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APRESENTAÇÃO 

 

 Este documento tem por objetivo orientar profissionais da Rede de 

Atenção à Saúde, que atuam em serviços de saúde Públicos e ou Privados para 

a condução de casos suspeitos ou confirmados da Monkeypox (Varíola dos 

Macacos), visando obter uma resposta rápida ao atual cenário epidemiológico 

em saúde pública.  

 Aqui serão apresentados os critérios para a classificação de casos 

suspeitos, confirmados, prováveis e descartados, bem como orientações para a 

notificação, monitoramento e assistência aos pacientes acometidos pela doença. 

 As orientações aqui apresentadas têm respaldo na Nota Técnica 

GVIMS/GGTES/DIRE3/ANVISA Nº 03/2022, no Plano de Ação da Sala de 

Situação Monkeypox do Ministério da Saúde de 9 de julho de 2022, Nota Técnica 

Estadual 06/2022 e documento da OPAS com orientação para o manejo clínico, 

prevenção e controle de infecção para varíola dos macacos (2022). 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Monkeypox é caracterizada como uma zoonose viral, com a 

apresentação semelhante a varíola, no entanto com apresentação clínica menos 

grave e menos transmissível. A doença tornou-se conhecida no ano de 1958, na 

ocorrência de dois surtos de uma doença que se assemelhava à varíola. A 

ocorrência foi identificada em colônias de macacos, estes conservados para 

pesquisa. Dar-se a origem do nome "Monkeypox". O primeiro caso da doença 

em humanos, foi registrado em 1970 na República Democrática do Congo, 

durante um período de esforços intensificados para eliminar a varíola (BRASIL, 

2022). 

A doença é causada pelo vírus Monkeypox, este composto de DNA de fita 

dupla envelopado que pertence ao gênero Orthopoxvirus da família Poxviridae. 

A susceptibilidade a Monkeypox foi identificada em várias espécies animais. 

Dentre os quais incluem: esquilos de corda, esquilos de árvore, ratos gambianos, 

arganazes, primatas não humanos e outras espécies (BRASIL, 2022).  
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Não há consenso na literatura sobre a história natural do vírus Monkeypox 

sendo necessário mais estudos que permita identificar o(s) reservatório(s) 

exato(s) e como a circulação do vírus é mantida na natureza. 

A Monkeypox é uma doença de importância para a saúde pública de 

abrangência global, sendo endêmica nos países da África Ocidental e Central, 

têm-se observado também casos confirmados em países não endêmicos.  

Destaca-se o ano de 2003, com primeiro surto de Monkeypox fora da 

África, o mesmo ocorreu nos Estados Unidos da América (EUA) e estava 

relacionado ao contato com cães de estimação dos casos infectados. Esses 

animais de estimação foram alojados com ratos e arganazes da Gâmbia, 

importados de Gana. Como consequência, o surto resultou em mais de 70 casos 

confirmados no país. Mais recentemente, estudos apontam relatos da 

Monkeypox também em viajantes originários da Nigéria em Israel (2018), no 

Reino Unido (2018, 2019, 2021 e 2022), em Cingapura (2019) e nos Estados 

Unidos da América (2021). 

Nesse cenário epidemiológico mundial, o Brasil registrou seu primeiro 

caso confirmado de Monkeypox em junho de 2022 no estado de São Paulo. O 

paciente, um homem de 41 anos que viajou à Espanha, segundo país com o 

maior número de casos da doença. O mesmo foi colocado em isolamento no 

Instituto de Infectologia Emílio Ribas, na Zona Oeste da capital. O caso evoluiu 

com bom estado clínico da doença. 

No Estado de Pernambuco a doença foi confirmada no dia 12 de julho de 

2022. O caso foi em um paciente residente do estado de São Paulo que estava 

em férias na região metropolitana. Após o primeiro caso o estado registrou mais 

três casos em investigação, atualmente (31/07/2022) conta com sete (07) casos 

confirmados. 

O município de Petrolina-PE notificou o primeiro caso suspeito da doença 

no dia 28 de julho de 2022, o caso é de um paciente residente do município, mas 

que havia viajado para uma cidade do estado do Ceará. Este seguiu em 

isolamento domiciliar com sintomas leves da doença. No dia seguinte (29) 

registrou-se na vigilância municipal o segundo caso suspeito da Monkeypox, 

trata-se de uma turista que está a passeio na cidade, a mesma segue em 

isolamento em um hospital privado da cidade com quadro clínico estável. 
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Diante desse cenário atual, e da possibilidade de surgimento de novos 

casos de Monkeypox na cidade, a Secretaria de Saúde Municipal por meio da 

Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde, elaborou este Plano de 

Contingenciamento com o objetivo de orientar os serviços de saúde da Rede de 

Atenção à Saúde no Município, mediante a necessidade da implementação de 

medidas de preparação e resposta imediata com base na prevenção e controle 

da transmissão da Monkeypox dentro desses serviços.  

As ações aqui dispostas, se concentram em informar aos trabalhadores 

de saúde as medidas de intervenção imediata a fim de impedir uma maior 

disseminação da doença. As evidências atuais disponíveis sugerem que os 

indivíduos que estão em maior risco são aqueles que tiveram contato físico 

próximo com pessoas sintomáticas. As ações visam também proteger 

profissionais da linha de frente, bem como outros profissionais que possam estar 

em risco pelo exercício da profissão. 

 

2. TRANSMISSÃO 

 

A transmissão da Monkeypox ocorre principalmente por meio de contato 

direto ou indireto com sangue, fluidos corporais, lesões de pele ou mucosa de 

animais infectados. A transmissão de pessoa a pessoa (transmissão 

secundária), pode ocorrer por contato próximo com secreções respiratórias, 

lesões de pele de uma pessoa infectada, bem como com objetos e superfícies 

contaminados. A transmissão vertical ou durante o contato próximo no pós-parto 

também pode ocorrer.  

Apesar da literatura apresentar que a transmissão de gotículas 

respiratórias ocorra por meio do contato íntimo e prolongado, não há evidências 

da transmissão por via sexual, não se tratando, portanto, de uma Infecção 

Sexualmente Transmissível (IST). A Informação coloca em destaque os 

profissionais de saúde, membros da família e outros contatos próximos de 

pessoas infectadas como pessoas em situação de maior risco (BRASIL, 2022). 

De acordo com Ministério da Saúde (2022), o período de transmissão da 

doença se encerra quando as crostas das lesões desaparecem. Assim, destaca-
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se a importância do monitoramento do paciente para assegurar o seu isolamento 

no período de transmissibilidade da doença. 

A doença apresenta segmento clínico leve, no entanto a literatura aponta 

que complicações da Monkeypox podem incluir infecções secundárias, tais 

como: broncopneumonia; sepse; encefalite e infecção da córnea com 

consequente perda de visão.  

Ao longo da história da doença, estudos apontam que a taxa de letalidade 

da Monkeypox variou de 0 a 11% na população apresentando maior prevalência 

entre as crianças. Segundo Brasil (2022), nos últimos anos, a taxa de 

mortalidade permeou 3% do total de caso confirmados. 

 

3. SINAIS E SINTOMAS 

 

Segundo informações do Ministério da Saúde, o período de incubação da 

Monkeypox pode variar de 6 a 13 dias, podendo se apresentar até 21 dias. A 

manifestação clínica da infecção, conforme descrita na Nota Técnica Nº 

03/2022/GVIMS/GGTES/DIRE3/ANVISA, pode ser dividida em dois períodos: 

✓ O período febril – entre os dias 0 e 5: caracterizado por febre, cefaleia 

intensa, adenopatia (inchaço dos gânglios linfáticos), dor nas costas, mialgia 

(dores musculares) e astenia intensa (falta de energia).  

A adenopatia é um sinal importante para o diagnóstico diferencial da 

Monkeypox com outras doenças que podem apresentar sintomatologia 

semelhante como a varicela e o sarampo);  

✓ O período de erupção cutânea – entre 1 e 3 dias após o início da febre: 

período em que aparecem as diferentes fases da erupção cutânea, geralmente 

inicia-se pelo rosto se espalhando posteriormente para o resto do corpo. As 

áreas mais afetadas são a face (em 95% dos casos), as palmas das mãos e as 

plantas dos pés (em 75% dos casos). Observou-se exacerbação das erupções 

também nas mucosas orais (em 70% dos casos), genitália (30%) e conjuntiva 

(20%), bem como a córnea.  

A erupção evolui sequencialmente de máculas (lesões com base plana) 

para pápulas (lesões firmes levemente elevadas) seguidos por vesículas (lesões 

cheias de líquido claro), pústulas (lesões cheias de líquido amarelado) e crostas. 
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Quadro que ocorre em cerca de 10 dias. Após o período observa-se a involução 

das crostas e as mesmas secam e caem.  

 

Figura 1: Evolução das erupções de pele. 

 

Fonte: Informe MS, 25/06/2022 

 

Atenção!!! As lesões não devem ser drenadas. 

 

A Monkeypox é geralmente uma doença autolimitada com os sintomas 

que duram de 2 a 4 semanas. A literatura descreve que casos graves ocorrem 

mais comumente entre crianças e estão relacionados à extensão da exposição 

ao vírus, estado de saúde do paciente e natureza das complicações. As 

deficiências imunológicas subjacentes podem levar a maiores complicações 

(BRASIL, 2022). 

 

4. ORIENTAÇÕES DE PREVENÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE 

 

Visando a prevenção e proteção dos profissionais de saúde que estão na 

linha de frente da assistência às pessoas suspeitas ou confirmadas de 

Monkeypox, recomenda-se para os profissionais de saúde o uso dos seguintes 

Equipamentos de Proteção Individuais (EPI): Máscara Médica; Óculos ou 

Protetor Facial; Avental e Luvas, além de Higienização frequente das mãos. 

Deve ser instituído também para o paciente a máscara médica quando em 
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contato próximo (1 metro) com profissionais de saúde ou outros pacientes. 

Recomenda-se cobrir as lesões (curativo) a fim de minimizar o contato. 

Destaca-se que em procedimentos geradores de aerossóis, a exemplo de: 

aspiração, aspiração aberta, broncoscopia, intubação, entre outros afins, 

recomenda-se, em substituição as máscaras médicas, o uso de respiradores 

FFP2 ou N95 certificados pelo NIOSH dos EUA (SES/PE, 2022). 

 

Atenção!!!: A Anvisa publicou cartazes contendo orientações sobre as medidas 

de precauções, que podem ser acessados no link: 

https://www.gov.br/anvisa/ptbr/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaud

e/cartazes/cartaz_preca ues.pdf/view 

 

 

Figura 2: Orientações sobre Medidas de Precauções Padrão. 

 

Fonte: GVIMS/GGTES/DIRE3/ANVISA 

 

 

 

 

 

https://www.gov.br/anvisa/ptbr/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/cartazes/cartaz_preca%20ues.pdf/view
https://www.gov.br/anvisa/ptbr/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/cartazes/cartaz_preca%20ues.pdf/view
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Figura 3: Orientações sobre Medidas de Precauções para Contato 

 

Fonte: GVIMS/GGTES/DIRE3/ANVISA 

 

Figura 4: Orientações sobre Medidas de Precauções para Gotículas 

 

Fonte: GVIMS/GGTES/DIRE3/ANVISA 
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Figura 5: Orientações sobre Medidas de Precauções para Aerossóis. 

Fonte: GVIMS/GGTES/DIRE3/ANVISA 

5. VIGILÂNCIA DE CASOS 

 

A vigilância e monitoramento dos casos deve ser realizada por todos os 

profissionais de saúde, independente do campo de atuação, sejam profissionais 

de saúde que atuam em serviços públicos ou privados, tais como: Atenção 

Primária; Ambulatórios; Consultórios; Clínicas e Hospitais. Estes devem estar 

atentos às pessoas que apresentarem erupção cutânea aguda que progride em 

estágios sequenciais de máculas, pápulas, vesículas, pústulas e crostas que são 

frequentemente associadas à febre, adenopatia e mialgia. 

Para sistematização das ações de vigilância, os serviços de saúde devem 

seguir as orientações de notificação, bem como as definições de casos 

estabelecidas pelo Ministério da Saúde descritas a seguir nesse documento. 

 

5.1 Definições 

 

 De acordo com o Ministério da Saúde, inicialmente, a definição de caso 

está embasada nas manifestações clínicas clássicas da doença, que ocorrem 

nos países endêmicos. Assim, foram estabelecidas as seguintes definições de 

caso para o surto pela Monkeypox: 
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✓ Caso Suspeito: Indivíduo de qualquer idade que apresente início súbito 

de lesão em mucosas E/OU erupção cutânea aguda sugestiva de Monkeypox, 

única ou múltipla, em qualquer parte do corpo (incluindo região genital/perianal, 

oral) E/OU proctite (por exemplo, dor anorretal, sangramento), E/OU edema 

peniano, podendo estar associada a outros sinais e sintomas. 

 

✓ Caso provável: Caso que atende à definição de caso suspeito, que 

apresenta um OU mais dos seguintes critérios listados abaixo, com investigação 

laboratorial de Monkeypox não realizada ou inconclusiva e cujo diagnóstico de 

Monkeypox não pode ser descartado apenas pela confirmação clínico-

laboratorial de outro diagnóstico. 

a) Exposição próxima e prolongada, sem proteção respiratória, OU 

contato físico direto, incluindo contato sexual, com parcerias múltiplas e/ou 

desconhecidas nos 21 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas; E/OU  

b) Exposição próxima e prolongada, sem proteção respiratória, OU 

história de contato íntimo, incluindo sexual, com caso provável ou confirmado de 

Monkeypox nos 21 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas; E/OU  

c) Contato com materiais contaminados, como roupas de cama e banho 

ou utensílios de uso comum, pertencentes a caso provável ou confirmado de 

Monkeypox nos 21 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas; E/OU  

d) Trabalhadores de saúde sem uso adequado de equipamentos de 

proteção individual (EPI) com história de contato com caso provável ou 

confirmado de Monkeypox nos 21 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas. 

 

✓ Caso confirmado: Indivíduo que atende à definição de caso suspeito 

com resultado/laudo de exame laboratorial "Positivo/Detectável" para 

Monkeypox virus (MPXV) por diagnóstico molecular (PCR em Tempo Real e/ou 

Sequenciamento).  

 

✓ Caso descartado: Indivíduo que atende à definição de caso suspeito com 

resultado/laudo de exame laboratorial "Negativo/Não Detectável" para 

Monkeypox vírus (MPXV) por diagnóstico molecular (PCR em Tempo Real e/ou 

Sequenciamento). 
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✓ Contato: Definido como uma pessoa que foi exposta em diferentes 

contextos a um caso suspeito ou confirmado de Monkeypox durante o período 

infeccioso, desde o início dos sintomas do caso até que todas as crostas das 

lesões cutâneas tenham caído. Deve-se considerar ainda as seguintes 

situações: 

a) Contato direto com pessoa com Monkeypox suspeita ou confirmada 

(ex: diálogo a menos de 1m de distância sem uso de máscara, contato direto 

com secreções, feridas/erupções cutâneas, contato físico sem a posterior 

higiene das mãos, contato sexual, etc.); 

 b) Contato com materiais e superfícies contaminados, como roupas, 

termômetros ou roupas de cama de pessoa suspeita ou confirmada;  

c) Profissional de saúde durante a assistência à saúde: sem uso ou 

uso incorreto de EPI e sem a posterior higienização das mãos, após contato com 

as secreções, feridas/erupções cutâneas de pessoa suspeita ou confirmada e 

materiais e superfícies contaminados.  
 

Observação 1: Profissionais de saúde que tenham exposições desprotegidas 

(ou seja, não usem EPIs adequados) a pacientes com Monkeypox ou tenham 

contato com materiais possivelmente contaminados NÃO precisam ser 

afastados do trabalho se não apresentarem sintomas durante o período de 

monitoramento, mas devem ser monitorados quanto a sintomas, o que inclui a 

medição da temperatura pelo menos duas vezes ao dia, durante 21 dias 

após a exposição. Antes de se apresentar para o trabalho todos os dias, o 

profissional de saúde deve se autoavaliar quanto à evidência de quaisquer 

sinais/sintomas relevantes (mal-estar, dor de cabeça, febre, calafrios, dor na 

boca ou garganta, fadiga, erupção cutânea e linfadenopatia/linfonodos inchados 

ou inflamados).  

 

Observação 2: Um contato que desenvolva sinais/sintomas iniciais diferentes 

de erupção cutânea deve ser isolado e observado de perto quanto a sinais 

de erupção cutânea nos próximos 7 (sete) dias. Se nenhuma erupção se 

desenvolver, o contato pode retornar ao monitoramento da temperatura pelo 

restante dos 21 dias. Se o contato desenvolver uma erupção cutânea, ele deve 

ser isolado e considerado como um caso suspeito. As amostras devem ser 

coletadas para análise laboratorial. 
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5.2 Monitoramento dos Contatos 

 

 O monitoramento dos contatos deve ser realizado a cada 24 horas, para 

avaliação do aparecimento de sinais e sintomas, por 21 dias ou até a reavaliação 

do caso suspeito, com aferição da temperatura duas vezes ao dia, realizada pela 

própria pessoa ou familiar e comunicado a equipe da Atenção Básica. Em caso 

da ausência de termômetro no domicílio, o contato deve ser orientado a procurar 

a Unidade Básica de Saúde (UBS) para aferição da temperatura. 

 

5.3 Monitoramento dos casos suspeitos/confirmados  

 

O paciente deve ser acompanhado em relação a sinais e sintomas de 

complicações, devendo ser referenciado, quando necessário, a atendimento 

especializado. Segue as possíveis complicações: 

 

Complicações cutâneas:  

• infecções secundárias; 

• lesões cutâneas permanentes;  

• perda de fluidos por exsudação. 

 

Complicações do sistema digestório:  

• lesões dolorosas em mucosas;  

• odinofagia;  

• disfagia;  

• sangramento retal;  

• dor anal.  

 

Complicações oculares: 

• infecções secundárias;  

• redução da acuidade visual;  

• úlceras na córnea;  

• cegueira. 
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Complicações pulmonares:  

• broncopneumonia;  

• insuficiência respiratória. 

 

Complicações nutricionais:  

As lesões cutâneas podem levar a considerável perda de fluido por 

exsudação. Lesões em mucosa oral podem levar a dificuldade para alimentação 

e hidratação. 

 

Outras Complicações:  

As equipes de assistência à saúde devem atentar-se quanto ao 

surgimento de complicações na saúde mental do paciente e familiares.  

Em relação à atividade sexual, a Organização Mundial de Saúde orienta 

abstenção durante toda a evolução da doença, não por ser considerada infecção 

sexualmente transmissível, mas devido à proximidade ocorrida na relação 

íntima. 

 

5.4 Isolamento e proteção  

 

Diante de um caso suspeito de Monkeypox, o isolamento do 

indivíduo deve ser imediato. Realizar notificação às autoridades sanitárias 

programar a realização da coleta de amostras clínicas. Sendo a doença 

confirmada, o isolamento da pessoa infectada deverá ser encerrado após 

o desaparecimento completo das lesões. Durante o período de isolamento 

deve abster de sexo (incluindo sexo oral). Os pacientes podem receber 

tratamento de suporte para aliviar os sintomas da doença. 

 

6. NOTIFICAÇÃO/INVESTIGAÇÃO DE CASO 

 

A notificação/investigação de casos suspeitos de Monkeypox é 

OBRIGATÓRIA e IMEDIATA (em até 24 horas), pelos profissionais de saúde de 

serviços públicos ou privados, primeiramente, à Vigilância Epidemiológica do 

município por meio do contato telefônico (87) 3866-8580 e e-mail: 
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notificacaomonkeypoxpetrolina@gmail.com, e na sequência à Secretaria 

Estadual de Saúde por meio da plataforma CIEVS 

http://www.cievspe.com/notifiqueaqui. 

 

6.1 Fluxo das informações 

 

Figura 6: Fluxograma de condução de um caso suspeito de Monkeypox. 

 

mailto:notificacaomonkeypoxpetrolina@gmail.com
http://www.cievspe.com/notifiqueaqui
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7. COLETA DE MATERIAL PARA ANÁLISE LABORATORIAL 

 

Para a confirmação diagnóstica se faz necessária a coleta de amostra 

para investigação da Monkeypox bem como para diagnóstico diferencial. 

 

7.1 Swab de fluidos vesiculares, crostas e esfregaço das lesões 

 

A coleta das lesões cutâneas incluem: 

- Esfregaço da superfície e/ou do exsudato da lesão, 

- Bordas superiores de mais de uma lesão (superfície das lesões) ou 

- Crostas de lesões. 

 

7.1.1 Coleta Lesões 

 

 Coleta-se fluidos vesiculares, crostas e esfregaços com swab de 

rayon ou poliester, ou cotonete seco, esfregando vigorosamente a lesão para 

garantir que seja coletado material suficiente para a obtenção do DNA viral, 

e acondicionar em tubo seco ou com VTM (meio de transporte viral).  

O BS . :  Os esfregaços de lesões, crostas e fluidos vesiculares não devem ser 

misturados no mesmo tubo. 

 

7.1.2 Coleta Naso/faríngeo 

 

 Coletar dois swabs naso/orofaríngeos, sendo um para pesquisa de 

Monkeypox e outro para pesquisa de enterovírus. 

Deverão ser utilizados os seguintes kits de coleta: 

✓ swab+ tubo seco para esfregaços de lesões, crostas e fluidos vesiculares e; 

✓ swab+ tubo com VTM para coleta de swabs naso/orofaríngeos. 

 

A Vigilância do Municipal fará a solicitação do material ao LACEN para coleta do 

material. A solicitação será realizada por meio do formulário eletrônico disponível 

no link: https://drive.google.com/file/d/1ZqPFL-

tWtAHrwGWMUd67J1VaOWvmT8ot/view, após preenchimento o mesmo deve 

https://drive.google.com/file/d/1ZqPFL-tWtAHrwGWMUd67J1VaOWvmT8ot/view
https://drive.google.com/file/d/1ZqPFL-tWtAHrwGWMUd67J1VaOWvmT8ot/view
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ser encaminhado para o endereço eletrônico 

distribuicao.meioscoleta.lacenpe@gmail.com. 

OBS.: As amostras devem ser mantidas refrigeradas logo após a coleta em 

caixa térmica com gelo reciclável (baterias) e/ou geladeira (2 a 8°C) e 

entregues ao LACEN PE preferencialmente no mesmo dia ou em até 24 horas. 

 

7.2 Amostras para Diagnóstico Diferencial 

 

7.2.1 Soro 

 

Coleta: Coletar dois tubos de 5ml de amostra de soro (sangue sem 

anticoagulante) em tubo sem anticoagulante para pesquisa de Zika, Dengue, 

Chikungunya, Sarampo, Rubeola e Parvovirus. 

Os tubos deverão ter a identificação contendo etiqueta com nome, data de 

nascimento, nome da mãe e número da requisição GAL. 

Cadastro no GAL: 

1º tubo: Cadastrar amostra de Soro E inserir a Pesquisa -Arboviroses - Zika, 

Dengue, Chikungunya; 

2º tubo: Cadastrar amostra de Soro E inserir a Pesquisa - Doenças 

Exantemáticas - Sarampo, Rubéola e Parvovfrus; 

 

7.2.2 Soro para pesquisa de sífilis  

 

Coleta: Coletar um tubo de 5 ml de amostra de soro (sangue sem 

anticoagulante) em tubo sem anticoagulante para pesquisa de Sífilis. 

 

7.2.3 Coleta de fezes 

 

Coletar fezes para pesquisa de Enterovírus (norovirus, astrovirus, 

rotavírus e adenovírus) por meio de ensaio imunoenzimatico. Coletar 3 a 5 

gramas (1/3 do coletor universal) de fezes frescas em frasco estéril, boca larga, 

com tampa rosqueada. Fazer coleta de uma segunda amostra 24h após a 

primeira. 

mailto:distribuicao.meioscoleta.lacenpe@gmail.com
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7.2.4 Coleta de urina 

 

Coletar urina para pesquisa de Clamídia e Gonococos: por meio de ensaio 

de biologia molecular. Coletar 5ml de urina em frasco estéril, boca larga, com 

tampa rosqueada, e transferir para tubo coletor de urina para pesquisa de 

multipatógenos. 

OBS.: As amostras devem ser mantidas refrigeradas logo após a coleta em 

caixa térmica com gelo reciclável (baterias) e/ou geladeira (2 a 8°C) e 

entregues ao LACEN PE preferencialmente no mesmo dia ou em até 24 horas. 

 

8. AVALIAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS 

CONFIRMATÓRIOS PARA MONKEYPOX E PARA DIAGNÓSTICO 

DIFERENCIAL  

 

Os pacientes considerados como suspeitos para Monkeypox (MPX) 

deverão ser reavaliados após a liberação dos resultados laboratoriais 

confirmatórios e diferenciais. Se houver confirmação laboratorial para o vírus da 

MPX por teste molecular (PCR em tempo real e/ou sequenciamento), o caso é 

considerado confirmado. Diante do caso a conduta recomendada é:  

✓ Manutenção do isolamento até o desaparecimento das crostas e a 

reepitelização completa da pele. 

✓ Monitoramento dos contatos a cada 24h, observando o 

aparecimento de sinais e sintomas de MPX, por um período de 21 dias, desde o 

último contato com o caso confirmado, incluindo aferição de temperatura duas 

vezes ao dia, realizada pela própria pessoa ou familiar, e comunicado à equipe 

da Atenção Primária à Saúde. Não há necessidade de isolamento dos 

contatos assintomáticos. 

Se o resultado do exame for não detectável para MPX o caso é 

considerado como descartado, exceto em caso de persistência de quadro clínico 

sugestivo da doença, sem diagnóstico diferencial. Neste caso, a equipe 

assistencial deverá solicitar nova coleta de exames laboratoriais confirmatórios, 

com a maior brevidade possível, caso ainda estejam presentes lesões cutâneas.  
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Figura 7: Orientação para reavaliação de caso suspeito para Monkeypox após 

resultado laboratorial. 

 
 

 

Fonte: Elaboração da Sala de Situação, Ministério da Saúde, 2022. 
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9. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO  

 

Segundo o Ministério da Saúde (2022), os antivirais utilizados para 

tratamento da MPX no mundo, até o presente momento, não estão disponíveis 

no Brasil. Assim, a orientação é para o tratamento é sintomático.  

De acordo com o Ministério da Saúde são medicamentos indicados para dor ou 

febre:  

1ª opção: Dipirona (solução gotas 500mg/ml ou 500mg/comprimido):  

• Crianças: > 3 meses: (lactentes: 10 mg/kg/dose; pré-escolares: 15 

mg/kg/dose) VO de 6/6 horas  

• Adultos: 500-1000 mg VO (dose máxima no adulto 4 gramas) de 6/6 horas  

2ª opção: Paracetamol (200 mg/ml ou 500mg/comprimidos)  

• Crianças: 10-15 mg/kg/dose (máximo de 5 doses ao dia) a cada 4/4 horas ou 

6/6 horas  

• Adultos: 500-1000 mg/dose (máximo de 3mg/dia) a cada 4/4 horas ou 6/6 

horas. Para casos mais severos, uso de opióides pode ser necessário. 

 

10. CUIDADOS COM AS LESÕES CUTÂNEAS 

 

  Orienta-se evitar tocar nas lesões e levar as mãos à boca e/ou aos olhos. 

Vesículas e pústulas não devem ser rompidas. A higienização da pele e das 

lesões podem ser realizadas com água e sabão. Caso diagnosticada infecção 

bacteriana secundária, esta deve ser tratada conforme indicação médica. As 

lesões de pele devem ser mantidas descobertas, e quando houver necessidade 

de transporte ou contato com outras pessoas, as áreas expostas devem ser 

protegidas por lençol, vestimentas ou avental com mangas longas.  

 

OBS.: Antibioticoprofilaxia não é rotina recomendada para Monkeypox. 
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