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1. INTRODUÇÃO
 

O tema “varíola dos macacos” (Monkeypox) vem causando preocupação em todo o mundo, em
um momento em que ainda enfrentamos a Covid-19. O nome da doença remete à varíola humana, que matou
mais de 300 milhões de pessoas, antes de ser erradicada por uma campanha de vacinação global nos anos 80.

A varíola dos macacos é uma zoonose silvestre, ou seja, um vírus que infecta macacos, mas que
incidentalmente pode contaminar humanos – o que ocorre geralmente em regiões florestais da África Central e
Ocidental. A doença é causada por um vírus que pertence ao gênero Orthopoxvirus da família Poxviridae.

Existem dois tipos de vírus da varíola dos macacos: o da África Ocidental e o da Bacia do Congo
(África Central). Embora a infecção pelo vírus da varíola dos macacos na África Ocidental possa causar doenças
graves em alguns indivíduos, a doença geralmente é autolimitada (não exigindo tratamento específico).

A taxa de mortalidade para o vírus da África Ocidental é de 1%, enquanto para o vírus da Bacia do
Congo pode chegar a 10%. As crianças estão em maior risco, e se ocorrer durante a gravidez pode causar
complicações, como varíola congênita ou morte do bebê (OMS).

 

2. TRANSMISSÃO E PERÍODO DE INCUBAÇÃO

 

               A varíola símia é provavelmente transmitida de animais através de secreções fisiológicas, como
gotículas de saliva ou respiratórias ou contato com exsudato de feridas. A transmissão de um indivíduo para outro
ocorre de modo ineficaz e acredita-se que ocorra principalmente por meio de grandes gotículas respiratórias via
contato direto e pessoal prolongado. Não é de transmissão aérea (aerossol), como a Covid-19 ou a gripe.

O período de incubação da varíola dos macacos é geralmente de seis a 13 dias, mas pode variar de
cinco a 21 dias. Por isso pessoas infectadas precisam ficar isoladas e em observação por 21 dias.

A taxa geral de ataque secundário depois do contato com uma fonte humana conhecida é de 3%, e
taxas de ataque de até 50% foram relatadas em pessoas que vivem com uma pessoa infectada pela varíola do
macaco. Também foi documentada a transmissão em ambientes hospitalares. A maioria dos pacientes é criança.
Na África, a taxa de casos fatais varia de 4 a 22%.

 

3. DEFINIÇÃO DE CASO

 
   CASO SUSPEITO

Indivíduo de qualquer idade que, a partir de 15 de março de 2022, apresenta início súbito de febre,
adenomegalia e erupção cutânea aguda do tipo pápulo-vesicular de progressão uniforme.

ATENÇÃO:
É fundamental uma investigação clínica e/ou laboratorial no intuito de descartar as doenças

que se enquadram como diagnóstico diferencial, tais como: varicela, herpes zoster, sarampo, dengue, zika,
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chikungunya, herpes simples, infecções bacterianas da pele, infecção gonocócica disseminada, sífilis primária ou
secundária, cancróide, linfogranuloma venéreo, granuloma inguinal, molusco contagioso (poxvirus), reação
alérgica.

 

CASO PROVÁVEL
Indivíduo que atende à definição de caso suspeito E um OU mais dos seguintes critérios:

1 - Ter vínculo epidemiológico: exposição próxima e prolongada sem proteção respiratória;
contato físico direto, incluindo contato sexual; ou contato com materiais contaminados (como roupas de uso
pessoal ou roupas de cama), com caso provável ou confirmado de Monkeypox, desde 15 de março de 2022, nos
21 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas OU

2- Histórico de viagem para país endêmico ou com casos confirmados de Monkeypox nos 21 dias
anteriores ao início dos sintomas.

E sem confirmação laboratorial.

 

CASO CONFIRMADO
Indivíduo que atende à definição de caso suspeito ou provável que é confirmado laboratorialmente

para o vírus da Monkeypox por teste molecular (qPCR e/ou sequenciamento).

 

CASO DESCARTADO
Caso suspeito que não atende ao critério de confirmação para Monkeypox ou que foi confirmado

para outra doença por meio de diagnóstico clínico ou laboratorial.

 

4. NOTIFICAÇÃO
 
             O Ministério da Saúde do Brasil, por meio da Sala de Situação Nacional de Monkeypox, elaborou

formulário de notificação/investigação para todo o território nacional, com estabelecimento da obrigatoriedade de
notificação imediata, em até 24 horas, pelos profissionais de saúde de serviços públicos ou privados, conforme Lei
nº6 259 de 30 de outubro de 1975, por meio dos canais de comunicação do Ministério da Saúde, disponíveis 24
horas por dia. Link de notificação: https://redcap.saude.gov.br/surveys/?s=YC4CFND7MJ

Simultaneamente, no Estado de Rondônia, o caso deve ser comunicado ao Centro de Informações
Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) através dos números 0800-642-5398/69 8459-1610 e do endereço
de e-mail cievsro@gmail.com.

 

5. ORIENTAÇÕES PARA REDE ASSISTENCIAL
 
         O atendimento inicial deve ser realizado, preferencialmente, nas Unidades Básicas de Saúde

(UBS) da Atenção Primária, indicando-se internação hospitalar para os casos que apresentem sinais de
gravidade.

No momento do acolhimento, o paciente deverá receber uma máscara cirúrgica, com orientação
quanto ao correto uso, e conduzido para uma área separada dos outros usuários.

Sendo classificado como caso suspeito de Monkeypox, o paciente deve ser mantido isolado
(precauções para contato e gotículas). As lesões de pele em áreas expostas devem ser protegidas por lençol,
vestimentas ou avental com mangas longas. Notificar imediatamente à vigilância epidemiológica e seguir o fluxo
assistencial.

 

Figura 1. Fluxo assistencial para Monkeypox
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Fonte: Ministério da Saúde, 2022.
 
 

6. ORIENTAÇÕES PARA COLETA, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS
CLÍNICAS

 
TIPOS DE AMOSTRAS

 

1) Material vesicular (Secreção de Vesícula)
O ideal é a coleta na fase aguda da doença, ainda com pústulas vesiculares. É quando se obtém

carga viral mais elevada na lesão, portanto, o swab do conteúdo da lesão é o material mais indicado. Pode-se
utilizar swabs estéreis de nylon, poliéster ou Dacron. Também pode-se puncionar o conteúdo das vesículas com
seringa, entretanto, recomenda-se a coleta por swab para evitar a manipulação de perfuro-cortantes. Após a
coleta, colocar o swab, preferencialmente em tubo seco, SEM líquido preservante, uma vez que os poxvírus
mantêm-se estáveis na ausência de qualquer meio preservante. Se optar por usar algum líquido preservante,
indica-se o VTM (meio de transporte viral), no máximo cerca de 300 ul, porém o ideal é manter o swab sem
líquido. Havendo lesões na cavidade bucal, pode-se recolher material das lesões com swab.

 

2) Crosta (Crosta de Lesão)
Quando o paciente é encaminhado para coleta em fase mais tardia na qual as lesões já estão secas,

o material a ser coletado são as crostas das lesões, preferencialmente optar pelas crostas menos secas, ou seja,
coletar aquelas em fase mais inicial de cicatrização, pois a chance de detecção de genoma viral ou da partícula
viral é maior. As crostas devem ser armazenadas em frascos limpos SEM líquido preservante (neste caso, o uso
de qualquer líquido preservante reduz em muito as chances de detecção).

OBSERVAÇÕES:
A) Sangue não é um material indicado para detecção de poxvírus, pois o período de viremia alta é
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anterior ao aparecimento das pústulas que, normalmente, é quando o paciente comparece a um posto de
atendimento;

B) A coleta de soro é importante para verificar a soroconversão. Para fins de diagnóstico, só se for
associado a uma clínica muito clara e sugestiva;

C) O principal diagnóstico diferencial de infecção por Monkeypox vírus é a Varicela.

 

ARMAZENAMENTO
Para o armazenamento, todos os materiais podem ser mantidos congelados a -20 °C (ou

temperaturas inferiores), por um período de 1 mês ou até mais. Na ausência de freezers, pode-se manter em
geladeira (4°C) por até 7 dias. Quando conservados a 4°C, a chegada no LACEN deve se dar em no máximo 48
horas, com transporte realizado com de forma refrigerada apenas com gelox. Caso contrário, enviar congelado.

Para a investigação laboratorial de casos suspeitos de infecção pelo Monkeypox vírus a
Coordenação-Geral de Laboratórios de Saúde Pública (CGLAB/DAEVS/SVS-MS) em parceria com a Sala de
Situação e o Centro Colaborador para diagnóstico da Varíola na UFRJ sugerem o seguinte fluxo/algoritmos para
investigação:

 

Figura 2. Fluxo laboratorial para diagnóstico no Monkeypox
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Fonte: Ministério da Saúde, 2022.

 

7. ORIENTAÇÕES PARA DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

 

Figura 3. Orientações para solicitação do diagnóstico diferencial
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Fonte: Ministério da Saúde, 2022.

 

 

Figura 4. Orientações para solicitação do diagnóstico diferencial GAL
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Fonte: Ministério da Saúde, 2022.
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Porto Velho/RO, 03 de junho de 2022.

Organização:

Adalgiza de Souza Botelho - Coordenadora Estadual das Doenças Exantemáticas/AGEVISA
Flávia Serrano Batista - Coordenadora Estadual Covid-19/AGEVISA
Luma Akemi de Azevedo Kubota - Coordenadora Estadual Influenza/AGEVISA
Surlange Freire Ramalhaes - Chefe do Núcleo de Doenças Imunopreveníveis/AGEVISA
Celina Lugtenburg - Gerente de Biologia Médica/LACEN/RO
Maria Arlete da Gama Baldez - Gerente Técnica de Vigilância Epidemiológica/AGEVISA
Eduardo Honda - Coordenador do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde/CIEVS/AGEVISA
 

 
De acordo,

Ciciléia Correia da Silva
Diretora Geral/LACEN/SESAU/RO

 

Cel BM Gilvander Gregório de Lima
Diretor Geral AGEVISA

Documento assinado eletronicamente por Cicileia Correia da Silva , Diretor(a), em 04/06/2022, às 13:25,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794,
de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Gilvander Gregorio de Lima , Diretor(a), em 04/06/2022, às 18:44,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794,
de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador
0029364741 e o código CRC 92001D22.

Referência: Caso responda esta Nota Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0002.069385/2022-23 SEI nº 0029364741
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