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CONTEXTO GERAL 

Desde o início de maio de 2022, casos e aglomerados de pacientes 

confirmados para monkeypox (MPX) vem sendo registrados inicialmente por 

países da Europa, propagando-se atualmente para 96 países/lugares 

distribuídos pelos demais continentes do mundo.   

Trata-se de uma enfermidade viral, ocasionada pelo vírus monkeypox 

(MPXV) – pertencente ao gênero Orthopoxvirus da família Poxviridae – com 

manifestação clínica majoritariamente dermatológica. No continente africano, 

nas regiões de floresta tropical da África Central e Ocidental, ocorre de forma 

endêmica. Destaca-se, nesses locais, a importante participação de espécies de 

pequenos roedores (como esquilos, ratos, camundongos, arganazes, entre 

outros) na cadeia de transmissão, caracterizando assim o elo zoonótico dessa 

varíola.  

A alteração no padrão de ocorrência desse evento atual decorre da 

transmissão desses casos, apresentando-se de forma incomum e sustentada, 

a partir de contatos com histórico de viagens para essas regiões, fora das 

áreas endêmicas. Esta é a primeira vez em que casos de varíola pelo vírus da 

monkeypox foram relatados simultaneamente em países não endêmicos e 

endêmicos, em áreas geográficas muito díspares. Em 20 de maio, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu alerta sobre o aumento de casos 

confirmados da doença em países não endêmicos. Em 23 de julho, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto uma emergência de 

saúde pública de interesse internacional (PHEIC), elevando o status do surto 

para uma emergência de saúde global. Em 29 de julho a Secretaria de 

Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde estabeleceu a Sala de 

Situação para organizar a preparação e resposta do Sistema Único de Saúde 

(SUS) para o enfrentamento da doença.  

O primeiro caso confirmado de MPX no Brasil foi registrado no estado de 

São Paulo, pelo laboratório de referência Adolfo Lutz e informado pelo 

Ministério da Saúde em 09 de junho/2022. Em Pernambuco, o primeiro 
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paciente foi notificado em 05 de julho/2022, sendo caso importado residente 

em São Paulo.  

No mundo, até a Semana Epidemiológica (SE) 33, foram registradas 

aproximadamente de 39,5 mil confirmações e 13 óbitos (letalidade=0,33%) de 

MPX distribuídos por 96 países (dos quais apenas sete são endêmicos). No 

Brasil, no mesmo período, foram registradas 11.243 notificações, num total de 

3.184 pacientes confirmados (01 óbito / letalidade=0,03), 3.958 descartados e 

mantendo-se ainda 4.101 em investigação. Esses confirmados se distribuem 

22 unidades federadas (incluindo o Distrito Federal). Em Pernambuco o 

número atual de registros confirmados é de 16, permanecendo 196 sob 

investigação. 

ASPECTOS RELEVANTES DA MONKEYPOX NO ÂMBITO DA SAÚDE 

PÚBLICA 

De forma geral, a MPX é uma enfermidade de evolução geralmente leve 

e raramente fatal, na qual a maioria das pessoas se recupera em poucas em 

semanas. Seu quadro clínico é determinado predominantemente pela 

ocorrência de vesículas no corpo.  As múltiplas formas de transmissão a partir 

de secreções das lesões de pele ou respiratórias infectadas favorecem que a 

infecção ocorra tanto por meio do contato com superfícies contaminadas 

quanto por meio de gotículas, da pele ou de mucosas. Assim, esse contato 

pode acontecer por abraço, massagem, beijos, por meio de contato íntimo – 

incluindo contato sexual, e através de superfícies e materiais contaminados 

(fômites) – como roupas, termômetros ou roupas de cama. 

Uma das prioridades da resposta de saúde à MPX está na correta 

comunicação de que não há diferenças biológicas de risco de infecção nem por 

influência do gênero (feminino ou masculino) do paciente e nem em 

decorrência à orientação sexual.  

Apesar da baixa letalidade, a MPX apresenta-se como grave ameaça de 

saúde pública devido a sua elevada capacidade de propagação  com risco de 

agravamento a populações vulneráveis, sobretudo para os indivíduos que 
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convivem com algum grau de imunocomprometimento (ex: pessoas convivendo 

com o HIV, pacientes em quimioterapia, pessoas em tratamento com 

corticosteroides); crianças com menos de oito anos; pessoas com histórico de 

doenças inflamatórias na pele; gestantes e lactantes. 

 Ainda que a nomenclatura “monkeypox” derive da espécie em que a 

doença foi inicialmente descrita em 1958, em um surto de macacos infectados, 

é importante reforçar que os primatas não-humanos não são reservatórios do 

vírus. Por isso, ratifica-se a informação de que o cenário atual não aponta 

vinculação ativa dos casos em humanos com nenhuma espécie animal.  

À vista disso, embora seja uma doença primária de animais e que pode 

ser transmitida aos humanos (antropozoonose), a ocorrência fora da área 

endêmica traz o alerta para a prevenção, vigilância e possível controle da 

incidência em animais não-humanos (epizootia), na possibilidade de haver 

transmissão do vírus, no caminho inverso: a partir de humanos infectados para 

animais, embasando a abordagem dessa enfermidade sob a ótica da Saúde 

Única. 

Devido a maior possibilidade de contato com o material mais infectante 

da secreção das vesículas algumas profissões, se não fizerem o correto uso de 

equipamentos de proteção individual estarão mais expostas ao risco de 

infecção tais como: trabalhadores da saúde, trabalhadores domésticos, 

profissionais de hotelaria e outras ocupações que exponham o indivíduo ao 

contacto próximo são as com maior risco de contaminação como: esteticistas, 

fisioterapeutas, massoterapeutas, profissionais do sexo. Ou seja, quaisquer 

atividades relacionadas ao contato direto, principalmente de pele, deve-se ter 

atenção à possibilidade de exposição a pessoas com lesões compatíveis com 

essa varíola. 

VIGILÂNCIA E RESPOSTA À MONKEYPOX: 

O propósito das ações de vigilância e resposta contra a MPX, no âmbito 

da Saúde é minimizar o impacto na Saúde Pública provocado pela introdução 
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do vírus em território estadual, e, assim, reduzir complicações e danos 

ocasionados pelo vírus na população de Pernambuco. 

O cumprimento desta finalidade exige o estabelecimento de um “Plano 

de resposta de saúde publica aos casos de monkeypox em Pernambuco”. O 

objetivo deste plano é: instrumentalizar gestores municipais e serviços de 

saúde da rede de atenção à saúde pública para implantação de ações 

adequadas e oportunas, a fim de reduzir complicações e danos ocasionados 

pelo vírus na população. O sucesso deste propósito depende da atuação 

integrada e coordenada de diferentes serviços e níveis de gestão do SUS 

relacionados às ações de detecção (suspeita, diagnóstico e notificação) e 

controle (manejo clínico, prevenção e mitigação ou interrupção das cadeias de 

transmissão) necessárias à resposta a essa doença nas diferentes regiões e 

municípios do estado de Pernambuco. Nessa finalidade demanda o 

envolvimento prioritário de serviços como: equipes de atenção primária, 

secundária e hospitalar; regulação em saúde (casos graves ou com risco de 

gravidade) de forma articulada com os serviços de vigilância em saúde, 

laboratórios de saúde pública, comunicação de risco e, por fim com a 

comunidade e com os gestores públicos. 

Justifica-se a relevância de atuação dos serviços locais de vigilância e 

atenção primária ou secundária dada à semelhança da MPX com outras 

doenças infecciosas que nos quadros de apresentação de vesículas mais 

disseminadas, demandam diagnósticos diferenciais de enfermidades como 

varicela, molusco contagioso, reações alérgicas e outras infecções virais ou 

bacterianas da pele. Nos casos com lesões mais concentradas na região 

genital ou próximas ao ânus, maior atenção para estabelecimento da hipótese 

diagnóstica de MPX deve ocorrer nos serviços de diagnóstico e tratamento 

às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Nesses casos o 

diferencial clínico estabelecido se assemelha ao apresentado nos casos de 

herpes simples, sífilis adquirida, infecções gonocócicas ou outras doenças de 

modo de infecção semelhantes. 

Destaca-se que as medidas referidas neste plano foram baseadas nas 

evidências disponíveis no estado da arte atual assim mantém sob contínua 
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avaliação e revisão necessitando ser atualizadas de forma geral ou em parte 

de seus componentes sempre que estiverem disponíveis novas evidências e 

informações necessárias para a tomada de decisão no âmbito dos gestores e 

serviços do SUS. 

NÍVEIS DE RESPOSTA 

 A resposta de resposta de saúde pública aos casos de monkeypox em 

Pernambuco pode ocorrer nos seguintes níveis de classificação de 

emergência:  

a) Nível Zero: Não há registro de casos no estado de Pernambuco. Rotina. 

b) Nível I: Ocorre detecção de casos em residentes no estado de 

Pernambuco, mas sem evidências de transmissão local sustentada. Alerta. 

c) Nível II: Já se apresenta a transmissão local sustentada, mas as ações de 

vigilância e resposta mantêm sem superação da capacidade local, regional 

ou estadual para detecção, rastreamento, acompanhamento e manejo dos 

casos;  

d) Nível III: A transmissão ocorre de forma acelerada superando a capacidade 

de resposta local, regional ou estadual no âmbito da rotina dos serviços de 

saúde requerendo uma ampla resposta governamental e o estabelecimento 

de mecanismos contingenciais de governança, recursos financeiros, 

recursos humanos insumos, equipamentos e medidas orientação técnica 

com possibilidade de envio de equipe de resposta à Emergência em Saúde 

Pública aos locais mais afetados. Este nível, devido à situação de 

excepcional gravidade, pode culminar na Declaração de Emergência em 

Saúde Pública de Importância Estadual.  

Atualmente o nível a ser considerado para o presente Plano em 

Pernambuco é o Nível I, uma vez que já existem casos confirmados da doença 

no estado, mas sem evidencias de transmissão comunitária.  
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CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO  

Até o dia 18 de agosto de 2022 (semana epidemiológica (SE) 33), 

43.039 casos de varíola símia foram notificados em 96 países incluindo países 

endêmicos. Dos casos notificados, já somam 39.711 confirmados e, desses, 

111 óbitos relacionados à doença, sendo 104 em países endêmicos e 07 casos 

em países relacionados à epidemia atual. 

Do contexto epidêmico (figura 1), os 10 países com maior registro de 

casos confirmados, até 17 de agosto, são Estados Unidos da América (13.517), 

Espanha (5.976), Alemanha (3.213), Reino Unido (3.195), Brasil (3.183), 

França (2.749), Canadá (1.123), Holanda (1.025), Peru (892) e Portugal (770).  

Figura 1 - Distribuição de casos confirmados de monkeypox no mundo, 18 de agosto de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados Monkeypox meter, acessado em 18/08/2022, às 12h. 
Disponível em: https://www.monkeypoxmeter.com/ 

  

O Brasil teve o primeiro registro de caso confirmado em 09 de junho de 

2022 e o primeiro óbito em 28 de julho de 2022. Até 16 de agosto de 2022 (SE 

33), registram-se os dados contidos na tabela abaixo (tabela 1), emitidos no 

Informe nº 29, pelo Centro de Operações em Emergências (COE) – 

Monkeypox.   

 

 



  

|PÁGINA 10 
 

 

Tabela 1 - Casos de monkeypox. Situação epidemiológica do Brasil, 18 de agosto de 2022 

Região UF 
Caso(s) 

Confirmado(s)¹ Suspeito(s) 

Centro Oeste 

Distrito Federal 116 127 
Goiás 120 267 
Mato Grosso 04 21 
Mato Grosso do Sul 10 33 

Nordeste 

Alagoas 0 29 
Bahia 26 201 
Ceará 14 183 
Maranhão 02 21 
Paraíba 01 37 
Pernambuco² 16 206 
Piauí 01 26 
Rio Grande do Norte 10 57 
Sergipe 0 12 

Norte 

Acre 01 06 
Amapá 0 0 
Amazonas 09 11 
Pará 02 21 
Rondônia 0 09 
Roraima 0 01 
Tocantins 01 50 

Sudeste 

Espírito Santo 08 68 
Minas Gerais³ 144 481 
Rio de Janeiro 368 422 
São Paulo 2.158 1.395 

Sul 
Paraná 82 120 
Rio Grande do Sul 47 202 
Santa Catarina 43 142 

Brasil  3.183 4.101 

Fonte: Rede CIEVS. Centro de Operações em Emergências - COE/Monkeypox. Dados atualizados em 
16/08/2022, às 16h - sujeitos a alterações. Adaptado. 
¹Confirmado(s): considerando UF de residência 

²Pernambuco: dados atualizados com informações do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância 

em Saúde (CIEVS-PE), em 18/08/2022 

³Minas Gerais: dos casos confirmados, um paciente evoluiu para óbito. 

 

 O primeiro caso notificado e confirmado em Pernambuco foi notificado 

em cinco de julho de 2022. A notificação foi de um paciente que não residia no 

estado e, dessa maneira, o dado não está incluído nas estatísticas de 

morbidade da doença no estado. Assim, foi em 12 de julho de 2022 que dois 

pacientes foram notificados, sendo esses residentes de Pernambuco – um 

munícipe de Recife e um munícipe de Jaboatão dos Guararapes.   

Dos casos notificados, até 17 de agosto de 2022, totalizam-se 222, 

sendo 64,0% (n=142) do sexo biológico masculino e 36,0% (n=80) feminino 

(figura 2).  
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Figura 2 - Percentual de casos notificados para monkeypox em Pernambuco, segundo sexo 
biológico, 18 de agosto de 2022 

 

Fonte: Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS-PE). Dados atualizados em 
17/08/2022, sujeitos a alterações. 

 

Com relação à faixa etária (figura 3), destacam-se os casos do grupo 

etário de 20 a 29 anos (n=56), de 30 a 39 anos (n=44), de 10 a 19 anos (n=43) 

e de 40 a 49 anos (n=32).  

Figura 3 - Número absoluto e percentual de casos notificados para monkeypox em 
Pernambuco, por faixa etária, 18 de agosto de 2022 

 
Fonte: Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS-PE). Dados atualizados em 
17/08/2022, sujeitos a alterações. 

 Considerando a distribuição espacial das notificações (figura 4), 

destacam-se os territórios da I Gerência Regional de Saúde (I GERES – Sede 

Recife), com 61,3% dos casos notificados, a IV GERES (Sede Caruaru), com 

12,2% e II GERES (Sede Limoeiro), com 10,4% (tabela 2).  
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Figura 4 - Distribuição espacial de notificações para monkeypox em Pernambuco, 18 de 
agosto de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS-PE). Dados atualizados em 
17/08/2022, sujeitos a alterações. 

 

Tabela 2 - Distribuição de casos notificados para monkeypox, por GERES e município de 
residência, 18 de agosto de 2022 

GERES/MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA N % GERES/MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA N % 

I Geres 136 61,3% Tacaimbó 01 0,5% 
Abreu e Lima 04 1,8% Vertentes 01 0,5% 
Araçoiaba 01 0,5% V Geres 04 1,8% 
Cabo de Santo Agostinho 07 3,2% Garanhuns 02 0,9% 
Camaragibe 01 0,5% Jucati 01 0,5% 
Igarassu 01 0,5% São João 01 0,5% 
Ilha de Itamaracá 02 0,9% VI Geres 05 2,3% 
Ipojuca 03 1,4% Buíque 02 0,9% 
Jaboatão dos Guararapes 21 9,5% Inajá 01 0,5% 
Olinda 28 12,6% Pedra 01 0,5% 
Paulista 14 6,3% Venturosa 01 0,5% 
Pombos 01 0,5% VII Geres 01 0,5% 
Recife 49 22,1% Salgueiro 01 0,5% 
Vitória de Santo Antão 04 1,8% VIII Geres 06 2,7% 
II Geres 23 10,4% Cabrobó 02 0,9% 
Bom Jardim 03 1,4% Petrolina 04 1,8% 
Carpina 04 1,8% IX Geres 04 1,8% 
Lagoa do Carro 01 0,5% Araripina 03 1,4% 
Limoeiro 11 5,0% Bodocó 01 0,5% 
Nazaré da Mata 01 0,5% X Geres 06 2,7% 
Passira 01 0,5% Afogados da Ingazeira 01 0,5% 
Paudalho 01 0,5% São José do Egito 03 1,4% 
Surubim 01 0,5% Tabira 02 0,9% 
III Geres 03 1,4% XI Geres 03 1,4% 
Gameleira 02 0,9% Floresta 02 0,9% 
Rio Formoso 01 0,5% Serra Talhada 01 0,5% 
IV Geres 27 12,2% XII Geres 04 1,8% 
Alagoinha 01 0,5% Ferreiros 02 0,9% 
Belo Jardim 08 3,6% Goiana 01 0,5% 
Caruaru 06 2,7% Timbaúba 01 0,5% 
Pesqueira 10 4,5% TOTAL 222 100,0% 

Fonte: Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS-PE). Dados atualizados em 
17/08/2022, sujeitos a alterações. 
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Considerando os casos confirmados, o estado totalizou 16 casos, em 17 

de agosto de 2022. São pacientes do sexo biológico masculino e nas faixas 

etárias de 20 a 29 anos (56,3%), de 30 a 39 anos (31,3%) e de 40 a 49 anos 

(12,5%). Acerca da espacialização dos casos (figura 5), a maioria concentrou-

se na I GERES – sendo três casos no município de Jaboatão dos Guararapes, 

um caso na cidade do Paulista e 10 casos em Recife.  Petrolina (VIII GERES) e 

Bodocó (IX GERES) apresentaram um caso confirmado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VACINAS E IMUNIZAÇÃO PARA MONKEYPOX 

Deste gênero, também fazem parte os vírus da varíola humana, bovina e 

o vaccinia, o qual é usado na produção da vacina contra a varíola em seres 

humano. Seus sintomas são semelhantes aos observados no passado em 

pacientes com varíola, embora clinicamente menos graves (febre, erupções 

cutâneas, linfonodos inflamados. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, as recomendações a 

respeito de vacinas e imunização contra a MPX são: 

 A vacinação em massa não é necessária nem recomendada para 

monkeypox no momento.  

Fonte: Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS-PE). Dados atualizados em 
17/08/2022, sujeitos a alterações. 

 

Figura 5 - Distribuição espacial de casos confirmados para monkeypox em Pernambuco, 18 de 
agosto de 2022 
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 Para contatos de casos, a profilaxia pós-exposição é recomendada 

com uma vacina apropriada de segunda ou terceira geração, 

idealmente dentro de quatro dias após a primeira exposição (e até 14 

dias na ausência de sintomas) para prevenir o aparecimento da doença. 

 A profilaxia pré-exposição é recomendada para profissionais de 

saúde em risco, pessoal de laboratório que trabalha com vírus do 

gênero Orthopoxvirus , pessoal de laboratório clínico realizando testes 

de diagnóstico para varíola símia e outros que possam estar em risco 

de acordo com a política nacional. 

 Os programas de vacinação devem ser apoiados por vigilância 

completa e rastreamento de contatos e acompanhados por uma intensa 

campanha de informação, farmacovigilância robusta, idealmente no 

contexto de estudos colaborativos de eficácia de vacinas com 

protocolos padronizados e ferramentas de coleta de dados. 

 As decisões sobre o uso de vacinas contra varíola ou monkeypox 

devem ser baseadas em uma avaliação completa dos riscos e 

benefícios caso a caso.  

Atualmente, as opções de vacinas que podem ser consideradas para 

uso aprovado ou off-label para pré-exposição ou pós-exposição da monkeypox 

incluem: 

• ACAM2000 (USA); 

• LC16 (JAPÃO); 

• MVA-BN (DINAMARCA) - (JYNNEOS, IMVAMUNE OU IMVANEX). 

Das vacinas de segunda e terceira geração, apenas a LC16 (Japão) foi 

licenciada para uso em crianças. 

No Brasil, o imunizante MVA-BN da Bavarian Nordic será utilizado para 

imunização contra a Monkeypox. Contudo, as recomendações é que recebam 

o imunizante: contato(s) de suspeito(s) da Monkeypox e trabalhadores em 

laboratório.  

A vacina MVA-BN, também comercializada com os nomes de 

JYNNEOS, IMVAMUNE OU IMVANEX, é uma vacina não replicante, 
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distribuída em formulação líquida, congelada, indicada para pessoas com 18 

anos ou mais, cujo esquema vacinal constitui duas doses com 0,5 ml cada, 

com quatro semanas de intervalo e administrada por via subcutânea.  

Foram adquiridas à Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) 50 

mil unidades do imunizante pelo Ministério da Saúde e a previsão de chegada 

é em setembro. 

CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DE CASO  

Os critérios seguem a definição expedida pelo Ministério da Saúde (MS).  

  A figura 6 traz exemplos de possíveis lesões associadas aos casos 

suspeitos de monkeypox.  

Figura 6 - Esquema exemplificador de lesões associadas aos casos de monkeypox 

 

Fonte: OPAS/OMS 

I. 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. 
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*lesões profundas e bem circunscritas, muitas vezes com umbilicação 

central; e progressão da lesão através de estágios sequenciais 

específicos – máculas, pápulas, vesículas, pústulas e crostas. 

 

II. 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 com 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. 

 

III. Caso confirmado 

Caso suspeito com resultado laboratorial "Positivo/Detectável" para 

monkeypox vírus (MPXV) por diagnóstico molecular (PCR em Tempo 

Real e/ou Sequenciamento). 

 

IV. Caso descartado 
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Caso suspeito com resultado laboratorial "Negativo/Não Detectável" 

para monkeypox vírus (MPXV) por diagnóstico molecular (PCR em 

Tempo Real e/ou Sequenciamento). 

NOTIFICAÇÃO 

Os serviços de saúde devem realizar a notificação compulsória e 

imediata (em até 24 horas) dos casos suspeitos e/ou confirmados de 

monkeypox. Em caso suspeito da doença, as vigilâncias municipais devem 

realizar o rastreamento de contatos em tempo oportuno.  

As notificações devem ser realizadas através do formulário REDCap, 

administrado pelo COE-Monkeypox, do Ministério da Saúde. Para o acesso, 

pode-se realizar através da página do CIEVS-PE 

(https://www.cievspe.com/notifique-aqui) ou diretamente pelo endereço a 

seguir: https://redcap.saude.gov.br/surveys/?s=ER7Y39373K. 

DEFINIÇÃO DE CONTATO  

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 cutâneas tenham caído. 

 Em relação ao contato, devem-se considerar as seguintes situações:  

 Contato direto com pessoa com monkeypox suspeita ou confirmada (ex: 

diálogo a menos de um metro de distância sem uso de máscara, contato 

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

posterior higiene das mãos, contato sexual, etc.).  

 Contato com materiais e superfícies contaminados, como roupas, 

termômetros ou roupas de cama de pessoa suspeita ou confirmada. 

MONITORAMENTO DE CONTATOS  

Os casos suspeitos, prováveis e confirmados devem passar por 

isolamento. Nas situações de contatos com casos prováveis e confirmados, o 

https://www.cievspe.com/notifique-aqui
https://redcap.saude.gov.br/surveys/?s=ER7Y39373K
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monitoramento deve ser diário, atentando-se para o surgimento de sinais e/ou 

sintomas, por um período de 21 dias, considerando o último dia do contato. Os 

contatos com casos descartados poderão ter o monitoramento suspenso. 

Se um contato venha a desenvolver sinais ou sintomas iniciais diferentes 

de erupção cutânea, este deve ser isolado e observado de perto quanto a 

sinais de erupção cutânea no período de até cinco dias. Não havendo erupção, 

o contato pode retornar ao monitoramento de temperatura pelo restante dos 21 

dias. Todavia, se houver surgimento de lesões cutâneas, será necessário o 

isolamento, devendo ser avaliado e uma amostra precisar ser coletada para 

análise laboratorial, através da testagem. 

No período de monitoramento de 21 dias, orienta-se ao contato cuidados 

com a higiene das mãos, manter a etiqueta respiratória, suspender a doação 

de sangue, células, tecidos, órgãos, leite materno ou sêmen. Devem, ainda, 

evitar o contato físico com crianças, gestantes, indivíduos imunocomprometidos 

e animais, incluindo animais de estimação. Se houve viagens previstas, 

orienta-se a suspensão. 

Para contatos assintomáticos, que monitoram adequadamente e 

regularmente seu estado de saúde, a continuidade de atividades de rotina pode 

ser orientada (como ir trabalhar e frequentar a escola) – não havendo 

necessidade de isolamento/quarentena. 

Reforça-se a investigação clínica e/ou laboratorial de diagnóstico 

diferencial, como varicela zoster, herpes zoster, herpes simples, infecções 

bacterianas da pele, infecção gonocócica disseminada, sífilis primária ou 

secundária, cancróide, linfogranuloma venéreo, granuloma inguinal, molusco 

contagioso, reação alérgica e quaisquer outras causas de erupção cutânea 

papular ou vesicular. 

RASTREAMENTO DE CONTATOS  

Considera-se rastreamento de contatos a identificação imediata de 

contatos de casos suspeitos de monkeypox daqueles expostos e diagnósticos 

imediato de potenciais casos secundários para permitir o controle do possível 
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surto, incluindo identificar grupos populacionais onde intervenções sejam 

necessárias. A investigação da exposição baseia-se na abrangência do período 

de 21 dias antes do início de sintomas, desse modo, esse manejo considera o 

período retrospectivo, além dos casos ativos.  

Orienta-se que, a partir de casos suspeitos, deve ser iniciada a 

entrevista com o objetivo de coletar nomes e informações de contatos do 

número máximo de pessoas, assim também, identificar os locais visitados, ao 

passo que o diagnóstico está em andamento, até que possa ser classificado 

como provável ou confirmado. Em caso descartado, o rastreamento de 

contatos pode ser suspenso. 

Considerando a definição da OMS, reconhece-se como contato de caso 

o indivíduo que teve uma ou mais das interações descritas abaixo: 

 Contato físico direto, incluindo contato sexual, com parcerias múltiplas 

e/ou desconhecidas nos 21 dias anteriores ao início dos sinais e 

sintomas; E/OU 

 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 

 Contato com materiais contaminados, como roupas de cama e banho 

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

confirmado de monkeypox nos 21 dias anteriores ao início dos sinais e 

sintomas; E/OU 

 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. 

O rastreamento de todos os contatos no período é salutar, com base nas 

informações de dados pessoais, como nome, endereço, número de telefone e 

e-mail. 



  

|PÁGINA 20 
 

Pondera-se que o procedimento de rastreamento deve ser realizado com 

sensibilidade e discrição, com base em boas práticas para o gerenciamento de 

contatos, sempre deixando cientes sobre a exposição e com orientações sobre 

os sinais e sintomas da doença, isolamento, testes e/ou tratamento, de acordo 

com a situação de cada caso.  

É válido ressaltar que o princípio fundamental da confidencialidade deve 

ser respeitado e o caso-índice não deve ser revelado, a menos que seja dado 

consentimento para isso. 

Durante a investigação, o profissional de saúde que conduzirá a 

entrevista, também poderá avaliar os riscos de transmissão de outras 

infecções, pois a experiência compartilhada por diversos países indica que esta 

pode ser uma oportunidade para detectar Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST).  

Os desafios para o rastreamento de contatos durante o surto de MPX em 

andamento em países não endêmicos: 

 Contatos não passíveis de serem identificados ou contatos 

desconhecidos; 

 Memória para estabelecimento de linha do tempo entre pessoas e 

locais; 

 Recusa de contatos diretos e próximos; 

 Oportunidade de início de rastreamento de contatos. 

Caso os contatos não possam ser identificados, a utilização de material 

publicitário ou mensagens não individualizadas podem ser enviadas aos 

participantes de eventos ou locais informando sobre a possível exposição ao 

MPXV e as medidas de precaução relevantes, descrição de principais sinais e 

sintomas e informações de locais disponíveis para testagem. 

Principais contatos: 

Contato domiciliar: pessoa(s) morando no mesmo domicílio que o caso, ou 

ambiente semelhante (por exemplo, acampar, dormir durante a noite, etc.); 

pessoa(s) compartilhando roupas, roupas de cama, utensílios, etc. com o caso 



  

|PÁGINA 21 
 

diagnosticado e cuidadores, desde o início de sua erupção (sinais e/ou 

sintomas). 

Profissionais de saúde: contato com caso positivo (lesões ou contato cara a 

cara prolongado, por um período maior que três horas e menor que dois metros 

de distância, sem equipamento de proteção individual adequado); ferimentos. 

Parceiros sexuais: pessoas que tenham qualquer tipo de contato sexual com 

o caso confirmado, em qualquer fase da doença. 

Outros contatos físicos prolongados ou contato de alto risco: a ser 

avaliado caso a caso, podendo-se incluir, de modo geral, compartilhar assento 

com um caso confirmado durante viagens prolongadas (por exemplo, quando o 

contato físico é direto), compartilhar utensílios ou roupas de cama, toalha ou 

equipamentos com um caso positivo para a varíola símia. 

Outras categorias de contatos de um caso positivo para a varíola símia 

(ou seja, contato não próximo): exposições de menor risco. Por exemplo, 

encontros sociais, estar presente no mesmo evento social, trabalhar na mesma 

empresa ou compartilhar o mesmo transporte. 
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REDE ASSISTENCIAL DE REFERÊNCIA AOS CASOS DE MONKEYPOX  

A Rede Assistencial de Referência está definida para atendimento aos 

casos suspeitos de infecção, e será implementada de acordo com o nível de 

resposta. Inicialmente, cumpre destacar que participaram das definições e 

organização dos fluxos assistenciais além da Secretaria Executiva de Atenção 

à Saúde, outras áreas essenciais como a Secretaria Executiva de Regulação 

em Saúde, Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde, Hospitais 

especializadas de referência, Gerência de Urgência e Emergência, Gerências 

Regionais de Saúde. 

A rede que presta atendimento de urgência e emergência como as 

Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) e os serviços de pronto 

atendimento dos Hospitais Regionais e de média complexidade foram 

capacitados e instruídos em relação aos protocolos e fluxos assistenciais pela 

Secretaria Estadual de Saúde.  

Em relação à definição dos pontos de atenção da rede, foi levado em 

consideração a regionalização, capacidade instalada das unidades, recursos 

humanos capacitados e fluxos assistenciais pré-estabelecidos.  

Destaca-se inicialmente que as Unidades de Pronto Atendimento (UPA 

24h) e os serviços de pronto atendimento dos Hospitais regionais e de média 

complexidade são unidades de “porta aberta” que podem acolher e prestar o 

atendimento inicial e identificar os possíveis casos suspeitos de acordo com as 

definições epidemiológicas e avaliar clinicamente as necessidades 

assistenciais e a gravidade do caso.  

Diante dos achados da anamnese e do exame físico inicial, proceder ao 

contato com a Central de Regulação quando diante de casos graves com 

indicação de internamento e remoção para os serviços de referência.  

No caso de necessidade de remoção das Unidades Pronto Atendimento 

ou dos hospitais de média complexidade para os serviços de referência, 

conforme indicação clínica, o procedimento poderá ser realizado pelas equipes 

e transporte da própria unidade ou, para o caso de pacientes críticos, por 
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serviço de remoção ofertado através da central de regulação de leitos, com 

equipe devidamente capacitada e em uso de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI). 

Para a remoção dos casos suspeitos a partir dos portos e aeroportos 

para as unidades de referência, esta poderá ser realizada pelas equipes locais 

de remoção desde que devidamente capacitadas e utilizando os Equipamentos 

de Proteção Individual (EPI) adequados. O SAMU 192 poderá ser acionado 

para efetivar remoções, sobretudo diante de casos de maior gravidade. 

  Tendo em vista o aumento do número de casos suspeitos e confirmados 

no Brasil e a possibilidade do aumento do número de casos suspeitos no 

Estado, a rede assistencial de referência poderá ser ampliada de forma 

regionalizada para apresentar respostas assistenciais considerando o nível de 

resposta definido. 

Figura 7 - Relação de hospitais para atendimentos prioritários de casos suspeitos e 
confirmados de monkeypox, Pernambuco 

Público-chave Unidade Hospitalar Endereço 

Atendimento a pacientes 

adultos e pediátricos 

Hospital Universitário 
Oswaldo Cruz (HUOC) 

R. Arnóbio Marques - Santo Amaro, 

Recife - PE, 50100-130 

Hospital Correia Picanço 
(HCP) 

R. Padre Roma, 149 - Tamarineira, 

Recife - PE, 52060-060 

Hospital das Clínicas 

(HC) 

Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade 

Universitária, Recife - PE, 50670-901 

Atendimento a gestantes 

e puérperas 

Hospital Agamenon 
Magalhães (HAM) 

 

Estr. do Arraial, 2723 - Casa Amarela, 

Recife - PE, 52070-230 

Hospital Barão de 
Lucena (HBL) 

 

Av. Caxangá, 3860 - Iputinga, Recife - 

PE, 50731-000 

Hospital das Clínicas 

(HC) 

Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade 

Universitária, Recife - PE, 50670-901 

Fonte: Secretaria Executiva de Regulação em Saúde - SERS- SES/PE 
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AÇÕES E MEDIDAS DE RESPOSTA RECOMENDADAS À DOENÇA 

CAUSADA PELO VÍRUS MONKEYPOX 

Assistência em saúde 

 Apoiar o funcionamento adequado e a oportuna organização da rede de 

atenção para atendimento aos casos de MPX.  

 Estimular os responsáveis pelos serviços de saúde a executarem seus 

protocolos, fluxos e rotinas para o acolhimento, notificação, atendimento, 

medidas de prevenção e controle, entre outros.  

 Estimular a organização e apresentação dos planos de contingência 

pelas regionais e municípios orientando quanto à importância do 

acolhimento, reconhecimento precoce e controle de casos suspeitos ou 

confirmados para a infecção humana pelo MPXV, na rede pública e 

privada.  

 Orientar os gestores de saúde pública sobre a importância de 

implementar medidas de prevenção e controle para MPX.  

 Promover a articulação da rede assistencial e laboratorial (públicos e 

privados) para coleta, acondicionamento e transporte oportunos e 

adequados das amostras para diagnóstico laboratorial. → Levantar a 

disponibilidade nos hospitais de referência de leitos de internação com 

isolamento e leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI com 

isolamento para casos graves. 

 Elaboração de fluxos assistenciais para o itinerário do paciente e 

desenvolvimento das atividades pelos profissionais na avaliação e 

monitoramento dos casos suspeitos ou confirmados de MPX, 

objetivando a redução do risco de transmissão da doença.  

 Apoiar na elaboração de diretrizes de manejo clínico dos pacientes.  

 Apoiar na elaboração de diretrizes de manejo de grupos vulneráveis e 

população de atenção, incluindo crianças, gestantes e pessoas com 

imunocompromentimento.  

 Apoiar a atualização das diretrizes de manejo clínico  

 Reforçar a importância do uso de Equipamentos de Proteção Individual 

para os trabalhadores de saúde, conforme recomendação da Anvisa 

(Nota Técnica GVIMS/GGTES/DIRE3/ANVISA Nº 03/2022) 



  

|PÁGINA 25 
 

Vigilância em Saúde 

Vigilância epidemiológica 

 

 Acompanhar o cenário epidemiológico internacional, nacional e local e 

realizar o monitoramento de eventos e rumores na imprensa, mídias 

sociais e junto às unidades de saúde. 

 Emitir alertas epidemiológicos e comunicados de risco, com orientações 

de prevenção e controle da doença. 

 Realizar avaliação de risco e análise do perfil epidemiológico de MPX 

para pautar a gestão na elaboração de documentos norteadores e 

tomadas de decisão. 

 Elaborar, publicar e atualizar notas técnicas, protocolos e informes 

epidemiológicos para divulgação entre os órgãos gestores e serviços de 

saúde. 

 Revisar e atualizar as orientações quanto critérios clínicos e 

epidemiológicos, definições de caso, fluxos, coleta de amostras 

biológicas, etc., seguindo recomendações do Ministério da Saúde. 

 Monitorar e acompanhar os casos notificados no sistema de informação 

REDCap, do Ministério da Saúde, e divulgar as informações para a 

gestão estadual, diariamente. 

 Monitorar o evento no Comitê de Avaliação e Monitoramento de Eventos 

(CAME), semanalmente, junto às demais áreas técnicas da Secretaria 

Executiva de Vigilância em Saúde da SES/PE. 

 Manter comunicação ativa e oportuna com o Ministério da Saúde e 

outras autoridades de saúde para alinhamento de diretrizes nacionais 

e/ou internacionais; 

 Fortalecer a rede de serviços públicos e privados de saúde o 

aprimoramento da detecção, notificação, investigação e monitoramento 

de casos suspeitos, prováveis e confirmados de infecção pelo vírus 

Monkeypox; 

 Realizar treinamentos e elaborar orientações aos trabalhadores, 

especialmente aos profissionais de saúde, e divulgar oportunamente. 
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 Notificar, investigar e monitorar casos suspeitos de MPX, conforme o 

fluxo e a definição de caso estabelecida, em associação as demais 

áreas relacionadas nas esferas de gestão.   

 Apoiar gestores regionais e municipais nas ações de detecção, 

notificação e resposta da MPX. 

 Manter comunicação constante com o Laboratório Central de Saúde 

Pública (Lacen/PE), para atualização de informações sobre manejo e 

coleta de amostras clínicas, cadastramento, divulgação de resultados, e 

articulação para o transporte de amostras biológicas. 

 Apoiar e realizar o rastreamento de contatos de casos confirmados de 

MPX. 

 Articular com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), as 

ações de vigilância de trabalhadores e viajantes em portos e aeroportos, 

mantendo comunicação oportuna com o respectivo órgão federal. 

 Apoiar os núcleos de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (VEH) e 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) para 

implementação da vigilância epidemiológica dos casos de vírus 

Monkeypox e das medidas de biossegurança nos estabelecimentos de 

saúde. 

 Manter disponíveis os meios de comunicação (telefone, e-mail e 

plataforma online – Cievs PE) para notificação de casos suspeitos e 

demais orientações. 

Vigilância laboratorial 

 Elaborar, publicar e atualizar notas técnicas, protocolos e orientações 

sobre coleta, transporte, armazenamento, cadastro e processamento 

das amostras clínicas. 

 Orientar a rede de saúde do estado quanto à coleta, transporte, 

armazenamento e cadastro das amostras clínicas. 

 Promover a articulação entre a rede de assistência à saúde, pública ou 

privada, sobre os fluxos e os processos de coleta, acondicionamento e 

transporte das amostras de casos suspeitos de MPXV. 
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 Estabelecer e monitorar, em parceria com a vigilância epidemiológica, 

atenção primária e rede especializada, os fluxos para diagnóstico 

laboratorial do MPXV. 

 Estabelecer critérios e organizar o serviço para o recebimento das 

amostras clínicas no laboratório. 

 Revisar e atualizar as orientações quanto à coleta, acondicionamento e 

transporte das amostras de casos suspeitos de MPXV, seguindo 

recomendações do Ministério da Saúde.  

 Fornecer os materiais para a coleta das amostras às unidades de saúde, 

municípios e regionais. 

 Articular o envio das amostras recebidas ao Laboratório de Enterovírus 

da FIOCRUZ-RJ (Laboratório de referência para Pernambuco). 

 Manter comunicação constante com o Laboratório de Enterovírus da 

FIOCRUZ-RJ. 

 Manter disponíveis os meios de comunicação (telefone e e-mail) para 

orientações quanto à coleta, transporte, cadastramento e 

acondicionamento das amostras biológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Fluxo de vigilância laboratorial para casos suspeitos de monkeypox, Pernambuco 

Fonte: LACEN-PE, 2022 
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Biossegurança 

 Orientar às equipes de que todos os EPIs e os materiais de coleta não 

reutilizáveis devem ser colocados em sacos de risco biológico para 

manuseio como resíduos infectantes, conforme normatização (RDC nº 

222/2018) - Todos os equipamentos reutilizáveis devem ser limpos e 

desinfetados de acordo com os procedimentos operacionais padrão do 

serviço; 

 Todas as superfícies devem ser completamente limpas com solução 

clorada a 0,5% ou outro saneante desinfetante de alto nível  

regularizado  pela  Agência  Nacional  de  Vigilância Sanitária - ANVISA. 

Imunização  

 Investir e acompanhar os processos e as orientações do Ministério da 

Saúde para a aquisição e uso da vacina monkeypox;  

 Elaborar e divulgar Estratégia Estadual de Vacinação Contra o Vírus, 

com base no cenário epidemiológico, disponibilidade de 

imunobiológicos e política nacional;  

 Elaborar e divulgar documentos técnicos sobre a vacina;  

 Acompanhar e monitorar a logística e a distribuição para as vacinas 

monkeypox, quando houver, e outros insumos, quando disponíveis.  

 Apoiar a adoção de políticas e ações de educação em saúde pública 

referente à vacinação contra a doença;  

 Apoiar e monitorar a operacionalização da vacinação contra a 

monkeypox; 

 Apoiar para o fortalecimento do registro das doses aplicadas da vacina 

monkeypox que possibilitará o acompanhamento das coberturas 

vacinais e as taxas de abandono de forma oportuna. 

Assistência farmacêutica e pesquisa clínica  

 Monitorar as evidências científicas publicadas a respeito de tratamentos 

e vacinas para a infecção humana pelo MPXV  

 Articular entre as diferentes instâncias a regulamentação, aquisição e 

utilização dos medicamentos com atividade antiviral para MPXV  
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 Monitorar o estoque central dos medicamentos com atividade antiviral 

para MPXV, adquiridos de forma centralizada pelo MS, no âmbito da 

assistência farmacêutica, caso disponível.  

 Elaborar as pautas de distribuição e remanejamentos dos 

medicamentos com atividade antiviral para MPXV enviados pelo MS ou 

adquiridos no âmbito da SES-PE no âmbito da assistência 

farmacêutica, caso disponível.  

 Monitorar dados de efetividade dos medicamentos.  

 Monitorar os dados de farmacovigilância.  

 Monitorar os dados de reação vacinal 

Gestão  

 Promover e articular junto às áreas da SES-PE e e outros órgãos o 

desenvolvimento das ações de prevenção e controle da infecção 

humana pelo MPX.  

 Elaborar e divulgar materiais informativos sobre MPX por meio de 

campanhas publicitárias e de canais diretos de comunicação;  

 Promover um fluxo de comunicação constante e de fácil entendimento, 

atendendo os diferentes públicos e maneira oportuna e eficaz, com 

informações atualizadas e baseadas em dados e evidências científicas.  

 Elaborar e divulgar materiais informativos sobre MPX por meio de 

campanhas publicitárias e de canais diretos de comunicação;  

 Estabelecer e disponibilizar orientações e diretrizes específicas com as 

informações e linguagens mais apropriadas para diferentes públicos 

(trabalhadores de saúde, gestores, imprensa, população em geral, 

dentre outros), de maneira a informar sobre a MPX.  

 Divulgar dados atualizados sobre o status da disseminação da doença 

no Brasil, bem como atualizar orientações, documento de dúvidas 

frequentes (FAQ) e outras informações de relevância nacional sobre 

MPX em página de web específica.  

 Elaborar e divulgar Boletins Epidemiológicos com periodicidade 

semanal para atualização da situação epidemiológica do país e das 

ações de enfrentamento.  
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 Promover capacitações para notificação dos casos em formulário 

específico para MPX.  

 Promover capacitações sobre diagnóstico e manejo clínico, e 

laboratorial de MPX.  

 Promover capacitações para atualização dos profissionais de saúde 

para a gestão clínica e laboratorial dos casos.  

 Buscar parcerias com outras instituições (governamentais, do setor 

produtivo, sociedades médicas e de pesquisa, sociedade civil, dentre 

outras) para apoio na divulgação dos materiais produzidos e/ou 

desenvolvimento de ações conjuntas de comunicação. 
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