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Resumo: A Síndrome de Guillain-Barré (SGB) é uma doença autoimune grave 
que afeta o sistema nervoso e se manifesta por processo desmielizante. Trata-
se de uma forma de polineuropatia levando a fraqueza muscular. A evolução do 
quadro clínico se dá de forma rápida, necessitando de uma assistência integral. 
Objetivou-se Construir um plano de cuidados de enfermagem frente a um 
paciente acometido por Síndrome de Guillain-Barré, utilizando as principais 
taxonomias de enfermagem. Trata-se de um Relato de caráter descritivo da 
construção de um plano de cuidados de enfermagem a um paciente com SGB 
realizado em fevereiro de 2019. Com base no quadro clínico do paciente 
elencaram-se os principais diagnósticos, intervenções e metas a serem 
alcançada. Os dados obtidos foram analisados segundo as taxonomias da 
Associação Norte-Americana de Diagnósticos de Enfermagem e da 
Classificação das Intervenções de Enfermagem. Respeitou-se a resolução 
466/12. Os diagnósticos de enfermagem elaborados para a assistência ao 
paciente foram: padrão respiratório ineficaz relacionado à insuficiência 
respiratória evidenciado por dispneia e alterações nos níveis de saturação de 
oxigênio; deglutição prejudicada relacionada a acometimento de nervos faciais 
evidenciada por alterações no padrão de alimentação; mobilidade física 
prejudicada relacionada a parestesia nos membros inferiores e superiores 
evidenciada por alterações na marcha. As principais intervenções: manter a 
cabeceira elevada a 45º principalmente durante as refeições; avaliar o nível de 
dificuldade do paciente em deglutir; posicionar o paciente para promover o 
conforto, segurança e expansão torácica; manter vias aéreas pérvias; 
providenciar apoio para os pés e mãos; e evitar neuropatias compressivas por 
posturas viciosas. Metas em médio prazo: reestabelecer padrão respiratório e de 
deglutição. Meta a longo prazo: Apresentar boa mobilidade física. Diante do que 
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foi exposto, a construção de um plano de cuidados de enfermagem direciona-se 
a assistência prestada, reavaliando o quadro clínico do paciente a fim de 
constatar mudança nos diagnósticos, intervenções e metas traçadas. 
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