg/ml) 3.70 (1,62) 3.90 (1,80) 0.64 

 

 

Discussion  

 Biochemical markers in blood and CSF samples might be used as prognostic 

predictors of GBS supporting clinical practice and electrophysiological findings. In the 

present study we investigated if CNTF and IL-6 could be used as early biomarkers of 

long-term prognostic in GBS. We observed high levels of CNTF and IL-6 CSF of this 
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patients but this elevation did not correlate with long-term GBS outcome.  

 IL-6 is synthesized by mononuclear cells, T cells, endothelial cells and others in 

response to IL-1 and/or TNF-alpha. IL-6 is a pro-inflammatory cytokine that is thought 

to significantly contribute to GBS development by recruiting effecter cells to the 

peripheral nervous system and by enabling in situ release of other products toxic for 

Schwann cells and myelin [13]. IL-6 mRNAs is upregulated in human vasculitic 

neuropathy [14] and in chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP) [15].  

Our finding of increased IL-6 in CSF of GBS is in line with previous findings [16-18]. 

The increase of IL-6 in GBS has important pathophysiological implications and it might 

have therapeutical importance as well. However we observed here that the IL-6 

increase in acute phase of GBS might not hold prognostic relevance for long-term 

clinical outcome in these patients. 

 CNTF is neurotrophic factor important for motor neuron survival [7]. CNTF is 

increased in amyotrophic lateral sclerosis (ALS) [19] and its levels correlates with 

clinical presentations in ELA [20]. CNTF has been tested for ALS treatment in humans 

[21]. In nerve, CNTF mRNA is expressed exclusively in Schwann cells, from where 

CNTF is released after nerve injury, being perhaps important for axonal regeneration. 

[22]. Surprising, Yamamotto et al. observed downregulation of CNTF mRNA in sural 

nerve of patients with CIDP and in human vasculitic neuropathy [14]. However, this 

authors observed also a reverse correlation between CNTF and CNTFR-alpha 

supporting a recruiting hypothesis of CNTF to the regeneration axons [23].  Massaro et 

al. [15] showed increased CNTF in CSF of patients with multiple sclerosis and GBS. 

Thus it would be biologically plausible that the amount of CNTF increase would 

correlate with disease severity and its clinical evolution. In this venue it is plausible that 

earlier CNTF levels in GBS could correlate with long-term prognosis in these patients. 

However, in spite of and increase of CNTF, we did not observed a correlation between 

CSF levels and clinical outcome in GBS. 

 In summary, our study showed high levels of CNTF and IL-6 in GBS. These are 
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interesting findings that might support a role of CNTF and IL-6 in GBS, perhaps these 

cytokines being important for clinical recovery of these patients. However, in spite of 

being biologically plausible, we did not observe any correlations between these levels 

with long-term prognosis in GBS.  
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8. Conclusão 

Apesar do estudo não ter encontrado associação entre os níveis 

liquóricos de IL-6 e CNTF e a evolução clínica dos pacientes com SGB, 

observamos altos níveis dessas proteínas no LCR desses pacientes. Esse 

achado pode demonstrar uma importância dessas citocinas na recuperação da 

SGB.  
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Anexos  

Tabela 1. Critérios diagnósticos da Síndrome Guillain-Barré:                  

 

1. Rápido desenvolvimento de fraqueza simétrica, com padrão ascendente dos 

membros inferiores envolvendo o tronco, membros superiores e eventualmente 

nervos cranianos. 

2. Arreflexia 

3. Aumento da concentração de proteínas no líquido espinhal sem alteração na 

contagem celular 

 

Fonte: Adaptado de Asbury AK [7] 
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Tabela 2. Classificação dos Critérios Eletroneuromiográficos para SGB. 

1. Normal 
(Presente em todos os nervos estudados) 
LMD ≤ 100% LSN 
Ondas F presentes e com latência ≤ 100% LSN 

 VCM ≥100% LIN  

 PAMCd ≥100% LIN 
 PAMCp ≥100% LIN 
 PAMCp / PAMCd > 0,5 

2. Desmielinizante primária 
(Pelo menos uma das seguintes opções em pelo menos dois 
nervos, ou pelo menos duas das seguintes opções em um nervo se 
todos os outros forem inexcitáveis e PAMCd ≥ 10% LIN) 
VCM <90% LIN (85%, se PAMCd <50% LIN) 
LMD > 110% LSN (120% se dCMAP < 100% LIN) 
PAMCp / PAMCd < 0,5 e PAMCd ≥ 20% LIN  
Resposta da latência de Onda F > 120% LSN 
 
Primariamente Axonal 
Nenhuma das características acima de desmielinização em qualquer 
nervo (exceto uma característica desmielinizante é permitidos em um 
nervo se PAMCd < 10% LIN), e 
PAMCd < 80% LIN em pelo menos dois nervos 

3. Inexcitável 
PAMCd ausentes em todos os nervos (ou presente em apenas um 
nervo com PAMCd < 10% LIN) 
 

4. Equívoca 
Não cabem exatamente critérios para qualquer outro grupo 

LMD = Latência Motora Distal; LIN = Limite Inferior da Normalidade; LSN = 
Limite Superior da Normalidade; VCM = Velocidade de Condução Motora; 
PAMCd = Amplitude distal do Potencial de Ação Motora Composto; PAMCp = 
Amplitude proximal do Potencial de Ação Motora Composto 

Modificado de Ho e colaboradores [20] 
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Tabela 3. Diagnóstico diferencial das paralisias flácidas de início agudo. 

 

AVC de Tronco cerebral 
Encefalite de Tronco Cerebral 
Poliomielite Anterior Aguda 

 Causado por vírus da pólio 

 Causado por outros vírus neurotróficos 

Mielopatia Aguda 
 Lesão ocupando o espaço 

 Mielite transversa 

Neuropatia periférica 
 Síndrome Guillain-Barré 

 Neuropatia pós-vacinal 

 Neuropatia diftérica 

 Metais pesados, toxinas biológicas e intoxicação por drogas. 

 Porfiria aguda intermitente 

 Neuropatia vasculítica 

 Neuropatia do doente crítico 

 Neuropatia linfomatosa 

Desordens da transmissão neuromuscular 
 Miastenia gravis 

 Toxinas biológicas ou industriais 

Desordens musculares 
 Hipocalemia 

 Hipofosfatemia 

 Miopatia inflamatória 

 Rabdomiolise aguda 

 Trichinosis 

 Paralisia periódica 

 

Fonte: Tabela adaptada de Hughes e Cornblath, 2005 [2]. 
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Tabela 4. Classificação da Síndrome de Guillain-Barré, desordens 
associadas e anticorpos anti-gangliosídeos típicos  

Polirradiculoneuropatia Inflamatória Desmielinizante Aguda (AIDP): anticorpos 

desconhecidos 

Neuropatia Axonal Sensitivo e Motora Aguda (AMSAN): GM1, GM1b, GD1a 

Neuropatia Axonal Motora Aguda (AMAN): GM1, GM1b, GD1a, GalNac-GD1a 

Neuropatia Sensitiva Aguda: GD1b 

Síndrome de Miller-Fisher: GQ1b, GT1a 

Acometimento orofaríngeo: GT1a 

Sobreposição de Síndrome de Miller-Fisher/ Síndrome de Guillain-Barré: 

GQ1b, GM1, GM1b, GD1a, GalNac-GD1a 

 

 

Fonte: Tabela adaptada de Hughes e Cornblath, 2005 [2]. 
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Tabela 5. Escala de graduação de comprometimento neurológico (Hughes 

et al., modificado pelo Guillain Barré Study Group[59]). 

 

Grau  Características clínicas 

0  O paciente esta saudável, sem nenhum sinal ou sintoma de 

SGB; 

1  O paciente tem sinais ou sintomas menores e é capaz de 

correr, 

2  O paciente é capaz de andar 5 metros através de um espaço 

aberto sem assistência, mas é incapaz de correr; 

3  O paciente é capaz de andar 5 metros através de um espaço 

aberto com o auxílio de outra pessoa ou de muletas; 

4  O paciente esta restrito ao leito ou a cadeira de rodas; 

5  O paciente necessita de ventilação assistida pelo menos uma 

parte do dia ou da noite; 

6  Óbito  
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 FICHA DE AVALIAÇÃO CLÍNICA 

 
Nome:_____________________________________________________________________Exame 
n.°:___________ 
Data de nascimento: _____/_____/_____    Sexo: (  ) Masc.   (  ) Fem. Peso: _______ Kg
 Altura: ______ m 
Escolaridade: (  ) Não alfabetizado (  ) 1o. Grau incompleto (  ) 1o. Grau completo (  ) 2o. Grau completo  (  
) Superior 
Profissão:____________________________________________________________________________
_________ 
Endereço:____________________________________________________________________________
_________ 
Cidade: ___________________________________   UF: 
_______Fone:_______________________ 
 
 
Características Clínicas: 
Fraqueza muscular distal  Desordem autonômica  Alterações sensitivas  

Fraqueza muscular proximal   Disturbio esfincteriano  Dor   

Hiporreflexia  Paralisia de nervo craniano  Meningismo  

Arreflexia  Suporte ventilatório  Nadir (dias)  
Clinical score for GBS/ S-100 Beta: 
 2 semanas 4  semanas 8  semanas 12  semanas 26  semanas 54 semanas 

Score       

S100b       
 
Caracteristicas Liquóricas: 
Celularidade  Glicose   

Proteínas  S100b  
 
Espectro de Apresentação ENMG da Síndrome de Guillain Barré: 
Padrão desmielinizante agudo(AIDP)  Degeneração axonal secundária  

Padrão axonal motor agudo(AMAN)  Padrão sensitivo-motor axonal agudo(AMSAN)  

Síndrome de Miller-Fisher    
 

Sorologia para infecções: 
 IgM  IgG  IgM  IgG 

Campylobacter jejuni   Virus Epstein-Barr   

Citomegalovirus   Mycoplama pneumoniae   
Achados associados antecedentes: 
 Presente Ausente  Presente Ausente  Presente Ausente 

Febre   Rinorréia   Vacinação   

Cefaléia   Diarréia   Cirurgias   

Tosse   Dor Abdominal   Drogas   
Comorbidades 
Diabetes  Tireoidopatia  HIV  

Neoplasia  Doença hepática    
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 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Pacientes com sintomas como fraqueza de início recente e progressivo, formigamento, 
dores e queimação nas mãos e pés, podem se beneficiar da avaliação correta das suas 
queixas. A avaliação clínica detalhada pode fornecer informações para que o médico descubra 
qual a causa dos sintomas, podendo determinar o tratamento correto. 

A Eletroneuromiografia detecta alterações no funcionamento dos nervos e dos 
músculos e serve como um exame de extrema importância na detecção de lesões que possam 
estar causando os sintomas de dor, formigamento e fraqueza. Você está sendo convidado a 
participar de um estudo onde avaliaremos as repostas das questões sobre suas queixas 
clínicas, os resultado da eletroneuromiografia e os exames laboratoriais(dentre eles a pesquisa 
no sangue e no líquido espinhal da proteína S-100 Beta). Se você desejar participar, deverá 
autorizar a equipe de pesquisadores a verificar os resultados dos seus exames realizados para 
o seu atendimento habitual na instituição.  Não será realizado nenhum estudo adicional, só 
serão observadas as queixas clínicas e a medida dos níveis da Proteína S-100 Beta, e 
comparadas com o resultado do exame de eletroneuromiografia. Não serão utilizadas nenhuma 
técnica diferente das normalmente empregadas na realização do exame.   

 Todos os dados obtidos serão confidenciais, não sendo o nome do paciente vinculado 
com o exame ou a ficha clínica. Os resultados serão colocados em um conjunto de dados, 
assegurando total privacidade das informações obtidas. Informações adicionais serão 
prontamente respondidas pelo médico que fará o exame. Havendo alguma dúvida para 
preenchimento dos questionários, antes da decisão do ingresso, sinta-se à vontade para 
questionamentos. A não participação no estudo não causará nenhum prejuízo ao seu 
atendimento na instituição. 

Eu, __________________________________________________, fui informado (a) dos 
objetivos e justificativas para a realização deste estudo. Sei que estou livre para qualquer 
questionamento e que minhas dúvidas foram respondidas de forma clara. Também estou 
ciente que estou livre para solicitar informações a qualquer momento, que as informações 
obtidas me serão fornecidas e que terei liberdade de retirar este meu consentimento de 
participação a qualquer momento, mesmo após a assinatura do mesmo. 

 

Pesquisador 

 

 

 

Paciente ou responsável 

 

 

 ____________________________________ 

  Orientador 

Pesquisador Responsável: Dr. Marino Muxfeldt Bianchin 

UNIDADE DE ELETROMINEUROMIOGRAFIA – TEL. 21018672 

 


