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ENCEFALITE VIRAL AGUDA*: paciente hospitalizado com alteração do estado mental (sonolência, letargia, torpor, mudança no comportamento ou na
personalidade) ou ataxia sem causa definida e com duração > 24h, acompanhada por pelo menos dois dos seguintes critérios: febre, crise epiléptica,
sinais neurológicos focais, pleocitose liquórica, alterações radiológicas sugestivas de encefalite, alterações eletroencefalográficas consistentes com
encefalite e não atribuíveis a outra causa.
MIELITE TRANSVERSA VIRAL AGUDA*: paciente  com déficit motor, sensorial ou autonômico agudo atribuível à medula espinhal (incluindo-se
fraqueza com padrão de neurônio motor superior e/ou inferior, nível sensitivo, comprometimento esfincteriano ou disfunção erétil) acompanhado por pelo
menos dois dos seguintes critérios: febre, pleocitose liquórica, exame de imagem evidenciando inflamação ou desmielinização da medula espinhal, com
ou sem envolvimento meníngeo associado.
ENCEFALOMIELITE DISSEMINADA AGUDA*: paciente com curso monofásico de alterações neurológicas focais ou multifocais agudas , incluindo-se
um ou mais dos seguintes critérios: encefalopatia, alterações de funções corticais, comprometimento de nervos cranianos, defeito nos campos visuais,
presença de reflexos primitivos, fraqueza muscular (focal ou difusa), anormalidades sensoriais, hiporreflexia ou hiperreflexia miotática, sinais cerebelares.

SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ *: paciente com fraqueza bilateral e relativamente simétrica dos membros de início agudo, com ou sem
comprometimento respiratório ou fraqueza de músculos inervados por nervos cranianos, além de: r eflexos miotáticos reduzidos ou ausentes pelo menos
nos membros acometidos e curso monofásico, com nadir entre 12h e 28 dias, seguido por platô e melhora subsequente, ou óbito.
* A presença de deficiência motora aguda em < 15 anos implica na notificação também de PFA.

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE INVESTIGAÇÃO

Nº

1- Encefalite viral aguda [A86] • 2- Mielite transversa viral aguda [G05.1]
3- Encefalomielite disseminada aguda [G05.8] • 4- Síndrome de Guillain-Barré [G61.0]
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Convulsões Diarréia Mialgia Mialgia Febre Tremores de extremidades

Prostração

Rigidez de nuca Vômito Artralgia Artralgia Linfadenopatia Outras: _________________________

Confusão mental Náusea Cefaléia Cefaléia Fraqueza muscular: Se sim, onde: MMSS MMII

Coma Dor abdominal Exantema Exantema Paralisia, se sim onde: _______________________________

Sinais e Sintomas     1 - Sim     2 - Não     9 - Ignorado
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63 64Classificação final:

1-Confirmado   2-Descartado 9-Ignorado

Data óbito: Data encerramento:

Evolução:
1-Cura   2-Sequelas   3 - Óbito relacionado a infecção viral
4-Óbito por outras causas   9-Ignorado

Se confirmado:

1-Nível I   2-Nível II   3-Nível III

Diagnóstico:

1-Alternativo: ____________________________

2-Etiológico: ____________________________
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Observações/História Clínica
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Exposição a mata fechada

Tomografia de crânio:
Sangue total de fase aguda:

Encefalograma:
Soro 1 (fase aguda):

Ressonância magnética do crânio:

Soro 2 (fase de convalescença):

Ressonância magnética de coluna:

LCR:

Fezes:

Secreção respiratória:

Outros (as):

Exposição a produtos químicos/industriais

Exposição a mosquitos Exposição a água contaminada

Exposição a carrapatos Consumo de leite cru

Exposição a equídeos Ordenha de animais

Exposição a suínos

Histórico de exposição / antecedentes patológicos   1-Sim   2-Não   3-Ignorado

Exames de imagem e eletrofisiológicos: (se realizados)

Hemograma:

Citobioquímica:

Hemáceas _____ mm      Leucócitos __________ mm    Neutrófilos _____ %   Glicose _____ mg/dl   Proteínas _____ mg/dl
3 3

Hto _____%      Hb _____g/dl      Leucócitos _______ mm     Neutrófilos _____%     Linfócitos _____%     Plaquetas ____________ mm3 3

Amostras / resultados de exames para diagnóstico etiológico:
(se colhidos / realizados)

 Mordedura por animal os últimos 360 dias*

 Imunização nos últimos 60 dias*

 Sintomas gripais nos últimos 60 dias*

 Vômitos / diarreia  nos últimos 60 dias*

 Sintomas de “virose”, febre ou manchas no corpo nos
últimos 30 dias*Passado de câncer

Exposição a cavernas Casos semelhantes na família ou na vizinhança

Exposição a morcegos * Descrever (características, período): ________________

_______________________________________________

Profissional de saúde

Exposição a pesticidas  Ferimento cutâneo ou mucoso nos últimos 360 dias*
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Eletroneuromiografia:                
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