ZIKA Resposta do Departamento de Saúde de Porto Rico e CDC

Sistema de vigilância passiva para GUILLAIN-BARRÉ
A síndrome de Guillain-Barré (GBS)
é uma condição rara que afeta o sistema
imunológico de uma pessoa ao danificar
os nervos, causando fraqueza muscular
ou paralisia. Recentemente, os países
afetados pelo zika vírus informaram
um aumento nos casos de SGB. O
departamento de saúde de Porto Rico
está se preparando para um possível
aumento do número de pacientes
com SGB devido ao crescimento da
transmissão do zika vírus.
A vigilância para SGB ajudará a detectar
o aumento de casos de SGB e orientar
os agentes de saúde pública a tomarem
medidas rápidas.

O paciente apresenta
sinais ou sintomas
compatíveis com
SGB?

Os sinais e sintomas comuns de
SGB incluem:
zz Dormência ou formigamento nos braços ou
pernas
zz Fraqueza ou dor nos braços ou pernas em
ambos os lados do corpo
zz Diminuição ou ausência de reflexos
zz Dificuldade de respirar ou falta de ar
zz Dificuldade de andar, falar, mastigar e
engolir.

O paciente apresenta
sinais ou sintomas
de outra condição
neurológica, como
encefalite ou mielite,
com uma doença
aguda antecedente?

Solicite testes para vírus de zika, dengue e chikungunya

Preencha o formulário de relato de caso da
Síndrome de Guillain-Barré

Sim

Preencha o formulário com as informações do paciente,
incluindo o endereço residencial, nome do hospital e do
médico, sinais e sintomas neurológicos e qualquer outra
doença informada pelo paciente nos últimos 2 meses.

Sim

Se o caso não for SGB, escreva o nome da outra condição
neurológica na parte superior do formulário.

Entre em contato com a equipe de SGB pelo e-mail
GBS@salud.pr.gov ou ligue para 787-692-2776
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Envie o formulário E uma amostra do soro para o
Departamento de Saúde
Além do soro, outras amostras podem ser enviadas para
teste, incluindo saliva, líquido cefalorraquidiano (LCR),
sangue total e urina.
Se possível, as amostras devem ser coletadas antes de
iniciar o tratamento.
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Para obter mais informações e fazer o download
do formulário, acesse www.salud.gov.pr
Idioma inglês, versão acessível:
https://www.cdc.gov/zika/pdfs/poster-gbs.pdf
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