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Introdução: A encefalite herpética envolve cefáleia, febre e alteração 
comportamental, apresentando 70% de mortalidade. Objetivos: Evidenciar 
manifestações psiquiátricas da encefalite herpética, difícil manejo e prognóstico 
reservado. Relato de caso: WSS, 21 anos, masculino, internado em dezembro 
de 2017 em referência em infectologia por febre, cefaléia frontal, vômitos, 
irritação meníngea, úlceras orais e genitais, evidenciando-se sorologias 
negativas para HIV, sífilis e hepatites. Líquor: turvo, 35% polimorfonucleares, 
65% mononucleares, 350 células p/mm³, glicose 54,2 mg/dl e proteinas 135 
mg/dl. Instituiram-se aciclovir empírico, e, posterior pulsoterapia. Tomografia 
sugeriu isquemia corticosubcortical, e, Ressonância de Encéfalo sinal 
assimétrico de lobos temporais (com necrose cortical), frontobasal esquerdo e 
límbico. Alterações comportamentais, de sociabilidade e alucinações 
demandaram avaliação psiquiátrica continuada: instituiu-se olanzapina. Após 
surto psicótico, WSS internou-se em hospital psiquiátrico estadual, orientando-
se ajuste de psicotrópico, introdução de valproato e referência a hospital 
universitário, conseguindo-se potencializar atividade, apesar da pouca 
reatividade. Nesse serviço, o líquor apresenta 95% mononucleares, 5% 
polimorfonucleares, glicose 59mg/dl, proteinas 43,4, a tomografia evidenciou 
extensão da sequela corticossubcortical temporal, aguardando-se ressonância e 
eletroencefalograma. Seguem os prejuizos cognitivos e na linguagem, 
maneirismos, estereotipias, coprofagia, impulsividade latente, sem 
agressividade, ajustadas as medicações. Discussão: Demandados cuidado 
multiprofissional, imaginologia e laboratório, o quadro mescla amnésias, afasia, 
déficit cognitivo, potencial epileptogênico (lobo temporal), impulsividade e 
alterações comportamentais manejadas com olanzapina e valproato sódico, 
envolvendo desafios, desgastes físicos e emocionais. 
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