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INTRODUÇÃO 

Histórico 

O presente Plano de Contingência trata do planejamento de ações que devem ser 

executadas para o enfrentamento da Monkeypox (MPX) no Estado de Rondônia. O Ministério 

da Saúde vem monitorando a doença desde maio de 2022, analisando o comportamento e a 

expansão da doença no território brasileiro, emitindo alertas, notas técnicas, informes 

epidemiológicos, com atualizações frequentes tanto do cenário quanto de normas técnicas de 

suporte para o trabalho das equipes de saúde. 

A MPX é uma doença zoonótica viral causada pelo vírus Monkeypox (MPXV). Apesar 

do nome, os primatas não humanos (PNH) não são reservatórios do vírus. Em alguns países 

africanos, principalmente na República Democrática do Congo, a doença ocorre de forma 

endêmica, com ocorrência periódica de casos. Em outros países, os casos da doença estavam 

restritos a viajantes internacionais ou animais importados. Em 15 de maio de 2022, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) foi notificada de quatro casos confirmados de MPX no 

Reino Unido. Também foram confirmados casos em Portugal e na Suécia. Nenhum dos casos 

tinham histórico de viagem para uma área endêmica de MPX e não havia ligação 

epidemiológica entre os casos nos diferentes países (OPAS, 2022). 

Desde o dia 19 de maio de 2022, o Ministério da Saúde vem intensificando a vigilância 

da doença, com divulgação do primeiro Comunicado de Risco, pelo Centro de Informações 

Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs Nacional). Posteriormente, em 23 de maio de 

2022, foi mobilizada a sala de situação para a organização e preparação de eventual resposta 

do Sistema Único de Saúde (SUS) para o enfrentamento da doença. Em 31 de maio de 2022, 

foi notificado o primeiro caso suspeito de MPX no Brasil. 

Em 23 de julho de 2022, a OMS declarou a doença como Emergência de Saúde Pública 

de Importância Internacional, elevando o nível de preocupação, apontando a necessidade de 

ampliação da capacidade de respostas, para contenção da sua transmissão nos países. Dessa 

forma, em 29 de julho de 2022, o Ministério da Saúde ativou o Centro de Operações de 

Emergência em Saúde Pública (COE Monkeypox), objetivando organizar a atuação do SUS na 

resposta à emergência da doença, com atuação coordenada nas três esferas. 
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O Plano de Contingência é uma forma de planejamento, que deve ser elaborado na 

normalidade, quando são definidos os procedimentos, ações e decisões que devem ser 

tomadas, na ocorrência de uma emergência em saúde pública. É um documento que deve ser 

avaliado e revisado sempre que necessário, na vigência de novas evidências científicas, 

visando apoiar a tomada de decisão dos gestores do SUS. 

A Doença Monkeypox foi descrita pela primeira vez em 1958, em um surto na 

Dinamarca identificado em macacos de cativeiro oriundos da África. Observa-se que a partir 

daí, apresentou uma dispersão lenta no continente africano, seguida de uma dispersão mais 

rápida em outros países fora da África. De 1958 a 1970, ou seja, 12 anos se passaram entre a 

descoberta da doença em macacos e a confirmação do primeiro caso em humanos, na 

República do Congo, e depois, outros 33 anos, para a confirmação do primeiro surto fora do 

continente africano, registrado nos Estados Unidos em 2003 (70 casos).  Em 2017, 14 anos 

após, um outro surto é notificado, na Nigéria (200 casos); e apenas um ano depois, em 2018, 

registrou-se surto em viajantes da Nigéria para Israel e Reino Unido; e, em 2021, dois anos 

depois, um novo surto nos Estados Unidos.  

O atual surto data de 07 de junho de 2022, que posteriormente, em 23 de julho de 

2022, foi declarado pela OMS, como uma Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII), pela magnitude que vem se apresentando. 

 

Figura 1. Linha do Tempo – Monkeypox (1958 - 2022)

 

             Fonte: Sites Oficiais, atualizado em 07/06/2022, às 14h. 
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Figura 2. Linha do Tempo – Monkeypox (2022) 

 
             Fonte: Sites Oficiais, atualizado em 07/06/2022, às 14h. 
 

 

CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO 

 
Cenário mundial 

De acordo com a OMS, no período de 1° de janeiro a 5 de novembro de 2022, foram 

notificados 78.628 casos confirmados laboratorialmente e 3.703 casos prováveis de MPX, 

incluindo 41 óbitos. Esses óbitos estão distribuídos em 13 países: Brasil (11), Estados Unidos 

(8), Nigéria (7), Gana (4), Camarões (2), Espanha (2), Bélgica (1), Cuba (1), República Tcheca 

(1), Equador (1), Índia (1), Moçambique (1) e Sudão (1).  

Cenário nacional 

 No Brasil, até 22 de novembro de 2022, foram confirmados 9.905 casos, em 27 

Unidades Federadas, com maior ocorrência nos estados de São Paulo (4.146 casos), Rio de 

Janeiro (1.267 casos), Minas Gerais (572 casos) e Goiás (550 casos). Na região Norte foram 

confirmados 408 casos, assim distribuídos: Amazonas (292), Pará (85), Tocantins (12), 

Rondônia (08), Roraima (07), Amapá (03) e Acre (01). No país foram confirmados 12 óbitos, 

sendo: Rio de Janeiro (05), São Paulo (03), Minas Gerais (03) e Mato Grosso (01), todos com 

relato de imunodepressão.  

Cenário de Rondônia 

  O estado de Rondônia confirmou os dois primeiros casos da doença em 10 de 

setembro do corrente ano. Desde 02 de junho de 2022 (data da primeira notificação de caso 
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suspeito no Estado), já foram notificados 69 casos suspeitos de MPX, sendo 47 casos 

descartados, após investigação clínica, laboratorial e epidemiológica, e segue atualmente com 

09 casos confirmados, sem ocorrência de óbitos. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo geral 

 

Estruturar e operacionalizar ações de vigilância em saúde, diagnóstico e assistência, 

para, de forma coordenada e efetiva, minimizar os impactos da emergência da MPX, com 

geração de informações estratégicas e oportunas para a gestão da emergência, identificando 

as capacidades básicas, ações e responsabilidades locais para o enfrentamento da doença em 

Rondônia. 

Objetivos específicos 

• Definir ações de vigilância em saúde; 

• Definir e apoiar ações de prevenção e assistência à saúde da população; 

• Definir e apoiar ações voltadas ao diagnóstico e laboratório; 

• Orientar as melhores práticas de saúde em emergência; 

• Estabelecer estratégias de capacitação e de comunicação; 

• Organizar e estabelecer fluxo de atendimento do paciente na Rede de Atenção à Saúde 

(RAS). 
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MÓDULO I 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
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NÍVEIS DE RESPOSTA 

 
O Brasil adere a ferramenta de classificação de emergência em três níveis, seguindo a 

mesma linha utilizada na preparação e resposta em todo o mundo, a saber:  

● Nível I: o local não possui todos os recursos necessários, requer orientação técnica, 

mobilização de recursos com possibilidade de envio de equipe;  

● Nível II: o risco é significativo, superando a capacidade de resposta local, 

necessitando de recursos adicionais e de apoio complementar da esfera federal, com envio 

de equipe de resposta à Emergência em Saúde Pública;  

● Nível III: ameaça de relevância nacional com impacto sobre diferentes esferas de 

gestão do SUS, exigindo uma ampla resposta governamental. Este evento constitui uma 

situação de excepcional gravidade, podendo culminar na declaração de Emergência em Saúde 

Pública de Importância Nacional (ESPIN).  

Cada nível é baseado na avaliação do risco da doença e de seu impacto para a saúde 

pública e serviços do SUS. Para a avaliação dos riscos os seguintes fatores serão considerados: 

transmissibilidade da doença, agravamento dos casos confirmados, vulnerabilidade da 

população, incluindo imunidade pré-existente, grupos-alvo com maiores taxas de ataque ou 

maior risco de agravamento da doença, disponibilidade de medidas preventivas (como vacinas 

e possíveis tratamentos), recomendações da OMS e evidências científicas. 

O nível a ser considerado para o presente Plano é o Nível III, considerando o aumento 

de casos confirmados da doença no Brasil, com transmissão comunitária, a restrição de 

medicamentos a casos graves, com preenchimento de critérios específicos para a 

dispensação, e a disponibilidade, no território nacional, de medidas de imunização. 

O SUS vem empregando esforços para a aquisição desses insumos para a população 

brasileira, cabendo destacar que, no momento, há disponibilidade limitada no mercado 

internacional. 
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VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

Agente etiológico 

A MPX é causada por um poxvírus do subgrupo orthopoxvírus, faz parte da mesma 

família do vírus da varíola. Apesar de ser chamada de “varíola dos macacos”, é importante 

reforçar que os macacos são vítimas da doença, assim como os humanos, e que na atual 

emergência detectada em 2022, o contágio está ocorrendo apenas entre humanos. 

Para evitar que haja um estigma e represálias contra os macacos (Primatas Não 

Humanos - PNH), optou-se por não denominar a doença no Brasil como varíola dos macacos, 

pois embora tenha se originado entre esses animais, o surto atual não tem relação com eles. 

O reservatório do vírus é desconhecido, entretanto, os principais animais considerados 

prováveis reservatórios, são pequenos roedores (como esquilos, por exemplo), naturais das 

florestas tropicais da África Central e Ocidental. 

Período de Incubação 

O período de incubação é tipicamente de 6 a 16 dias, mas pode chegar a 21 dias (OPAS, 

2022, BRASIL, 2022). 

Transmissão 

 O período de transmissão da MPX ocorre desde o início dos sintomas até a queda das 

crostas e cicatrização da pele, na qual uma nova camada de pele se forma. Uma pessoa 

assintomática (durante o período de incubação ou após a cicatrização das crostas) não 

transmite a doença. A transmissão entre humanos pode ocorrer por: 

• Contato direto com lesões cutâneas, mucosas ou fluidos corporais (de pessoa 

infectada sintomática), incluindo contato físico direto como tocar, abraçar, beijar, 

contato íntimo ou sexual; 

• Gotículas respiratórias - especialmente durante contato próximo prolongado ou 

contato físico íntimo, incluindo o sexo. A transmissão via gotículas respiratórias 

usualmente requer contato mais próximo entre o paciente infectado e outras 

pessoas, o que torna trabalhadores da saúde, membros da família e outros 

contactantes, pessoas com maior risco de contaminação (BRASIL, 2022). 
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• Contato indireto por meio de roupas, objetos e superfícies contaminadas por 

lesões cutâneas ou fluidos corporais. O MPXV sobrevive por até 90 horas em 

superfícies; 

• Transmissão transplacentária. 

 

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

Principais sintomas: 

Erupções cutâneas tipo pápulo-vesicular (máculas, vesículas, bolhas, crostas) em 

diferentes partes do corpo, incluindo rosto, extremidades (palma das mãos e planta dos pés), 

mucosa da boca, genitália e olhos, podendo ser precedida ou não de febre e linfadenopatia.  

No surto atual, as lesões têm sido mais frequentemente encontradas na região do ânus 

e genitais. As lesões ou feridas na boca podem ser infectantes, o que significa que o vírus pode 

ser transmitido pela saliva.  

As lesões de pele também podem se apresentar como vermelhidão que se assemelha 

a uma irritação. Posteriormente, surgem vesículas (bolhas) com secreção, que se rompem, 

formando uma crosta e finalmente evoluindo para cura. A dor nestas lesões pode ser bastante 

intensa, devendo ser realizado o seu adequado manejo. O número de lesões cutâneas pode 

variar de poucas lesões a centenas. Sendo este um fator, importante para avaliação de 

gravidade. 

De modo geral, as lesões são bem circunscritas, profundas e com frequência são 

umbilicadas, do mesmo tamanho e mesmo estágio de evolução, formando crosta, que depois 

se desprendem completamente da pele, marcando o fim do período de transmissão. 

 Outros sintomas frequentes: 

 

Febre, dor de cabeça, adenomegalia (inchaço dos gânglios linfáticos), dor nas costas, 

dores musculares e falta de energia. A presença de linfadenopatia é achado clínico importante 

para distinguir MPX de outras doenças. Quaisquer pessoas expostas ao vírus podem se 

infectar e desenvolver a doença, independente de idade, sexo ou outras características. 
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Na grande maioria dos casos, a doença é geralmente autolimitada, com sinais e 

sintomas leves e moderados, que duram, em média, de 2 a 4 semanas. Nos quadros graves 

pode ocorrer pneumonia, septicemia, encefalite e infecção ocular, que pode levar à cegueira.  

As pessoas com mais de 40 ou 50 anos parecem estar mais protegidas, em decorrência 

da vacinação contra varíola no passado, que também confere boa proteção contra o MPXV. 

Os sinais e sintomas desaparecem em poucas semanas. Embora seja possível a 

ocorrência de casos graves e óbitos. A evolução para a forma grave pode estar relacionada a 

fatores como forma de transmissão, suscetibilidade do indivíduo e quantidade de vírus 

inoculado no momento da transmissão. Os dados apresentados em nível global apontam que 

as hospitalizações podem representam até dez por cento da população infectada pela doença. 

Até o momento, a maioria das mortes relatadas no mundo ocorreram em crianças 

pequenas e indivíduos imunocomprometidos. No Brasil, foram confirmados dois óbitos, um 

em Minas Gerais, em 28 de julho de 2022, em paciente masculino, 41 anos, imunossuprimido, 

com outras comorbidades e histórico de tratamento quimioterápico. A causa foi definida 

como choque séptico, agravada pela MPX. O segundo óbito ocorreu no Rio de Janeiro, em 29 

de agosto de 2022, em paciente com 33 anos, com baixa imunidade e comorbidades. 

Grupos vulneráveis: 

São considerados grupos vulneráveis pessoas imunossuprimidas, gestantes e crianças. 

 

NOTIFICAÇÃO/INVESTIGAÇÃO DE CASOS 

I. Identificação, atendimento e classificação de caso 

 

 O caso notificado deve se enquadrar nos critérios de definição de caso suspeito, 

segundo normatização atual do Ministério da Saúde (MS). A nova definição de caso de MPX 

foi divulgada em 29 de julho de 2022, apresentada a seguir. 

Definição de caso 

Caso suspeito: indivíduo de qualquer idade, apresentando início súbito de lesão em 

mucosas e/ou erupção cutânea aguda sugestiva¹ de Monkeypox, única ou múltipla, em 

qualquer parte do corpo (incluindo região genital/perianal e oral) e/ou proctite (por exemplo, 
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dor anorretal, sangramento), e/ou edema peniano, podendo estar associada a outros sinais e 

sintomas. 

Observação: A nova definição de caso suspeito ficou mais ampla (mais sensível), caindo a 

obrigatoriedade de deslocamento para área com circulação do vírus ou contato com 

indivíduo que esteve nessas áreas. 

 

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 MPX 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 histórico 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)² com histórico de contato com caso provável ou confirmado de 

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

 

Caso confirmado: caso suspeito com resultado laboratorial "positivo/detectável" para 

MPXV por diagnóstico molecular (PCR em tempo real e/ou sequenciamento). 

Caso descartado: caso suspeito com resultado laboratorial "negativo/não detectável" 

para MPXV por diagnóstico molecular (PCR em tempo real e/ou sequenciamento). 

¹ 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. 

² óculos de proteção ou protetor facial, avental, máscara cirúrgica e luvas de procedimento. 
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Perda de seguimento: 

 Caso que atenda à definição de caso suspeito e atenda os critérios abaixo:  

a) não tenha registro de vínculo epidemiológico³; e  

b) não realizou coleta de exame laboratorial ou realizou, mas a amostra foi inviável 

ou teve resultado inconclusiva; e 

c) não tem oportunidade de nova coleta de amostra laboratorial (30 dias após o início 

da apresentação de sinais e sintomas). 

 

Exclusão:  

A notificação que não atende às definições de caso suspeito. 

Orientações Gerais 

Diagnóstico diferencial - 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. 

Historicamente, há relatos esporádicos de pacientes co-infectados com o vírus 

Monkeypox e outros agentes infecciosos, portanto, pacientes com erupção cutânea 

característica devem ser investigados mesmo que outros testes sejam positivos.  

Observações:  

1. Foram retiradas da lista dos principais diagnósticos diferenciais: Sarampo, Rubéola, Arboviroses 

(Dengue, Chikungunya e Zika), baseadas, principalmente, nas características do exantema da 

Monkeypox (pápulovesicular), na distribuição das lesões de pele da MPX (região genital e outras) e 

no curso clínico das doenças citadas. 

2. Considerando que a MPX é uma doença que cursa com erupções cutâneas características, mas, 

que também são comuns a outras doenças, torna-se necessário investigar outras patologias com 

características semelhantes. Nesses casos, orienta-se o profissional a atentar-se para outros 

diagnósticos diferenciais, tornando-se necessário coletar e encaminhar amostras para descartar 

outras doenças, conforme orientado no Módulo Diagnóstico, acompanhadas das respectivas Fichas 

de Notificação. 

 

³ Vínculo epidemiológico: exposição próxima e prolongada, sem proteção respiratória a caso provável ou 

confirmado de MPX ou parcerias múltiplas, nos 21 dias anteriores ao início dos sintomas ou contato com material 

contaminado por caso provável ou confirmado de MPX. 
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II. Notificação de caso suspeito 

 

A notificação é imediata, em até 24 horas, por se tratar de Evento de Saúde Pública 

(ESP), conforme a Portaria GM nº 3.418, de 22 de agosto de 2022, que incluiu a MPX na Lista 

Nacional de Doenças de Notificação Compulsória. 

As notificações inicialmente eram registradas no RedCap, através do 

link: https://redcap.saude.gov.br/surveys/?s=ER7Y38373K 

Entretanto, em 19 de setembro de 2022, o Ministério da Saúde, através da Secretaria 

de Vigilância em Saúde, lançou um novo sistema de notificação, o e-SUS Sinan, que contempla 

a notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam na Lista Nacional de 

Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública, já incluindo a 

notificação/investigação de MPX. Com isso, as notificações através do RedCap serão 

descontinuadas. 

Os profissionais de saúde deverão ser cadastrados no Sistema de Cadastro e Permissão 

de Acesso (SCPA), e toda a documentação do sistema poderá ser acessada no 

link http://plataforma.saude.gov.br/esussinan/ 

Para notificação acessar o link: https://esussinan.saude.gov.br 

III. Critérios de atendimento de casos suspeitos nas unidades de saúde 

O atendimento inicial deve ser realizado, preferencialmente, nas Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) da Atenção Primária. Na quase totalidade dos casos, o tratamento é domiciliar, 

indicando-se internação hospitalar para casos que apresentem sinais de gravidade.  

Ver no Módulo Assistência. 

Medidas de prevenção e controle 

Os casos suspeitos e confirmados deverão ser telemonitorados pela equipe da 

vigilância epidemiológica, quanto à evolução dos sintomas, locais de erupção de lesões e 

estágio (Anexo 2). 

 

https://redcap.saude.gov.br/surveys/?s=
https://esussinan.saude.gov.br/login
https://acesso.saude.gov.br/login
http://plataforma.saude.gov.br/esussinan/
https://esussinan.saude.gov.br/
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Cuidados recomendados para o paciente: 

• Isolar o paciente de outros membros da família, quando possível, em 

quarto/ambiente ventilados e em cama separada. Caso não seja possível isolar 

individualmente, manter o distanciamento de pelo menos um metro; 

• Evitar visitas e contato com animais; 

• Evitar uso de lentes de contato, visando reduzir a probabilidade de infecção ocular; 

• Não utilizar barbeador em áreas com lesão cutânea; 

• Vestimentas, roupas de cama e de banho do paciente devem permanecer 

separadas das dos cuidadores; 

• Não sair de casa de forma desnecessária, restringir as saídas para consultas 

médicas e, ao sair, utilizar máscara (trocando quando úmidas ou danificadas), 

protegendo as lesões (usando camisas com mangas compridas e calças), evitando 

aglomerações e transporte coletivo; 

• Não entrar em contato com gestantes, crianças ou imunossuprimidos; 

• Não compartilhar talheres, os quais devem ser lavados com água entre 60-90°C e 

sabão comum. Na indisponibilidade de água aquecida, pode ser utilizada solução 

contendo água sanitária; 

• Descartar os resíduos contaminados (como máscaras e curativos) de forma 

adequada, conforme orientação das autoridades sanitárias, podendo-se seguir 

para a MPX, as mesmas recomendações preconizadas para a Covid-19; 

• Quando for descartar o lixo, utilizar sempre que possível, luvas descartáveis. 

 

Cuidados recomendados para o cuidador:  

• Realizar higiene das mãos antes e após contato com o paciente, de ir ao banheiro, 

cozinhar ou alimentar-se, ou sempre que julgar necessário; 

• Utilizar álcool 70% ou água e sabão; 

• Fazer uso de máscara, de preferência cirúrgica, que deve ser trocada quando úmida 

ou danificada, higienizando as mãos antes e após a troca; 

• Caso o cuidador apresente sinais e sintomas da doença, buscar, imediatamente, 

atendimento na Unidade de Saúde mais próxima da sua residência. 



 
 

22 
 

 O isolamento do paciente (suspeito e/ou confirmado) objetiva evitar a disseminação 

do MPXV. 

Até o momento, a doença ainda não foi considerada oficialmente como uma infecção 

sexualmente transmissível (IST), embora possa ser transmitida durante o sexo, pelo contato 

pele a pele com pessoa infectada. No surto atual, muitos casos confirmados estão ocorrendo 

em homens que fazem sexo com homens (HSH), com lesões na região anal e genital. 

Entretanto, qualquer pessoa, independente da orientação sexual, pode ser infectado pelo 

MPXV. 

Se houver confirmação laboratorial para o MPXV por teste molecular (PCR em tempo 

real e/ou sequenciamento), o caso é considerado confirmado. Nestes casos, além da conduta 

descrita acima, recomenda-se: 

• 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 da doença, 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 APS ou Vigilância em Saúde. 

 

Observação: não há necessidade de isolamento dos contatos assintomáticos. 

 
 

 

IV. Coleta de amostras para diagnóstico 

 

Diagnóstico específico 

O diagnóstico específico está baseado na detecção molecular do MPXV, utilizando a 

reação em cadeia da polimerase em tempo real (qPCR). O melhor desempenho desta 

metodologia é observado na testagem das amostras obtidas do material vesicular (lesões em 

fase aguda), que caracteriza o período de maior carga viral. Para maiores informações, ver o 

Módulo Diagnóstico. 
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Rastreamento de contatos  

      O rastreamento de contatos consiste na identificação imediata das pessoas expostas a 

casos suspeitos, provável, confirmados ou com perda de seguimento para Monkeypox, 

permitindo o acompanhamento, orientação e a instituição de medidas de intervenção, se 

necessário. A investigação de contatos deve abranger o período de 21 dias após o último dia 

de exposição com o caso suspeito, provável ou confirmado. 

        A partir da detecção de casos suspeitos/confirmados, deve ser iniciado o rastreamento 

das pessoas que tiveram contato com o mesmo, que deverão ser listados e monitorados 

(Anexo 1), com informações tais como: nome, telefone, proximidade, último contato, 

aparecimento de sinais e sintomas, início e final do monitoramento e encerramento. 

Define-se contato: “como uma pessoa que foi exposta em diferentes contextos a um 

caso suspeito ou confirmado de Monkeypox, durante o período infeccioso, que vai desde o 

início dos sinais e sintomas do caso suspeito/confirmado, até que todas as crostas das lesões 

cutâneas tenham caído”. 

 

Critérios considerados para definição de contato (OMS): 

• 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. 
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São exemplos de contatos próximos para MPX: 

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

MPX, desde o início dos sintomas, inclusive da fase prodrômica; 

• Pessoas com contato domiciliar com caso confirmado de MPX: pessoas que moram no 

mesmo domicílio ou ambiente compartilhado (dormitório, alojamento e outros); 

pessoas que compartilham roupas pessoais, roupas de cama, utensílios, com o caso 

MPX; cuidadores do caso MPX, desde o início dos sinais e sintomas; 

• Profissionais de saúde: os profissionais de saúde que entraram em contato com o caso 

MPX (lesões ou contato cara a cara prolongado - mais de 3 horas e a menos de 2 metros 

de distância) sem EPI adequado; profissionais de saúde que sofreram ferimentos com 

objetos perfurocortantes ou foram expostos a fluidos corporais ou procedimento 

gerador de aerossol, sem EPI; pessoal de laboratório que sofreu acidente de trabalho 

com amostra contendo vírus (respingo, ferimento por material perfurocortante, 

exposição a aerossóis, etc.);  

• Pessoas com contatos físicos prolongados ou contato de alto risco: a ser avaliado caso 

a caso, mas pode-se incluir, entre outros, o ato de sentar-se ao lado de um caso 

confirmado durante viagens prolongadas (por exemplo, quando ocorrer contato físico 

direto), compartilhando utensílios ou outro equipamento ou ferimentos por objetos 

cortantes ligados ao caso MPX; 

• Outras categorias de contatos de um caso MPX: pessoas que estiveram presentes em 

encontros sociais com um caso, trabalham na mesma empresa, ou compartilham o 

mesmo ambiente que casos confirmados, suspeitos ou prováveis. 

Após preenchimento da lista dos contatos, o caso suspeito deve ser esclarecido sobre 

a possibilidade dos contactantes terem sido infectados e a necessidade de monitoramento 

desses, para evitar a disseminação da doença, entretanto, a busca dos contatos só será 

realizada com o consentimento do caso suspeito.  

Nesse momento, também deverá ser esclarecido que em nenhum momento do 

monitoramento será revelado o nome do caso suspeito, e que esse trabalho será realizado 

guardando-se o devido sigilo. 
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Se houver consentimento do caso suspeito, os contatos devem ser esclarecidos que 

seus nomes foram citados como contatos durante a investigação de um caso suspeito de MPX  

 

e apresentam risco de terem sido infectados, daí a necessidade de acompanhamento, não 

devendo ser revelado quaisquer informações sobre a identidade do caso suspeito  

Se o contato for assintomático, o monitoramento incluirá a aferição da temperatura 

duas vezes ao dia (automonitoramento ou por um familiar) que deverá ser comunicado à 

equipe da Atenção Primária à Saúde ou Vigilância em Saúde, para a detecção precoce de sinais 

e sintomas de MPX, até os resultados dos exames laboratoriais do caso suspeito. Os contatos 

assintomáticos podem continuar com suas rotinas diárias, desde que seguidas as orientações 

de prevenção e controle para a doença (Anexo 3). 

Se o exame resultar negativo, o caso será descartado, e o monitoramento será 

suspenso. Mas, se o exame resultar positivo, mantém-se o monitoramento do contato por um 

período de 21 dias, a contar do último contato com o caso; se nenhum sinal e sintoma 

aparecer nesse período, deve-se encerrar o monitoramento no 22º dia. Se durante o 

monitoramento o contato apresentar algum sinal ou sintoma, o mesmo passará para a 

condição de “caso suspeito” e todas as medidas de notificação, isolamento, rastreamento de 

contatos e vigilância deverão ser tomadas. Não há necessidade de isolamento dos contatos 

assintomáticos. 

  Na eventualidade do caso suspeito não autorizar a busca dos contatos pela equipe de 

saúde, a orientação é aguardar o resultado do exame específico. Se o resultado for negativo, 

o caso é considerado descartado e encerrado para MPX, não sendo necessária a busca de 

contatos. Mas, se o resultado for positivo, deve-se conversar novamente com o paciente sobre 

a necessidade da busca dos contatos.  

Se houver consentimento deve-se proceder como descrito acima. Se o caso 

confirmado continuar não autorizando a busca dos contatos, deve ser novamente esclarecido 

sobre os riscos concretos, tanto para os contatos, como para a comunidade, e que a equipe 

da saúde procurará apoio junto ao Ministério Público, uma vez que se trata de uma ameaça 

para a saúde pública. 
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Observação: toda e qualquer informação identificada no nível local, deverá ser repassada 

imediatamente para o Gestor Municipal, que é a maior autoridade sanitária do município, que 

necessita da informação para tomada de decisão. Em seguida, ainda dentro de 24 horas, a 

informação deverá ser repassada, ao mesmo tempo, para o Cievs estadual e Vigilância 

Epidemiológica estadual, através dos e-mails: cievsro@gmail.com e nveagevisa@gmail.com. 
 

 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL  

Considerando a “NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 03/2022: Orientações para 

prevenção e controle da Monkeypox nos serviços de saúde”, compete à Vigilância Sanitária 

(estadual e municipais), a inspeção, o monitoramento e o licenciamento sanitário dos 

Estabelecimentos de Assistência à Saúde (EAS). 

Fazem parte das ações de vigilância sanitária a estruturação da Comissão de Controle 

de Infecção Hospitalar (CCIH) e Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), apoiar a 

implementação do Programa de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS) 

e o Plano de Segurança do Paciente, que têm como objetivos a identificação, notificação e 

providências para o controle das IRAS e eventos adversos. Ainda como orientação para a 

vigilância e controle da MPX, a elaboração e implantação do Plano de Contingência contendo 

ações estratégicas para o enfrentamento de possíveis casos da doença. 

O Plano de Contingência deve definir as ações práticas necessárias para o 

enfrentamento de situação de crise dentro do serviço, entre as quais: vigilância e gestão de 

dados de pacientes e profissionais infectados ou contatos de casos; notificação de casos, 

elaboração e implantação de protocolos clínicos e fluxos de trabalho (triagem de pacientes e 

profissionais suspeitos ou infectados, afastamento e retorno laboral de profissionais positivos, 

entre outros); comunicação interna para todos os profissionais da instituição; capacitação e 

divulgação de protocolos, fluxos e uso adequados de EPI; monitoramento dos profissionais 

quanto à adesão às ações implementadas; monitoramento diário de suprimentos, além de 

mecanismos que promovam a sensibilização de toda equipe do serviço de saúde sobre ações 

que devem ser tomadas para o enfrentamento dessas infecções.  

Considerando que a transmissão pode ocorrer por contato direto através de sangue, 

fluidos corporais, lesões de pele ou mucosa de pessoa e/ou animais infectados, e, de forma 

indireta, através de contato próximo com secreções respiratórias infectadas, ou com objetos 

mailto:cievsro@gmail.com
mailto:nveagevisa@gmail.com
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e superfícies contaminadas, medidas de precaução padrão para todos os pacientes, devem ser 

reforçadas, independente de suspeita ou não. 

A comprovação do cumprimento das medidas de precaução nos serviços ocorrerá 

durante ações de inspeção, com a comprovação da existência dos Plano de Contingência 

Monkeypox, Procedimentos Operacionais Padrão (POP), implementação no serviço, 

comprovação das capacitações e atuação da CCIH e NSP. 

As precauções padrão envolvem o uso de EPI, de acordo com a avaliação de risco de 

exposição a sangue e outros fluidos ou secreções corporais, a higiene das mãos, a limpeza e 

desinfecção de superfícies, o manuseio seguro de produtos para saúde e roupas, além do seu 

reprocessamento, o descarte adequado de resíduos, entre outros componentes. 

Para os casos suspeitos e confirmados, recomenda-se a adoção das seguintes medidas: 

• Precaução de contato: isolamento do paciente - o profissional de saúde deve 

manter a higiene das mãos, uso de avental e luvas. 

• Para gotículas: o profissional de saúde deve usar máscara cirúrgica toda vez que 

adentrar no quarto/área de isolamento do paciente, ou quando for prestar 

assistência, devendo manter, se possível, distância de 1 metro, entre outras 

medidas. 

• Precauções para aerossóis: na possibilidade de pacientes com MPX serem 

submetidos a alguns procedimentos que geram aerossóis, como por exemplo, 

rompimento das vesículas/bolhas, intubação ou aspiração traqueal, ventilação 

mecânica não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da 

intubação, coletas de amostras nasotraqueais, broncoscopias e etc., orienta-se que 

durante a realização desses procedimentos, as precauções para gotículas sejam 

substituídas pelas precauções para aerossóis. Nesse caso, o profissional de saúde 

deve substituir a máscara cirúrgica pela máscara N95/PFF2 ou equivalente. 

Atenção: 

a) Essas precauções devem ser implementadas em todas as unidades de saúde, incluindo 

serviços da Atenção Primária à Saúde, ambulatórios, UPAs e hospitais; 
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b) As precauções padrão, juntamente com as precauções baseadas na forma de transmissão 

(contato + gotículas ou aerossóis) devem ser implementadas em combinação com outras 

medidas de prevenção e de controle administrativo e de engenharia. 

 

Sempre que possível, equipamentos e produtos para saúde utilizados na assistência 

aos casos suspeitos ou confirmados de MPX devem ser de uso exclusivo do paciente, como no 

caso de estetoscópios, esfigmomanômetro e termômetros. Caso não seja possível, todos os 

produtos para saúde utilizados nestes pacientes devem ser limpos e desinfectados ou 

esterilizados, antes de serem utilizados em outros pacientes. Considerando que se trata de 

uma doença cuja forma de transmissão também ocorre por meio do contato, sendo 

necessárias precauções para contato, orienta-se que todos os produtos para saúde utilizados 

pelo paciente sejam submetidos a, no mínimo, desinfecção, mesmo os produtos classificados 

como não críticos.  

Os pacientes devem ser orientados a não compartilhar pratos, copos, talheres, toalhas, 

roupas, roupas de cama ou outros itens com outras pessoas. 

Os profissionais devem: 

• Ter cuidados ao manusear equipamentos usados na assistência ao paciente de 

forma a evitar a contaminação da pele e das roupas; 

• Certificar-se de que produtos e equipamentos usados no paciente foram limpos e 

reprocessados de forma correta e segura, antes de serem utilizados em outros 

pacientes; 

• Ter cuidado ao manusear roupas sujas (por exemplo, roupas de cama, toalhas, 

roupas pessoais) para evitar o contato com o material da lesão. A roupa suja nunca 

deve ser sacudida ou manuseada de forma que possa dispersar partículas 

infecciosas. Deve ser acondicionada e encaminhada para a unidade de 

processamento de roupas de serviços de saúde. Não há necessidade de descarte 

de roupas utilizadas por pacientes suspeitos ou confirmados. Seguir as orientações 

do Manual de Processamento de roupas de serviços de saúde, publicado pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); 

https://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/processamento_roupas.pdf
https://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/processamento_roupas.pdf
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• Garantir que os procedimentos estejam sendo realizados de forma correta para a 

limpeza e a desinfecção de superfícies ambientais no local de atendimento ao 

paciente. Devem ser utilizados produtos saneantes devidamente regularizados 

junto à Anvisa (ainda não há recomendações especiais para este vírus). Siga as 

recomendações do fabricante para concentração, tempo de contato e cuidado no 

manuseio e as orientações contidas no Manual de Limpeza e desinfecção de 

superfícies publicado pela Anvisa. 

GSTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO  

Todos os resíduos provenientes da assistência a pacientes suspeitos ou confirmados 

de MPX devem ser enquadrados no Grupo A - Subgrupo A1, conforme Resolução RDC/Anvisa 

nº 222, de 28 de março de 2018. 

Os resíduos devem ser acondicionados, em sacos vermelhos, que devem ser 

substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos 1 vez a cada 48 horas, 

independentemente do volume e identificados pelo símbolo de substância infectante. Os 

sacos devem estar contidos em recipientes de material lavável, resistente à punctura, ruptura, 

vazamento e tombamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, 

com cantos arredondados. Estes resíduos devem ser tratados antes da disposição final 

ambientalmente adequada. 

Todo gerador deve ter implantado o Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços 

de Saúde (PGRSS), de acordo com a complexidade dos serviços prestados, atualizado e manter 

cópia disponível em meio físico ou eletrônico para consultas dos órgãos de saúde, ambientais, 

funcionários, pacientes e público em geral. 

Todos os resíduos gerados pelos pacientes suspeitos ou confirmados de MPX, 

classificados com Grupo A, Subgrupo A1, inclusive os perfurocortantes, devem ser 

acondicionados em saco vermelho. Poderão ser substituídos pelo saco branco leitoso, sempre 

que a regulamentações estaduais, municipais ou do Distrito Federal exigirem tratamento 

indiscriminado de todos os resíduos do Grupo A, exceto do subgrupo A5, conforme o 

Parágrafo Único do Artigo 16 da RDC n° 222, de 28 de março de 2018. 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/manual-de-limpeza-e-desinfeccao-de-superficies.pdf/view
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/manual-de-limpeza-e-desinfeccao-de-superficies.pdf/view
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/manual-de-limpeza-e-desinfeccao-de-superficies.pdf/view
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2018/rdc0222_28_03_2018.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2018/rdc0222_28_03_2018.pdf
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Por motivo de segurança, estes resíduos devem ser coletados e transportados 

imediatamente para o Abrigo de Resíduos, em caso de pacientes suspeitos ou confirmados de 

MPX, fica proibida a permanência no Abrigo Temporário, Expurgo ou Sala de Utilidades. 

Todos os cestos para acondicionamento dos resíduos infectantes, devem possuir 

tampa acionada com pedal, identificado com a simbologia de Risco Biológico ou Infectante. 

Todos os carros de coleta e transporte interno dos resíduos infectantes, devem ser 

identificados com a simbologia Risco Biológico ou Infectante. Deve ser constituído de material 

liso, rígido, lavável e impermeável, com tampa articulada, cantos e bordas arredondadas. Estas 

especificações visam proteger a saúde dos trabalhadores envolvidos com o Gerenciamento 

dos Resíduos, profissionais de saúde, pacientes e acompanhantes. A coleta e o transporte 

interno devem atender a rota e horários definidos, descritos no PGRSS, e os trabalhadores 

devem ser treinados, reforçando principalmente a utilização dos EPI recomendados. 

 

ORIENTAÇÕES PARA A EQUIPE DE SAÚDE QUE IRÁ REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTE 

INFECTADO 

A equipe deverá seguir a sequência de paramentação e desparamentação conforme 

Protocolo, devendo ficar paramentada durante todo o transporte. Após o término do 

transporte e o paciente transferido para o serviço de destino, a equipe de saúde deverá trocar 

o avental e as luvas e proceder à desinfecção da ambulância. 

Durante o transporte: 

• A ventilação do veículo deverá ser melhorada, visando o aumento da troca de ar 

(manter as janelas abertas); 

• O serviço de saúde para onde o paciente será encaminhado deverá ser notificado 

previamente; 

• O paciente deve obrigatoriamente utilizar máscara cirúrgica durante todo o percurso 

e cobertura das lesões de pele.  

 

Observação: As portas e janelas da ambulância devem ser mantidas abertas durante a limpeza 

interna do veículo.  
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Higiene das mãos 

Os profissionais de saúde que venham a atender pacientes com MPX suspeita ou 

confirmada devem manter a correta higiene das mãos, utilizando água e sabonete líquido ou 

preparação alcoólica a 70%, seguindo os 5 momentos para a higiene das mãos em serviços e 

estabelecimentos de saúde. 

 

RECOMENDAÇÕES RELACIONADAS AO FUNERAL POR ÓBITO PELO VÍRUS MONKEYPOX 

Disponibilizar a urna em local aberto ou ventilado. Os velórios devem oferecer 

dispensadores de álcool em gel 70%, sabonete líquido, papel toalha, lixeira com tampa 

acionada por pedal nos banheiros e nos locais onde houver lavatório. Também deve ser 

ofertado dispensador de álcool em gel 70% nas entradas dos velórios para higienização das 

mãos. Enfatizar a necessidade de higienização das mãos, por meio de cartazes.  

Para que não haja contato entre as pessoas e o corpo por óbito pelo MPXV, devido ao 

período de transmissão da doença, recomenda-se que a urna seja mantida fechada durante o 

funeral. 

Os casos que cumprirem critério de liberação de isolamento e estiverem fora do 

período de transmissão do vírus poderão manter a urna aberta, desde que o médico assistente 

emita declaração, anexada à Declaração de Óbito. Exceto nessas situações, todos os demais 

deverão ter a urna lacrada antes da entrega aos familiares/responsáveis. 

Orientar as pessoas presentes a manterem a maior distância possível entre si e evitar 

tocar o corpo. Proceder a limpeza e desinfecção da sala de velório, imediatamente após a 

saída do corpo para sepultamento ou cremação. 

 

VIGILÂNCIA DA SAÚDE DO TRABALHADOR 

Trabalhadores são expostos a diversos riscos nas atividades laborais, principalmente 

os que atuam nos serviços de saúde, pois apresentam maior risco devido a exposição, 



 
 

32 
 

contaminação e infecção por agentes biológicos patogênicos, incluindo o MPX. Além dos 

profissionais de saúde, correm risco também, os trabalhadores confinados em locais fechados 

em contato com pessoas infectadas, e aqueles que trabalham diretamente com animais. 

Segundo a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), os casos da MPX serão identificados 

à proporção que ações de vigilância se ampliem pelos países não endêmicos (BRASIL, 2022). 

Até o momento, as informações epidemiológicas e laboratoriais ainda são limitadas e 

subestimadas, em parte, devido aos seguintes fatores: 

• Os sintomas relativamente leves em muitos casos com erupção cutânea localizada e 

linfadenopatia, de modo que muitas pessoas podem não procurar os serviços de 

saúde; 

• Falta de reconhecimento clínico precoce por profissionais de saúde de uma infecção 

previamente conhecida em apenas alguns países; 

• Dificuldade para vigilância dos possíveis casos em diferentes regiões geográficas e 

possibilidade de falta de testes de diagnóstico, reagentes e outros suprimentos 

(BRASIL, 2022). 

 

É importante a atuação conjunta das equipes multiprofissionais dos setores/unidades, 

envolvidos nas estruturas dos serviços de saúde como Serviço/Comissão de Controle de 

Infecção Hospitalar (SCIH/CCIH), Núcleo de Epidemiologia Hospitalar e Núcleo de Segurança 

do Paciente (NSP), nos Serviços Especializados de Engenharia e Medicina do Trabalho (SESMT), 

na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), nas representações dos trabalhadores, 

de forma que configurem um Comitê Estratégico de Crise, para implementação e 

monitoramento dos casos. 

Durante a assistência a pacientes com MPX (suspeita ou confirmada), deve-se instituir 

precauções padrão, para contato, para gotículas e para aerossóis, reforçando entre outras 

orientações, a higiene das mãos e o uso correto dos EPI: óculos de proteção ou protetor facial, 

avental, máscara cirúrgica, máscara N95/PFF2 ou equivalente, luvas de procedimentos e 

isolamento do paciente (preferencialmente, em um quarto privativo). 
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É importante que os trabalhadores sejam orientados sobre os cuidados no manuseio 

de roupas e resíduos da unidade de internação do paciente, segundo orienta o Manual da 

ANVISA. 

Medidas eficazes de prevenção e de promoção da saúde devem ser adotadas e 

desenvolvidas de forma efetiva pela Vigilância em Saúde do Trabalhador articulada com 

outras áreas (estado, regionais de saúde e municípios). 

Para prevenção de casos na equipe de saúde, recomenda-se aos trabalhadores da 

saúde o uso de equipamentos de EPIs, desde o momento do acolhimento: máscaras cirúrgicas, 

óculos ou protetor facial, luvas e avental, além da higienização das mãos antes e após cada 

atendimento bem como a higienização do ambiente (desinfecção). 

No momento do acolhimento, recomenda-se que o paciente receba uma máscara 

cirúrgica, com orientação quanto à forma correta do seu uso, e seja conduzido para uma área 

separada dos outros usuários, mantendo distância de 1 metro ou mais entre eles, enquanto 

aguarda a consulta médica. 

 

CIEVS - VIGILÂNCIA DE RUMORES E APOIO À INVESTIGAÇÃO DE CASOS 

Os casos de MPX, assim como de outras doenças, agravos e eventos de interesse à 

saúde pública do Estado de Rondônia são monitorados diariamente pelo Centros de 

Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde.  

Fazem parte da constituição da Rede Cievs em Rondônia: 

• Cievs Estadual - é o ponto focal para o Regulamento Sanitário Internacional em 

Rondônia, e atua em rede com os demais Cievs; 

• Cievs Capital - com área de atuação na capital de Rondônia, Porto Velho; 

• Cievs Fronteira - atuação no município de Guajará-Mirim, na fronteira Brasil/Bolívia; 

• Cievs DSEI/Porto Velho - atua na abrangência do Distrito Sanitário Especial Indígena 

de Porto Velho; e  

• Cievs DSEI/Vilhena - com sede no município de Cacoal, atua na abrangência do 

Distrito Sanitário Especial Indígena de Vilhena. 

 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/manual-de-limpeza-e-desinfeccao-de-superficies.pdf/view
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/manual-de-limpeza-e-desinfeccao-de-superficies.pdf/view
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Atuação do Cievs na Emergência de Monkeypox 

• Capacitação de profissionais do estado para atuação no atendimento de casos, 

vigilância epidemiológica, coleta e cadastramento de amostras para diagnóstico, 

monitoramento de contatos de casos suspeitos, por meio de reuniões presenciais e 

virtuais para atualização de protocolos, disponibilização de materiais técnicos e 

educativos; 

• Monitoramento 24h por dia, durante todos os dias da semana, dos 

eventos/rumores de MPX notificados e comunicados ao Cievs pelas Secretarias 

Municipais de Saúde, Unidades de Saúde do Estado e/ou áreas técnicas da 

Agevisa, por meio de notificação telefônica (0800 642 5398 e 69 984591610) e 

eletrônica (E-mail: cievsro@gmail.com); 

• Busca de rumores por meio da mídia, imprensa, redes sociais e outros meios de 

comunicação; 

• Avaliação de risco e do perfil epidemiológico de MPXV para pautar a gestão na 

elaboração de documentos norteadores e tomadas de decisão; 

• Emitir alertas para as Secretarias Municipais de Saúde sobre a situação 

epidemiológica global, nacional e estadual com orientações para medidas de 

prevenção e controle para MPX; 

• Comunicação com as áreas técnicas da vigilância e Lacen, para potencialização das 

medidas de notificação, investigação e diagnóstico da MPX em Rondônia, de 

forma oportuna; 

• Apoio na articulação entre a Agevisa, Rede Cievs Estadual, Sesau, SMS e outros 

órgãos e/ou instituições, para o desencadeamento de resposta à emergência por 

MPX; 

• Apoio a área técnica da vigilância, Sesau e municípios na formulação de Planos de 

Respostas à Emergência de MPX, por meio de informações epidemiológicas 

oportunas, dentre outras ações; 

• Apoio aos municípios no rastreamento de contatos de casos confirmados de MPX; 

• Acompanhamento das revisões de definições de casos elaboradas pelo Ministério 

da Saúde, diante de novas evidências ou recomendações da OMS; 

• Comunicação de casos confirmados ao Ministério da Saúde, por meio do Ponto 

Focal do Regulamento Sanitário Internacional (RSI). 

mailto:cievsro@gmail.com
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  O Cievs Estadual possui acesso a todos os casos notificados no RedCap e e-SUS 

Sinan, e deverá monitorar o sistema de informação, apoiando os municípios e demais Cievs 

que compõem a rede na atualização e qualificação dos dados nos sistemas, trabalhando em 

conjunto com a área técnica de MPX no encerramento dos casos. Dentre as atividades do 

Cievs Estadual, na emergência por MPX, está a verificação diária do GAL, repasse de 

informações ao MS e Agevisa e apoio às vigilâncias municipais na atualização de dados nas 

fichas de notificação, entre outras. 

 

SALA DE SITUAÇÃO  

A Sala de Situação ficará sob responsabilidade do Grupo Técnico Monkeypox (GT MPX), 

e realizará diariamente o monitoramento da situação da emergência no Estado, com base nos 

dados oriundos das notificações de caso, visando a tomada de decisão. As informações serão 

divulgadas e atualizadas através de informes e cards semanais, em periodicidade a depender 

do cenário epidemiológico. 

 

COMUNICAÇÃO EM SAÚDE 

A Superintendência Estadual de Comunicação (Secom) e a Assessoria de Comunicação 

da Agevisa (Ascom) trabalharão com as seguintes ações de comunicação, mobilização e 

publicidade: 

• Intensificar mídia localizada em todo o Estado; 

• Divulgar boletins epidemiológicos da MPX;  

• Estabelecer parcerias intersetoriais; 

• Veicular campanha publicitária no Estado, com enfoque nos sinais e sintomas, 

locais de atendimento e medidas de prevenção. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

Medidas Gerais 

• Manter vigilância ativa para detecção, diagnóstico e isolamento precoce e 

oportuno de casos suspeitos e confirmados, para evitar maior propagação do vírus; 

• Isolamento de casos durante 2 a 4 semanas, evitando contato próximo com outras 

pessoas até a queda das crostas das lesões de pele; 

• Evitar contato direto (pele/pele) ou com objetos pessoais de pessoas 

contaminadas ou suspeitas. 

 

 
Medidas sanitárias para prevenção e controle da Monkeypox nas instituições educacionais 

A lavagem frequente das mãos com sabão ou higienização com álcool são medidas 

fundamentais para evitar a transmissão da MPX. 

Para garantir as medidas sanitárias de prevenção da MPX a serem seguidas pelas 

instituições de ensino recomenda-se as seguintes ações: 

• Intensificar a higienização de superfícies e objetos, especialmente os de uso 

comum; 

• Manter os ambientes da instituição bem arejados e ventilados; 

• Disponibilizar nos diversos espaços da instituição recipientes abastecidos com 

álcool em gel 70%; 

• Manter pias com água corrente e sabão para lavagem das mãos; 

• Manter cartazes com lembretes, incentivando lavagem das mãos, como 

ferramenta cognitiva; 

• Recomendar o uso de máscaras por todos os maiores de 2 anos de idade durante 

a permanência na unidade ou no transporte escolar; 

• Não compartilhar objetos sem higienização prévia ou objetos de cunho pessoal, 

como copos, canetas, lápis, celulares, entre outros. 
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Orientações sobre medidas sanitárias aos profissionais de educação. 

• Orientar os profissionais da educação sobre os sintomas da MPX; 

• Repassar orientações e medidas sanitárias aos profissionais de educação;  

• O profissional de educação que identificar um caso suspeito no interior da 

instituição (estudante/trabalhador) deverá comunicar e orientar aos pais ou 

responsáveis, ou à própria pessoa a buscar atendimento nos serviços de saúde. A 

instituição deverá acionar a vigilância epidemiológica municipal, para comunicar a  

existência da suspeita de caso. 

 

IMUNIZAÇÃO 

As vacinas contra varíola, principais formas de prevenção, tiveram sua produção 

paralisada nos anos 80, com a erradicação da varíola humana.  

Atualmente, somente uma vacina (MVA-BN) foi aprovada para aplicação específica 

contra a MPX. Destaca-se que a vacinação em massa não é recomendada pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), portanto, a OMS orienta que sejam adotadas estratégias robustas 

de vigilância e monitoramento dos casos, investigação e rastreamento de contatos para a 

doença. 

Ainda tendo em vista o quantitativo limitado de imunizantes a ser disponibilizado ao 

Brasil, não será iniciada a vacinação em larga escala, sendo que as recomendações de uso das 

vacinas a serem disponibilizadas estão sendo avaliadas e serão publicadas em documentos 

posteriores pelo Ministério da Saúde. 

No Reino Unido a vacinação contra MPX já foi iniciada e indicada para três grupos 

populacionais: trabalhadores da saúde, indivíduos que tiveram contato próximo com pessoas 

com a doença e, grupo de homens gays, bissexuais e HSH. 
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MÓDULO II 

DIAGNÓSTICO 
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DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

 
 O diagnóstico laboratorial para MPX é realizado através da detecção molecular do vírus 

por reação em cadeia da polimerase em tempo real (Rt-qPCR) em amostras biológicas que 

concentram cargas virais detectáveis, consoantes com o período de infecção. 

Atualmente, oito Laboratórios de Referência foram designados pela Coordenação 

Geral de Laboratórios de Saúde Pública (CGLAB)/Ministério da Saúde, para realizar os exames 

moleculares para MPX. A referência atual para o processamento dos exames oriundos de 

Rondônia é o Instituto Leônidas e Maria Deane - Fiocruz/AM, localizado em Manaus/AM, de 

acordo com o Plano de Contingência Nacional para Monkeypox/COE Monkeypox - versão 2 

(12/09/2022). 

A Portaria GM/MS nº 3.328, de 22 agosto de 2022, estabelece a obrigatoriedade de 

notificação ao Ministério da Saúde de todos os resultados de testes diagnósticos para 

detecção do MPXV realizados por laboratórios da rede pública, privada, universitários e 

quaisquer outros, em todo o território nacional. Desta forma, todos os laboratórios devem 

comunicar de forma imediata, os resultados dos testes de diagnóstico de MPXV, 

independente do resultado “detectado/positivo” ou “não detectado/negativo”, além da 

informação sobre a técnica diagnóstica utilizada.  

É imprescindível que todos os laboratórios privados ou aqueles que não compõem a 

Rede Nacional de Laboratório de Saúde Pública (RNLSP) e, que tenham intenção da realização 

de técnicas de diagnóstico molecular para o MPXV atendam aos requisitos e padrões técnicos 

sobre o “Regulamento Técnico para funcionamento de Laboratórios Clínicos” (RDC n.º 302, de 

13 de outubro de 2005), além de preencher todos os requisitos legais municipal ou estadual 

para funcionamento de laboratório de análises clínicas, bem como proceder com a Notificação 

dos casos suspeitos via e-SUS-SINAN online, na dúvida entrar em contato com a Secretaria 

Municipal de Saúde (Vigilância Epidemiológica e/ou Cievs). 
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VIGILÂNCIA LABORATORIAL 

Os resultados laboratoriais são instrumentos que dão suporte às ações da vigilância 

epidemiológica e auxiliam na confirmação de casos suspeitos; sendo considerado ação 

estratégica para o cenário atual da doença, que se concentra na contenção da disseminação 

viral. 

A Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública (RNLSP), coordenados pela 

CGLAB/MS, vem implementando ações específicas para fortalecer e ampliar a capacidade de 

resposta laboratorial para o processo de investigação dos casos suspeitos de MPX. Dentre as 

ações destaca-se a definição de estratégia para obtenção de insumos para o diagnóstico 

laboratorial do MPXV e com isso a expansão e facilitação de acesso ao diagnóstico em todos 

os estados do país. Assim como, visa estabelecer de forma padronizada todos os fluxos e 

processos pré-analíticos (coleta, acondicionamento e transporte), analíticos (diagnóstico 

“padrão ouro”) e pós analíticos (monitoramento de casos e necessidades através de relatórios 

do GAL), para todos os usuários do SUS. 

 

PROCEDIMENTOS DE COLETA 

Para a investigação laboratorial são recomendadas as seguintes coletas de amostras, 

considerando exame e método a ser realizado, material biológico necessário para análise, 

procedimento de coleta, armazenamento e conservação das amostras antes do envio ao 

Lacen e em qual situação deve-se realizar a coleta do material indicado. 
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Quadro 01 - Investigação laboratorial para Monkeypox vírus.  

EXAME -
MÉTODO 

MATERIAL 
BIOLÓGICO PROCEDIMENTO DE COLETA ARMAZENAMENTO/CONSERVAÇÃO QUANDO 

COLETAR 

MPXV - 
qPCR 

Material 
vesicular   - 
secreção da 

vesícula 

- Desinfectar o local da lesão 
com álcool 70% e deixar secar; 

 
- Coletar o material da base da 
lesão friccionando ou através 
de esfregaço forte e intenso, 
sobre uma ou mais lesões; 

 
- Quando presente mais de uma 
vesícula, sugere-se coletar mais 
de uma vesícula (no mínimo 
duas). Coletar um swab para 
cada lesão; 

 
- Acondicionar em um único 
tubo SECO. 

- Armazenar em tubo SECO; 

 
- Não utilizar meio de transporte dentro do tubo 
de armazenamento da amostra para não 
diminuir a quantidade de vírus na amostra; 

 
- Refrigerar de 2-8°C ou congelar a -20°C até uma 
hora após a coleta; 

 
- Conservar o material de 2-8°C por até 6 dias até 
a entrega no Lacen. Ou manter congelada até 30 
dias em temperatura de -20°C. 

Presença de 
lesões na pele 

Secreção de 
vesícula em 

mucosas (oral, 
perianal e/ou 

genital) 

Presença de 
lesões em 
mucosa 

Crosta da lesão 

- Desinfectar o local da lesão 
com álcool 70% e deixar secar; 

- Escolher crostas menos secas 
ou aquelas em fase inicial de 
cicatrização; 

- Coletar a crosta com pinça 
anatômica em lesões mais 
desprendidas e bisturi em 
crostas mais aderidas. Retirá-las 
inteiras ou em fragmentos; 

- Tentar coletar no mínimo 4 
crostas por paciente; 

- Acondicionar em um único 
tubo SECO. 

Presença de 
lesões na pele 

Swab (viscose ou 
Rayon) 

nasofaringe ou 
orofaringe 

- Orofaringe: Realizar a coleta 
de 1 swab com movimentos 
rotatórios na lesão; 

- Nasofaringe: Realizar a coleta 
com 1 swab com movimentos 
rotatórios na região profunda 
da nasofaringe; 

- Acondicionar o swab coletado 
da região de escolha em tubo 
SECO. 

Ausência de 
lesões com 

critérios que 
definem casos 

prováveis 
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Considerações importantes:  

a. Todos os tubos que acondicionarão as amostras biológicas devem estar 

devidamente identificados: nº GAL, nome do paciente, data de coleta, tipo de 

material (vesícula, crosta, nasofaringe e orofaringe) e local da lesão; 

b. O material mais indicado para o diagnóstico são as secreções das lesões, pois 

concentram a maior quantidade de vírus; 

c. Durante a coleta da secreção vesicular, a OMS não recomenda romper as lesões 

com instrumentos cortantes ou perfurantes, diante do risco de acidente com a 

secreção; 

d. Indivíduos sem erupção cutânea e sem lesões nas mucosas (para contato de caso 

confirmado que inicie com quadro de febre e linfonodomegalia) indica-se coletar 

swab de orofaringe e swab perianal; 

e. Os profissionais de saúde devem usar EPI completo para coleta das amostras para 

diagnóstico laboratorial, incluindo gorro, óculos de proteção ou protetor facial, 

máscara N95, avental descartável e luva de procedimento; 

f. Durante os atendimentos de exames preventivos (Papanicolau) e atendimento 

odontológico, caso o profissional identifique lesões internas e não haja outra lesão 

externa, recomenda-se que se proceda com a coleta de amostra, por vezes de 

lesões únicas. Orienta-se que seja realizado de imediato a coleta de lesões 

sugestivas para MPX, visando aproveitar a oportunidade, bem como o ambiente 

sendo o mais adequado para o procedimento (cadeira ginecológica/ odontológica). 

Nestes casos deve-se realizar todo trâmite de coleta e envio das amostras ao Lacen-

RO, bem como, de notificação imediata à vigilância municipal. 

 
Diagnóstico laboratorial diferencial:  

Indica-se a realização da coleta do sangue em tubo seco (sem anticoagulante) para 

posterior obtenção do soro (mínimo 5 ml). Serão realizados nesta amostra as testagens de 

Varicela Zoster (PCR), Herpes ½ (marcador sorológico IgG - Eletroquimioluminescência) e Sífilis 

(marcador sorológico específico Anticorpos Totais – Eletroquimioluminescência). Deve-se 
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atentar sobre a exigência da notificação da Varicela, para que a amostra siga para Referência 

(Fiocruz-RJ) para análise. 

Informações complementares sobre as coletas de amostra para o diagnóstico 

laboratorial de Monkeypox, Sífilis, Herpes e Varicela podem ser obtidas no “Manual de coleta, 

armazenamento e transporte de amostras biológicas – Núcleo Biologia Médica/LACEN/RO – 

2022”. Este manual é disponibilizado mediante solicitação via e-mail: lacen_ro@hotmail.com  
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MÓDULO III 

ASSISTÊNCIA 
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MANEJO CLÍNICO DO PACIENTE COM MONKEYPOX 

Pacientes com MPX sem sinais de complicações devem ser acompanhados na APS, com 

isolamento domiciliar durante o período infeccioso, tratamento sintomático e de suporte. 

Sugere-se que o acompanhamento dessas pessoas seja realizado por telemedicina ou 

telefone, quando possível. Entretanto, alguns pacientes podem apresentar maior risco de 

apresentações graves e indicação de tratamento hospitalar. 

Critérios clínicos de gravidade – severidade do caso: 

• Classificação das lesões cutâneas: Grave (100 a 250 lesões) ou Muito Grave (mais 

de 250 lesões); 

• Insuficiência respiratória; 

• Sepse; 

• Confusão ou rebaixamento do nível de consciência; 

• Hepatomegalia; 

• Odinofagia e disfagia; 

• Desidratação. 

 

Também deve ser considerada como população de risco: 

• Crianças (<8 anos de idade); 

• Gestantes; 

• Imunossuprimidos (síndrome da imunodeficiência adquirida, leucemia, linfoma, 

câncer avançado, transplantados - órgãos sólidos, terapia com agentes alquilantes, 

antimetabólitos, radioterapia, inibidores do fator de necrose tumoral, 

corticosteróides em altas doses, ser receptor de transplante de células-tronco 

hematopoiéticas <24 meses após o transplante ou ≥24 meses, mas com doença do 

enxerto contra o hospedeiro ou recidiva da doença, ou com doença autoimune 

com imunodeficiência como componente clínico). 
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Para pacientes com bom estado geral, sem sinais de gravidade, recomenda-se 

isolamento, preferencialmente em ambiente domiciliar, por um período de 21 dias, que 

corresponde ao período máximo de incubação e de transmissibilidade, até liberação dos 

resultados laboratoriais, momento no qual será reavaliado e reorientado quanto ao 

tratamento, e a continuidade ou não do isolamento e do monitoramento dos contatos. 

Para prevenção de casos na equipe de saúde, recomenda-se aos trabalhadores da 

saúde o uso de EPI, desde o momento do acolhimento: máscaras cirúrgicas, óculos, luvas e 

avental, além da higienização das mãos antes e após cada atendimento. No momento do 

acolhimento, recomenda-se que o paciente receba uma máscara cirúrgica, com orientação 

quanto à forma correta do seu uso, e seja conduzido para uma área separada dos outros 

usuários, mantendo distância de 1 metro ou mais entre eles, enquanto aguarda a consulta 

médica. 

A anamnese e exame físico são fundamentais para o diagnóstico. Dentre os casos 

diagnosticados em 2022, apresentações clínicas atípicas estão sendo relatadas. A erupção 

pode começar nas áreas genital e perianal, e nem sempre se dissemina para outras partes do 

corpo. Segundo a OMS há casos confirmados sem erupção cutânea visível, com manifestação 

clínica de dor anal e sangramento retal. 

 
CUIDADOS NO ATENDIMENTO DE CASOS SUSPEITOS NAS UNIDADES DE SAÚDE 

O atendimento inicial deverá ser realizado preferencialmente nas Unidades Básicas de 

Saúde (UBS), devido ao curso benigno da doença. Orienta-se que após a triagem de casos 

suspeitos, as unidades priorizem e destinem o paciente a ambiente específico e isolado, para 

atendimento e coleta de amostras. 

 
Casos leves/moderados 

• Os pacientes com suspeita ou confirmação de MPX, com doença leve, sem 

complicações e sem alto risco de complicações, devem ser tratados em casa e 

isolados em área separada de outros membros da família e longe de áreas 

compartilhadas da casa; 
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• O tratamento é sintomático, como antipiréticos para febre e analgésicos para dor, 

com alimentação e hidratação adequadas; 

• Deve-se ter cuidado ao manusear roupas de cama, superfícies domésticas e 

durante o descarte de resíduos; 

• Orientar o paciente e familiares sobre os sinais e sintomas de complicações, 

quando o paciente deve ser levado para atendimento urgente; 

• Deve-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; 

• Nos quadros leves e sem complicação, não deve ser indicada antibioticoterapia 

profilática. No entanto, as lesões devem ser monitoradas para infecção bacteriana 

secundária (celulite, abscesso) e, se presentes, tratar com antibióticos com 

atividade contra a flora normal da pele, incluindo Streptococcus pyogenes e 

Staphylococcus aureus. 

 

Casos graves 

 
Atualmente, o tratamento dos casos de MPX tem se sustentado em medidas de 

suporte clínico que envolvem manejo da dor e do prurido, cuidados de higiene na área afetada 

e manutenção do balanço hidroeletrolítico. Em casos graves, com comprometimento 

pulmonar, oxigenoterapia pode ser necessário.  

Na presença de infecções bacterianas secundárias às lesões de pele, deve-se 

considerar antibioticoterapia. 

Manifestações incomuns incluem lesão ocular, proctite e uretrite, podendo necessitar 

de avaliação específica nesses casos. Até o momento, não se dispõe de medicamento 
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aprovado especificamente para MPX. Entretanto, alguns antivirais demonstraram alguma 

atividade contra o MPXV, entre eles brincidofovir, cidofovir e tecovirimat. Esse último antiviral 

está envolvido em quatro ensaios clínicos para avaliação de sua eficácia no tratamento da 

MPX, sendo três estudos de fase 1 e um de fase 3. Nenhum dos medicamentos possui registro 

para uso no Brasil. 

O antiviral TECOVIRIMAT foi aprovado recentemente pela Agência Europeia de 

Medicamentos para tratamento de MPX, e a Agência Americana de Alimentos e 

Medicamentos (FDA) autorizou seu uso compassivo para Smallpox. O CDC desenvolveu 

protocolo de acesso expandido (uso compassivo) que permite o uso do tecovirimat para MPX 

durante o surto. O Ministério da Saúde busca mecanismos para aquisição do tecovirimat para 

uso em casos específicos, tanto por intermédio da Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS) e Organização Mundial da Saúde (OMS), como por aquisição junto ao fabricante. 

Em 19 de agosto foi publicada a Resolução Anvisa/DC nº 747 de 19 de agosto de 2022, 

que dispõe sobre a dispensa, em caráter excepcional e temporário, do registro e sobre os 

requisitos para autorização excepcional de importação de medicamentos e vacinas adquiridos 

pelo MS para prevenção ou tratamento da MPX, em virtude da emergência de saúde pública 

de importância internacional. 

 
CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE PARA USO DE TECOVIRIMAT NO CENÁRIO ATUAL 

Considerando o cenário epidemiológico vigente, sem a disponibilidade de um 

tratamento específico para MPX aprovado para uso no Brasil, identificou-se a possibilidade da 

utilização do antiviral tecovirimat na modalidade de uso compassivo. 

Uso compassivo é concedido a medicamento promissor que ainda não foi registrado na Anvisa, e, 

entre outros critérios, quando não existem alternativas terapêuticas disponíveis no país. 

 

O uso compassivo de medicamentos no Brasil é regido pela RDC nº 747, de 19 de 

agosto de 2022, que limita essa modalidade aos casos em que o paciente apresente doença 

debilitante e grave, com risco de óbito, no contexto da ausência de alternativa terapêutica 

satisfatória no país e que apresente relação benefício-risco favorável ao uso da terapêutica 

proposta. 
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Nesse contexto, considera-se a prescrição de tecovirimat para tratamento compassivo 

na seguinte situação:  

• Paciente com resultado laboratorial positivo/detectável para MPXV com lesão 

ocular e/ou internado com a forma grave da doença, apresentando uma ou mais 

das seguintes manifestações clínicas:  

✓ Encefalite: presença de alteração clínico-radiológica e/ou liquórica compatível com 

o acometimento de Sistema Nervoso Central (SNC). 

✓ Pneumonite: presença de manifestação respiratória associada a alteração 

radiológica sem outra etiologia provável. 

✓ Lesões cutâneas com mais de 250 erupções espalhadas pelo corpo.  

✓ Lesão extensa em mucosa oral, limitando a alimentação e hidratação oral. 

✓ Lesão extensa em mucosa anal/retal, evoluindo com quadro hemorrágico e/ou 

infeccioso secundário à ulceração. 

 

 

CRITÉRIOS DE INELEGIBILIDADE PARA USO DE TECOVIRIMAT: 

• Pacientes (ou representantes legais) que não aceitam o termo de consentimento 

livre e esclarecido; 

• Pacientes com histórico de alergia a tecovirimat e/ou excipientes; 

• Pacientes que pesam menos de 13 kg.  

 
Para liberação do tecovirimat, a equipe assistencial do paciente deverá avaliar se as 

atuais manifestações clínicas são causadas pela atividade viral do MPXV, e não por 

complicações de outras etiologias após a resolução da viremia. 

Portanto, a condução do caso vai depender da presença de sinais de gravidade, 

indicando-se internação hospitalar para pacientes que cumpram tais critérios. Para pacientes 

com sinais e sintomas de sepse, insuficiência respiratória aguda ou encefalite recomenda-se 

internação nos hospitais referenciados dos municípios sede das Macrorregiões de Saúde. 

     Quadro 2 - REGIÕES DE SAÚDE DE RONDÔNIA 
 

REGIÃO DE SAÚDE MADEIRA-MAMORÉ 

População: 521.074 hab. 
VI GRS – PORTO VELHO 

Municípios 

Porto Velho 

Candeias do Jamari 

Itapuã do Oeste 
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Guajará-Mirim 

Nova Mamoré 
 

REGIÃO DE SAÚDE VALE DO JAMARI 
População: 251.740 hab. 

IV GRS – ARIQUEMES 

Municípios 

Ariquemes 

Alto Paraíso 

Buritis 

Cacaulândia 

Campo Novo de Rondônia  

Cujubim 

Machadinho d´Oeste  

Monte Negro 

Rio Crespo 
 

REGIÃO DE SAÚDE CENTRAL 

População: 340.401 hab. 
I GRS – JI-PARANÁ 

 

*Conforme pactuação em CIB, (17 de 19 de março 
de 2015), os municípios de Jaru, Vale do Anari, 

Governador Jorge Teixeira e Theobroma, passam a 
pertencer à macrorregião I para assistência ao 

paciente em situação de urgência e emergência na 
alta complexidade. 

Anexo - V  

Municípios 

Ji-Paraná 

Alvorada d´Oeste 

Governador Jorge Teixeira* 

Jaru* 

Mirante da Serra 

Nova União 

Ouro Preto do Oeste 

Presidente Médici 

São Miguel do Guaporé 

Teixeirópolis 

Theobroma* 

Urupá 

Vale do Anari 

Vale do Paraíso 
 

REGIÃO DE SAÚDE ZONA DA MATA 

População: 135.241 hab. 
V GRS – ROLIM DE MOURA 

Municípios 

Rolim de Moura 

Alta Floresta d´Oeste 

Alto Alegre dos Parecis 

Castanheiras 

Nova Brasilândia do Oeste 

Novo Horizonte do Oeste 

Santa Luzia d´Oeste 

Parecis 
 

REGIÃO DE SAÚDE DO CAFÉ 

População: 161.775 hab. 
II GRS – CACOAL 

Municípios 

Cacoal 

Espigão d´Oeste 

Ministro Andreazza 

Pimenta Bueno 

Primavera de Rondônia  

São Felipe d´Oeste 
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REGIÃO DE SAÚDE DO CONE SUL 

População: 137.534 hab. 
III GRS – VILHENA 

Municípios 

Vilhena 

Cabixi 

Cerejeiras 

Chupinguaia 

Colorado do Oeste 

Corumbiara 

Pimenteiras do Oeste 
 

REGIÃO DE SAÚDE DO VALE DO GUAPORÉ 

População: 41.342 hab. 

Municípios 

São Francisco do Guaporé 

Costa Marques 

Seringueiras 

 

São critérios de internação em hospitais de municípios sede de microrregião de saúde, 

os pacientes com os seguintes critérios clínicos de gravidade, suspeitos e/ou confirmados de 

MPX: 

• Classificação das lesões cutâneas: grave (100 a 250 lesões) ou muito grave (mais de 

250 lesões); 

• Insuficiência respiratória; 

• Sepse; 

• Confusão ou rebaixamento do nível de consciência. 

 

Critérios de gravidade, para internação hospitalar em unidade de referência com 

infectologista: 

• Insuficiência respiratória; 

• Sepse;  

• Confusão ou rebaixamento do nível de consciência. 

 

Os seguintes pacientes poderão ser conduzidos em hospitais municipais: 

• Hepatomegalia; 

• Odinofagia e disfagia; 

• Desidratação. 

 

Observação: A fim de otimização de leitos, tão breve o paciente apresente condições de alta 

hospitalar, deverá concluir o período de isolamento em domicílio, devendo seu monitoramento ser 

referenciado à equipe de vigilância para encaminhamentos. 
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A Central de Regulação de Leitos (Cerel), componente da Gerência de Regulação do 

Estado (Gerreg), ficou encarregada da regulação de paciente suspeito e/ou confirmado de 

MPX com sinais de gravidade com critério de internação hospitalar, que se encontram nas 

unidades municipais do estado de Rondônia, para os leitos de referência (enfermaria e/ou 

UTI) da rede estadual. 

O processo de regulação de paciente suspeito e/ou confirmado de MPX com sinais de 

gravidade com critério de internação hospitalar, se inicia através do contato via link realizado 

pelo médico assistente da unidade municipal com a Cerel que deverá preencher o formulário 

de regulação via link. Com base nas informações disponibilizadas, os médicos reguladores 

plantonistas da Cerel, responderão o parecer técnico via e-mail e o paciente será classificado 

e definida a unidade de referência de destino do paciente. 

A Sesau vem organizando a rede de assistência hospitalar com vistas a dar 

atendimento de alta complexidade, de forma regionalizada, aos pacientes para todo o estado 

de Rondônia. Atualmente essa estrutura compõe-se das unidades abaixo relacionadas. 

MACRORREGIÃO DE SAÚDE I 

• Centro de Medicina de Tropical de Rondônia (Cemetron) 

• Hospital Infantil Cosme Damião (HICD) 

• Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HBAP)  

• Hospital e Pronto Socorro João Paulo II (HPSJPII) 

 

MACRORREGIÃO DE SAÚDE II 

• Hospital Regional de Cacoal (HRC) 

• Hospital Estadual de Urgências de Rondônia (HEURO - Cacoal) 

 

Toda solicitação de internação em leito (enfermaria/UTI) é atendida conforme a 

classificação de risco do paciente, objetivamente, através de um checklist construído para este 

fim, o qual tem sido atualizado com vistas a acompanhar a dinamicidade da evolução clínica 

(vide NOTA TÉCNICA Nº 10/2022/SESAU-ASTEC). 
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A regulação médica para paciente suspeito e/ou confirmado de MPV com sinais de 

gravidade com critério de internação hospitalar de referência se baseia no princípio da 

equidade e na capacidade instalada estrutural e de recursos humanos, de cada município com 

o objetivo de garantir a assistência de qualidade o mais próximo possível de sua residência 

(regionalização). 

Na superação da capacidade instalada de leitos (UTI e/ou enfermaria) da rede em nível 

estadual, os pacientes suspeitos e/ou confirmados (com critérios de gravidade) serão 

inseridos em uma fila numérica planilhada, na qual o regulador avaliará a documentação e 

procederá a classificação de risco, e serão acompanhados sistematicamente para que essa fila 

se torne dinâmica; à medida que os leitos serão ofertados, os pacientes serão regulados 

conforme os critérios de prioridade previamente estabelecidos. 

Em atenção à necessidade de dar transparência a todas as ações executadas pela equipe 

técnica da central de regulação, diariamente a Central de Regulação de Leitos - CEREL 

disponibiliza, de forma oficial, um boletim contendo informações sobre a fila de espera, perfil 

de pacientes da fila e o quantitativo de vagas disponibilizadas por cada unidade de saúde da 

rede estadual. 

A regulação de pacientes gestantes e puérperas com suspeitas e/ou confirmadas de 

MPX com critérios de gravidade, de qualquer localidade do estado, é realizada pelas médicas 

reguladoras da Ginecologia/Obstetrícia do Centro de Regulação de Urgências e Emergências 

(GO-CRUE) através dos telefones: (69) 98152-6061 e (69) 99227-5358, conforme fluxo 

definido. 

A solicitação de UTI para gestante/puérpera deverá ser feita em formulário próprio a 

ser encaminhado para o e-mail: go.crue.sesau@gmail.com, após contato telefônico com as 

médicas reguladoras da GO-CRUE, para regulação da vaga. Gestantes com idade gestacional 

> ou igual a 36 semanas ou em condição em que o volume do abdome piore o quadro clínico 

(ex. polidrâmnio, gemelaridade, etc.) regular a paciente para a unidade mais próxima que 

tenha obstetra de plantão. 

A regulação de pacientes neonatais e pediátricos com suspeitas e/ou confirmadas de 

MPX com critério de gravidade, de qualquer localidade do estado, será realizada pelos 

médicos do Núcleo de Regulação de Neonatologia e Pediatria do Centro de Regulação de 

mailto:go.crue.sesau@gmail.com
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Urgências e Emergências (NEO-PED CRUE) através dos telefones (69) 9991-8989 ou (69) 

98482-1437, conforme fluxo definido. 

A solicitação de UTI para neonatologia e/ou pediatria deverá ser feita em formulário 

próprio a ser encaminhado para o e-mail: (utineo.crue.ro@gmail.com), após contato 

telefônico com os médicos reguladores da NEO-PED-CRUE, para regulação da vaga. 

O médico solicitante deverá fornecer os dados da história clínica, exame físico e 

resultado de exames complementares disponíveis (hemograma, função hepática e renal, CPK, 

DHL, eletrólitos, gasometria arterial, Teste de Antígeno e RT-PCR para COVID-19, RT-PCR para 

MPX, RX ou TC de tórax, além de todas as informações adicionais solicitadas pelo médico 

regulador. 

Os pacientes suspeitos de MPX deverão ser diagnosticados e tratados nas Unidades 

Básicas de Saúde e/ou em Hospitais Municipais ou dos Municípios Sede. A Cerel não regulará 

os casos caracterizados para condução a nível primário e secundário de atenção à saúde, 

somente serão regulados os casos enquadrados para internação em unidades de atenção 

terciária (critérios de gravidade maior). 

Os paciente suspeito e/ou confirmado de MPX com sinais de gravidade com critério de 

internação hospitalar de referência, procedentes das Macrorregiões de Saúde I e II com 

indicação de internação em leito de enfermaria e/ou UTI na Unidade Terciária, serão 

regulados das unidades municipais (UPA, Policlínicas e Hospitais) via Cerel para as unidades 

de referência: Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HBAP), Hospital Infantil Cosme e Damião 

(HICD), Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron), Hospital Regional de Cacoal 

(HRC), sendo o transporte do paciente de responsabilidade da unidade de saúde de origem. 

As Unidades, Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HBAP), Hospital Infantil Cosme Damião 

(HICD), Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron) e Hospital Regional de Cacoal 

(HRC), são referências para os casos confirmados e/ou suspeitos com indicação de 

atendimento e recomendação de internação na unidade Terciária, conforme o Ministério da 

Saúde. 

Pacientes suspeitos e/ou confirmados de MPX com critérios de internação hospitalar 

nas macrorregiões de saúde I e II, deverão ser atendidos nas unidades municipais (UPA, 

Policlínicas e Hospitais, para o atendimento inicial), e somente os casos classificados como 

mailto:utineo.crue.ro@gmail.com


 
 

55 
 

gravidade maior, deverão ser regulados via Cerel para as unidades de referência das 

Macrorregiões de Saúde, com o transporte da unidade de saúde de origem. 

Os pacientes imunossuprimidos e gestantes com suspeita clínica e/ou confirmados de 

MPX, procedentes das Macrorregiões I e II, deverão ser regulados das unidades municipais 

(UPA, Policlínicas e Hospitais), via Cerel para os hospitais de referências HBAP e HRC para 

acompanhamento com especialistas seja sob necessidade de isolamento respiratório e 

contato ou não. 

Paciente com suspeita clínica de MPX, em casos de descompensação de doença 

psiquiátrica, idealmente, deverá ser regulado para o hospital de referência com assistência 

psiquiátrica (HBAP), seja sob necessidade de isolamento respiratório ou não. 

Os pacientes adultos e imunossuprimidos com HIV, suspeita clínica de MPX com 

gravidade maior, procedentes das Macrorregiões I e II, deverão ser regulados das unidades 

municipais (UPA, Policlínicas e Hospitais), via Cerel para os hospitais de referências 

CEMETRON e HRC, e os pacientes pediátricos para HICD e HRC. 

Os pacientes internados em leito de UTI Geral, e que tiverem suspeita de MPX com 

sinais de gravidade, durante a internação, o médico solicitante deverá solicitar transferência 

para leito de referência via link da Cerel. 

Os pacientes com SRAG, suspeito e/ou confirmado de MPX com sinais de gravidade 

assistidos em pronto socorro ou pronto atendimento ou em hospital de pequeno porte 

municipal, e que possuírem critério de internação em leito de UTI, estes terão prioridade na 

transferência. 

Os pacientes pediátricos e neonatais suspeitos e/ou confirmados de MPX com sinais 

de gravidade procedentes das Macrorregiões de Saúde I e II com indicação de internação em 

leito de enfermaria e/ou UTI na unidade Terciária, serão regulados das unidades municipais 

(UPA, Policlínicas e Hospitais) via NEO PED CRUE, para as unidades de referência: Hospital de 

Base Dr. Ary Pinheiro (HBAP), Hospital Infantil Cosme e Damião (HICD) e Hospital Regional de 

Cacoal (HRC), com o transporte da unidade de saúde de origem. 
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Os suspeitos e/ou confirmados de MPX com sinais de gravidade e com critério de 

internação hospitalar de referência deverão ser assistidos pela unidade de saúde municipal, 

até que a vaga seja liberada pelo médico regulador da Cerel. 

Em concordância com a Nota Técnica nº 02/2019 – ASTEC/SESAU/RO, os pacientes 

com condições clínicas que possuem desfecho tempo-dependente, deverão ser regulados via 

CRUE e terão transferência imediatamente assegurada via sala de estabilização do HPSJPII e 

HEURO, são elas: 

• Infarto Agudo do Miocárdio com supra desnível do segmento ST sem critérios de 

reperfusão após administração de trombolítico; 

• Infarto Agudo do Miocárdio complicado com choque cardiogênico; 

• Suspeita de Acidente Vascular Cerebral com tempo de início dos sintomas menor 

que 4,5h; 

• Rebaixamento súbito do nível de consciência com Escala de Coma de Glasgow < 

12 pontos, independente do tempo de início dos sintomas. 

 
Em caso de exclusão laboratorial da doença infecciosa, o paciente deverá ser regulado 

pelo NIR para os hospitais de retaguarda dos municípios sede e Macrorregiões de Saúde I 

(HPSJPII e HBAP) e Macrorregião II (HEURO e HRC) para dar seguimento a propedêutica 

diagnóstica ou terapêutica, respeitando a complexidade da unidade hospitalar. 

A distribuição de leitos poderá ser revista conforme necessidade e mudanças na 

situação epidemiológica da doença no estado. 
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MÓDULO IV 

GESTÃO 
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Este componente do Plano, concentra e faz a interlocução com todos os demais, visto 

que é o componente onde ocorrem tomadas de decisões, baseadas em critérios técnicos, 

político-administrativos, organizacionais e operacionais geradas nos demais módulos, 

buscando sempre articulação intra e intersetorial para implementar políticas e estratégias 

para o fortalecimento das suas capacidades de resposta, e ainda o uso racional e sustentável 

de recursos, reduzindo os fatores de riscos. 

 

AÇÕES DA GESTÃO 

• Promover e articular junto às áreas do Ministério da Saúde e outros órgãos para 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 de 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 linguagem 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 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; 

• 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; 
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• 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. 

• Articular com os diversos módulos a execução das ações e das atividades propostas, 

para cada nível de alerta; 

• Realizar a articulação intergestores, para garantir estoque estratégicos de insumos; 

• Contratar/Identificar empresa para confeccionar material educativo (cartazes, 

banner, panfletos e outros), sobre Monkeypox; 

• Participar da sala de situação estadual e das reuniões de apresentação da situação 

epidemiológica e operacional do estado. 
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ANEXO 1 

Rastreamento e monitoramento de contatos - MONKEYPOX 
Nome do caso: Classificação do caso: [ ] Confirmado [ ] Descartado 

CPF do caso: Gestante: [ ] Sim [ ] Não 

Município: Data da notificação: Data de início dos sintomas do caso: 

Nº de contatos rastreados: [ ] Nº de contatos monitorados: [ ] Nº de contatos que se tornaram suspeitos: [ ] Nº de contatos confirmados para Monkeypox: [ ] 

 
Nº 

 

Nome do contato 
 

CPF 
 

Telefone 

 

Tipo de 
contato

* 

 

Data 
último 

contato 

 

Acompanhamento 
 

Sinais e 
sintomas

** 

 

Data Início dos 
Sintomas 

 

Classificação 
*** 

 

Data Início 
 

Data Fim 

 
1 

          

 
2 

          

 
3 

          

 
4 

          

 
5 

          

 
6 

          

 
7 

          

 
8 

          

 

 

Legenda:*Tipo de contato: 1 - Domicílio | 2 - Vizinhança | 3 - Trabalho | 4 - Creche/Escola | 5 - Serviço de saúde | 6 - Evento social | 7 - Contato sexual | 8 - Outro | 9 - Ignorado 
**Sinais e sintomas: 1 - Sim | 2 - Não | 9 – Ignorado  
***Classificação: 1 - Caso suspeito | 2 - Caso confirmado | 3 - Caso descartado | 4 - Não se tornou caso | 5 - Não foi monitorado | 6 - Perda de monitoramento 

Recomenda-se o monitoramento dos contatos a cada 24h, preferencialmente via ligação telefônica ou teleconsulta, por um período de 21 dias desde o último contato com o 
paciente.No monitoramento, deve ser realizada aferição de temperatura duas vezes ao dia, realizada pelo contato ou familiar e comunicado à Vigilância em saúde, caso ocorra 
febre ou qualquer manifestações sintomáticas. 
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  ANEXO 2 

FICHA DE TELEMONITORAMENTO DO CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO 
 

DATA DO TESTE ___________ _(  ) SUSPEITO ( ) POSITIVO ( ) NEGATIVO Telemonitoramento: ( ) Diário ( ) 72/72 horas ( ) Outro________ 

 

Nome do paciente:                Data nascimento: / / CPF:_____________________ 

 

Material 
Colhido 

 
( ) Secreção de vesículas / Obs.: 

 
( ) Crosta Obs.: 

 
( ) Soro / Obs.: 

 

Data  

 
Febre 

 

 
Mal-estar 

 

 
Dor de garganta 

 

 
Linfonodomegalia 

 

 
Mialgia 

 

 
Astenia 

 

 
Local das Lesões 

 

 
Estágio Lesões Horário 

Profissional 

 
    / /  

 
( ) Sim 

 
( ) Sim 

 
( ) Sim 

 
( ) Sim 

 
( ) Sim 

 
( ) Sim 

 
( ) Face 

 
( ) Palmar/Plantar 

 
( ) Erupção 

 
( ) Vesículas 

 
  :  

 
( ) Não 

 
( ) Não 

 
( ) Não 

 
( ) Não 

 
( ) Não 

 
( ) Não 

 
( ) Olhos 

 
( ) Inguinal 

 
( ) Máculas 

 
( ) Pústulas 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

( ) Orofaringe 

 

( ) Genital/Anal 
 

( ) Pápulas 
 

( ) Crostas 

 
    / /  

 
( ) Sim 

 
( ) Sim 

 
( ) Sim 

 
( ) Sim 

 
( ) Sim 

 
( ) Sim 

 
( ) Face 

 
( ) Palmar/Plantar 

 
( ) Erupção 

 
( ) Vesículas 

 
  :  

 
( ) Não 

 
( ) Não 

 
( ) Não 

 
( ) Não 

 
( ) Não 

 
( ) Não 

 
( ) Olhos 

 
( ) Inguinal 

 
( ) Máculas 

 
( ) Pústulas 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
( ) Orofaringe 

 
( ) Genital/Anal 

 
( ) Pápulas 

 
( ) Crostas 
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    / /  

 
( ) Sim 

 
( ) Sim 

 
( ) Sim 

 
( ) Sim 

 
( ) Sim 

 
( ) Sim 

 
( ) Face 

 
( ) Palmar/Plantar 

 
( ) Erupção 

 
( ) Vesículas 

 
  :  

 
( ) Não 

 
( ) Não 

 
( ) Não 

 
( ) Não 

 
( ) Não 

 
( ) Não 

 
( ) Olhos 

 
( ) Inguinal 

 
( ) Máculas 

 
( ) Pústulas 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
( ) Orofaringe 

 
( ) Genital/Anal 

 
( ) Pápulas 

 
( ) Crostas 

 
    / /  

 
( ) Sim 

 
( ) Sim 

 
( ) Sim 

 
( ) Sim 

 
( ) Sim 

 
( ) Sim 

 
( ) Face 

 
( ) Palmar/Plantar 

 
( ) Erupção 

 
( ) Vesículas 

 
  :  

 
( ) Não 

 
( ) Não 

 
( ) Não 

 
( ) Não 

 
( ) Não 

 
( ) Não 

 
( ) Olhos 

 
( ) Inguinal 

 
( ) Máculas 

 
( ) Pústulas 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
( ) Orofaringe 

 
( ) Genital/Anal 

 
( ) Pápulas 

 
( ) Crostas 

 
    / /  

 
( ) Sim 

 
( ) Sim 

 
( ) Sim 

 
( ) Sim 

 
( ) Sim 

 
( ) Sim 

 
( ) Face 

 
( ) Palmar/Plantar 

 
( ) Erupção 

 
( ) Vesículas 

 
  :  

 
( ) Não 

 
( ) Não 

 
( ) Não 

 
( ) Não 

 
( ) Não 

 
( ) Não 

 
( ) Olhos 

 
( ) Inguinal 

 
( ) Máculas 

 
( ) Pústulas 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
( ) Orofaringe 

 
( ) Genital/Anal 

 
( ) Pápulas 

 
( ) Crostas 

 
    / /  

 
( ) Sim 

 
( ) Sim 

 
( ) Sim 

 
( ) Sim 

 
( ) Sim 

 
( ) Sim 

 
( ) Face 

 
( ) Palmar/Plantar 

 
( ) Erupção 

 
( ) Vesículas 

 
  :  

 
( ) Não 

 
( ) Não 

 
( ) Não 

 
( ) Não 

 
( ) Não 

 
( ) Não 

 
( ) Olhos 

 
( ) Inguinal 

 
( ) Máculas 

 
( ) Pústulas 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

( ) Orofaringe 

 

( ) Genital/Anal 
 

( ) Pápulas 
 

( ) Crostas 
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ANEXO 3 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA MONKEYPOX 

 

O isolamento do paciente (suspeito ou confirmado) objetiva evitar a disseminação do vírus Monkeypox, 

cujos principais meios de transmissão, são: 

1. Contato com roupas, lençóis ou toalhas de pessoa infectada; 

2. Contato/tocar nas feridas na pele de alguém contaminado; 

3. Tosse ou espirro de pessoa contaminada/infectada; 

4. Contato direto com fluidos do corpo, como durante o sexo. 

 

 CUIDADOS DOMICILIARES RECOMENDADOS PARA O PACIENTE SUSPEITO:  

▪ Ficar isolado de outros membros da família, quando possível, em quarto/ambiente ventilados e 

em cama separada. Caso não seja possível isolar individualmente, manter o distanciamento de pelo 

menos um metro; 

▪ Evitar visitas e contato com animais; 

▪ Evitar uso de lentes de contato, visando reduzir a probabilidade de infecção ocular; 

▪ Não utilizar barbeador em áreas com lesão cutânea; 

▪ Vestimentas, roupas de cama e de banho devem permanecer separadas dos outros moradores da 

casa; 

▪ Não sair de casa de forma desnecessária, recomenda-se as saídas apenas para consultas médicas, 

utilizando máscara (trocando quando úmidas ou danificadas), protegendo as lesões (usando camisas com 

mangas compridas e calças), evitando aglomerações e transporte coletivo; 

▪ Não entrar em contato com gestantes, crianças ou imunossuprimidos; 

▪ Não compartilhar talheres, os quais devem ser lavados com água entre 60-90°C e sabão comum. 

Na indisponibilidade de água aquecida, pode ser utilizada solução contendo água sanitária; 

▪ Descartar os resíduos contaminados (como máscaras e curativos) de forma adequada, conforme 

orientação das autoridades sanitárias, podendo-se seguir para a Monkeypox, as mesmas recomendações 

preconizadas para a Covid-19; 

▪ Quando for descartar o lixo, utilizar sempre que possível, luvas descartáveis. 

 

 CUIDADOS RECOMENDADOS PARA O PACIENTE CONFIRMADO:  

▪ Além das medidas adotadas acima, orienta-se incluir: 

▪ Manutenção do isolamento até o desaparecimento das crostas e a cicatrização completa da pele; 
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▪ Monitoramento dos contatos a cada 24h, observando o aparecimento de sinais e sintomas da 

doença, por um período de 21 dias, desde o último contato com o caso confirmado, incluindo aferição de 

temperatura duas vezes ao dia, realizada pelo próprio contato ou familiar. Deverá ser comunicado à equipe 

da APS ou Vigilância em Saúde o aparecimento de sinais e sintomas. 

 

Observação: não há necessidade de isolamento dos contatos assintomáticos. 

 

 CUIDADOS RECOMENDADOS PARA O CUIDADOR:  

▪ Realizar higiene das mãos antes e após contato com o paciente, antes de ir ao banheiro, cozinhar 

ou alimentar-se, ou sempre que julgar necessário; 

▪ Utilizar álcool 70% ou água e sabão; 

▪ Fazer uso de máscara, de preferência cirúrgica, que deve ser trocada quando úmida ou danificada, 

higienizando as mãos antes e após a troca; 

▪ Caso o cuidador apresente sinais e sintomas da doença, buscar, imediatamente, atendimento na 

Unidade de Saúde mais próxima da sua residência. 
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