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3. Objetivos: 

Uniformizar o atendimento e cuidados aos casos suspeitos e confirmados de Monkeypox (MPX) 
no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. O público alvo corresponde a todos os profissionais 
envolvidos na assistência a estes pacientes. 
 

4. Introdução 
No dia 23 de maio de 2022 o governo federal iniciou a divulgação por meio de relatórios e 

documentos técnicos da situação da Monkeypox (MPX) ou Varíola Símia no mundo, com a 
identificação da doença em pelo menos 12 países, sendo 93 casos confirmados nesta data. 

Atualmente o governo federal com elaboração de “cards diários” e informes, vem divulgando 
estes dados e elaborando fluxos para atendimento e notificação da enfermidade no site: Sala de 
Situação de Monkeypox — Português (Brasil) (www.gov.br) 

No informe n° 16 de 07 de junho de 2022, houve a divulgação 1077 casos distribuídos em 31 
países.  No informe nº 28 de 19 de junho de 2022 foram divulgados 2531 casos confirmados 
distribuídos em 39 países. 

O Centro de Vigilância Epidemiológica “Prof. Alexandre Vranjac” (CVE) também tem elaborado 
Alertas Epidemiológicos e o mais recente nº 6/2022 (20/06/22) confirma no Estado de São Paulo 4 
casos confirmados, todos com vínculo epidemiológico e histórico de viagem para Europa. 

Neste contexto existe a necessidade de elaboração de orientações e fluxos institucionais para 
melhor atendimento destes casos no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. 

 
5. Conceito 

A Monkeypox (MPX) é uma doença zoonótica viral e sua transmissão para humanos pode 
ocorrer por meio do contato com animal, humano infectado ou com material corporal humano 
contendo o vírus. Apesar do nome, os primatas não humanos não são reservatórios do vírus da 
varíola. 

A transmissão entre humanos ocorre principalmente:  
- Contato pessoal com secreções respiratórias;  

- Lesões de pele de pessoas infectadas.  
Outros meios de transmissão envolvem: objetos recentemente contaminados. 
Período de incubação: é de 6 a 13 dias e pode variar de 5 a 21 dias de intervalo. 
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6. Definição de Caso 
 
Caso suspeito:  
 
Indivíduo de qualquer idade que, a partir de 15 de março de 2022, apresente início súbito de 
erupção cutânea aguda sugestiva de MPX  (do tipo papulovesicular de progressão uniforme), única 
ou múltipla, em qualquer parte do corpo (incluindo genitais), que pode estar ou não associada à 
adenomegalia, febre, astenia, dor nas costas, cefaleia. 

E  
Que tenha histórico de viagem a país endêmico ou países com casos confirmados de MPX nos 
últimos 21 dias do início dos sintomas  

OU 
Ter vínculo epidemiológico** com casos suspeitos, prováveis ou confirmados de MPX, desde 15 de 
março de 2022, nos 21 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas OU 
histórico de contato íntimo com desconhecido/a (s) e/ou parceiro/a(s) casual(is), nos últimos 21 
dias que antecederam o início dos sinais e sintomas. 
 
**exposição próxima e prolongada sem proteção respiratória; contato físico direto, incluindo 
contato sexual, mesmo com uso de preservativo; ou contato com materiais contaminados, como 
roupas ou roupas de cama 

   
Observação: É fundamental uma investigação clínica e/ou laboratorial no intuito de descartar as 
doenças que se enquadram como diagnóstico diferencial* (ver item 9. Diagnostico diferencial). 

 
Caso provável:  Caso suspeito, submetido à investigação clínica e epidemiológica E que cursou com 
quadro clínico compatível com MPX, porém sem possibilidade de confirmação laboratorial por PCR 
em tempo real (RT PCR) e/ou sequenciamento. 

 
Caso confirmado: Indivíduo que atende à definição de caso suspeito que é confirmado 
laboratorialmente para o vírus da MPX por teste molecular (RT PCR e/ou sequenciamento).  

 
Caso descartado: Indivíduo que atende à definição de caso suspeito com resultado/laudo de exame 
laboratorial "Negativo/Não Detectável" para MPX por diagnóstico molecular (RT PCR e/ou 
Sequenciamento). 
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7. Quadro Clínico 
 

A MPX pode causar uma gama de sinais e sintomas clínicos, a depender da fase da doença, 
podendo, assim, ser dividida em dois períodos:  
 
• O período febril (entre os dias 0 e 5): caracterizado por febre e/ou cefaleia intensa e/ou 
adenopatia (inchaço dos gânglios linfáticos) e/ou dor nas costas e/ou mialgia (dores musculares) 
e/ou astenia intensa (falta de energia). A adenopatia é um sinal importante para o diagnóstico 
diferencial com outras doenças que podem apresentar sintomatologia semelhante como a varicela 
e o sarampo. 
 
• O período de erupção cutânea (entre 1 e 3 dias após o início da febre): quando aparecem as 
diferentes fases da erupção cutânea, que geralmente afeta primeiro o rosto e depois se espalha 
para o resto do corpo. As áreas mais afetadas são a face (em 95% dos casos), as palmas das mãos e 
as plantas dos pés (em 75% dos casos) e as mucosas orais (em 70% dos casos). 
 
As lesões progridem, no geral dentro de 12 dias, do estágio de máculas para pápulas, vesículas, 
pústulas e crostas. Em casos graves, as lesões podem coalescer até que grandes porções de pele se 
desprendam.  A MPX tem evolução mais uniforme das lesões. Quando a crosta desaparece, a 
pessoa deixa de ser infectante, o que ocorre em geral de 2 a 4 semanas. 
 
7.1  Classificação Clínica 
 

 Doença leve: sintomas constitucionais leves (febre, cefaléia, mialgia, etc) associados a 
linfadenomegalia e rash cutâneo sem sinais de infecção bacteriana secundária e sem lesões de 
mucosas que impeçam nutrição e hidratação adequadas.  

 
 Doença grave: embora infreqüente, os pacientes com MPX podem evoluir de maneira desfavorável 

e apresentar doença grave e ameaçadora a vida. Tal gravidade pode ser proveniente das lesões 
cutâneas, as quais, quando coalescem, podem se tornar focos de infecção bacteriana secundária, 
evoluindo com celulite, abscessos e até mesmo fasceíte necrotizante. Ainda, as lesões, quando em 
grande quantidade e dependendo do grau de profundidade que acometem, podem gerar 
seqüestro hídrico subcutâneo e predispor à hipotensão arterial e choque, o que poderá vir 
necessitar de desbridamento cirúrgico para controle do foco infeccioso. Outras complicações raras 
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podem incluir pneumonia grave com SARA; acometimento de córnea, podendo levar a cegueira; 
vômitos persistentes e diarréia, os quais podem levar a desidratação, distúrbios hidroeletrolíticos e 
choque; encefalite e morte. 

 
8. Diagnóstico  

 
8.1. Clínico 
Dada à rápida disseminação do vírus em diversos países do mundo, é fundamental a 

identificação precoce de casos suspeitos e prováveis, com isolamento imediato e rastreamento dos 
contatos, além de medidas de vigilância e controle adequadas para conter o avanço do MPX.  
 
A investigação epidemiológica dos casos deve se basear em:  
 
1. História clínica: evolução das lesões; dada os primeiros sintomas, adenomegalias e evolução da 
curva térmica. 
2. Antecedentes pessoais: histórico recente de viagens; exposição recente a um caso provável ou 
confirmado; tipo de contato com o caso provável ou confirmado (quando aplicável); história 
recente de parceiros sexuais; possíveis fontes de infecção; presença de doença semelhante nos 
contatos do paciente.  

3. Exame clínico: presença de mácula, pápula, lesão vesicular e crosta; presença de outros sinais ou 
sintomas clínicos de acordo com a definição do caso;  

A investigação da exposição deve abranger o período entre 5 e 21 dias antes do início do 
sintoma. Qualquer paciente com suspeita MPX deve ser isolado durante os períodos infecciosos 
presumidos e conhecidos, ou seja, durante o período prodrômico e a resolução completa das lesões 
cutâneas, até que todas estejam em fase de crosta.  

 
8.2. Laboratorial 

Solicitar como PCR para Monkeypox no S4 e enviar o pedido eletrônico juntamente com a ficha de 
SINAN e de notificação CEVESP (acesso formulário de notificação: 
https://cevesp.saude.sp.gov.br/notifica/monkeypox). O preenchimento da notificação CEVESP 
ficará sob responsabilidade da equipe de Epidemiologia. 
 
- Deverão ser coletados: 
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1. Amostra de fluido vesicular e/ou de crosta de lesão; 
2. Amostras de sangue para diagnóstico diferencial: uma amostra com EDTA (tubo de tampa roxa) 
e duas amostras sem aditivo (tubo com gel separador, tampa amarela/ vermelha). 
 
8.3 Orientações para coleta: 
 
a) Material vesicular (fluido de vesícula): O ideal é a coleta na fase aguda ainda com pústulas 
vesiculares. É quando se obtém carga viral mais elevada na lesão. Portanto, swab do conteúdo da 
lesão é o material mais indicado.   

 Desinfectar o local da lesão com álcool 70% e deixar secar. 
 Utilizar o bisturi ou a agulha para remover a parte superior da lesão (não envie o bisturi ou 

agulha). Manter a parte inferior. 
 Coletar o material da base da lesão com o swab. 
 Inserir o swab no tubo de rosca (tipo falcon) e quebrar a haste. 

Também pode ser feita a punção da vesícula com seringa, lacrar o êmbolo, retirar cuidadosamente 
a agulha e fechar a seringa com a tampa oclusora, lacrando a tampa na seringa. Mas é preferível o 
swab para evitar manipulação com perfurocortante. 
 
Obs: Havendo lesões na cavidade bucal, pode-se recolher material das lesões com swab. 
 
b) Crosta (Crosta de Lesão): Quando o paciente é encaminhado para coleta em fase mais tardia na 
qual as lesões já estão secas, o material a ser encaminhado são crostas das lesões. 
Preferencialmente optar pelas crostas menos secas, ou seja, coletar aquelas em fase mais inicial de 
cicatrização, pois a chance de detecção de genoma viral ou da partícula viral é maior.  

 Desinfectar o local da lesão com álcool 70% e deixar secar. 
 Use a agulha para retirar pelo menos quatro crostas, sendo duas crostas de cada lesão. 
 Inserir as crostas de cada uma das lesões em tubos de rosca separados. 

Obs: 
1. Não colocar no mesmo tubo swab de fluído e crosta. 
2. Não acrescentar qualquer líquido à amostra coletada (nem meio de transporte viral). 
3. Os materiais necessários para coleta deverão ser retirados no laboratório (ANEXO A). 
4. Encaminha ao laboratório com ficha de SINAN preenchida. 
 
Armazenamento e transporte: As amostras devem ser transportadas e armazenadas em 
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temperaturas entre 2°C e 8°C. 

O material coletado deve ser entregue ao laboratório do IIER e será encaminhado ao Instituto 
Adolfo Lutz para investigação. Está cadastrado no sistema GAL como exame MONKEYPOX. O 
diagnóstico é realizado por detecção molecular do genoma por PCR. 

 
9. Diagnóstico Diferencial 
 

O diagnóstico diferencial deve considerar as doenças agudas exantemática e causas mais 
frequentes de erupção vesicular e papular como: varicela, herpes zoster, sarampo, zika, dengue, 
chikungunya, herpes simples, infecções bacterianas da pele, infecção gonocócica disseminada, sífilis 
primária ou secundária, cancroide, linfogranuloma venéreo, granuloma inguinal, molusco 
contagioso e reação alérgica. 

 

 
 Fonte: Alerta epidemiológico/ nº4/2022 -03/06/2022- CVE 
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 Fonte: Alerta epidemiológico/ nº4/2022 -03/06/2022- CVE 

 
10. Manejo Clínico 

 
10.1 Casos leves ou sem fatores de risco para doença grave: 

 
Os pacientes classificados como casos leves podem ser tratados ambulatorialmente, em regime 

de isolamento domiciliar. A escolha dessa modalidade de tratamento deve ser individualizada, 
considerando-se particularidades importantes de cada caso, tais como gravidade da doença; 
presença de complicações; presença de fatores de risco para pior evolução; condições da moradia 
que viabilizem o isolamento; autonomia do paciente para se alimentar, hidratar e se vestir; 
acessibilidade ao serviço de saúde em caso de deteriorização clínica. Caso paciente seja classificado 
desta forma, poderá ser considerada alta hospitalar com orientações de isolamento domiciliar 
conforme ANEXO B - ISOLAMENTO DOMICILIAR EM CASOS CONFIRMADOS VÍRUS MONKEYPOX 
(MPXV). 
 

10.2 Casos graves ou com risco de complicações: 
 
Pacientes com fatores de risco para pior evolução (crianças < 8 anos; gestantes ou puérperas e 

imunocomprometidos), bem como aqueles com sinais e sintomas considerados como preditores de 
pior desfecho (Tabela 3.1) devem ser preferencialmente conduzidos em regime de internação, 
tendo em vista o seu maior potencial para deteriorização clínica.  
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Fonte: WHO -CLINICAL MANAGEMENT AND INFECTION PREVENTION AND CONTROL FOR MONKEYPOX. 
 

Não existe tratamento específico para a infecção pelo MPX. O tratamento é sintomático e, 
basicamente, envolve a prevenção e tratamento de infecções bacterianas de pele e partes moles 
que podem surgir. Até o momento, não existem estudos que avaliem drogas para o tratamento de 
MPX em humanos. No entanto, 3 drogas foram avaliadas em ensaios clínicos realizados em 
primatas não humanos: Brancidofovir , Tacovirimat E Cidofovir. 

 
 Brancidofovir: Aprovado pelo European Medicines Agency (EMA) e pelo FDA para 

tratamento de varicela e, adicionalmente, tem sido demonstrada atividade antiviral da 
droga contra vírus DNA de dupla-fita, tal como os poxivirus. Em modelos animais, foi 
demonstrada tendência a um efeito protetor em relação ao placebo. 

 Tacovirimat: Licenciado pela European Medicines Agency (EMA) para tratamento de 
varicela, MPX, e para complicações da imunização por vaccinia e, pelo FDA e Health 
Canada para tratamento de varicela. Foi associado a um efeito protetor contra óbito por 
varíola e MPX, com uma redução significativa de duração e magnitude da viremia por 
Orthopoxvirus, bem como da excreção viral pela via aérea.  

 Cidofovir: Aprovado pelo FDA para tratamento de CMV. Adicionalmente ele inibe a 
replicação do MPX através da inibição da DNA polimerase.  

 



 Instituto de Infectologia Emilio Ribas 
Protocolo Clínico 

Protocolo Atendimento de Monkeypox 
 

Código 
 
PC-DDM–010 –
Atendimento 
MonkeypoxV1 

Término 
Vigência 
21/06/22 

Início 
Vigência 
15/06/23 

 

Elaborador (es): 
 Grupo de trabalho Institucional* 

 

SCIH Diretoria  
De Divisão 

Médica 

Diretoria de 
Enfermagem 

Diretoria da 
Farmacia 

Supervisão de 
Protocolos 

Diretoria 
Científica 

 

Diretoria 
Técnica 

Nilton Jose 
Cavalcanti 

Ralcyon F A 
Teixeira 

Jurini Valdisi 
da Silva 

Tania Bessa Edgard 
Bortholi 

Ricardo 
Bammann 

Luiz Carlos 
Pereira Jr 

 

11. Profilaxia 
Atualmente há uma vacina desenvolvida para o MPX (MVA-BN) que foi aprovada em 2019, mas 
ainda não está amplamente disponível. A Organização Mundial de Saúde está coordenando com 
o laboratório fabricante o melhor o acesso a esta vacina. 

 
12. Precaução e Isolamento: 

A precaução recomendada para casos suspeitos ou confirmados será: Contato +Gotículas. 
 

Assim como já ocorre em nossa rotina institucional, os seguintes cuidados deverão ser mantidos: 
• Anotação da precaução (Contato + Gotículas) no primeiro item da Prescrição Médica, bem como 
a indicação do diagnóstico (ou suspeita). 
 
Exemplo: 
[ 1 ] Precaução de Contato + Gotículas 
 Suspeita de Monkeypox. Início dos sintomas: dia/mês. 
 
• Sinalização na porta do quarto do paciente com placa indicativa da precaução (Contato + 
Gotículas) e disponibilização de insumos; 
• Higiene das Mãos de toda a equipe de saúde nos cinco momentos preconizados pela OMS;  
• Comunicar a CCIH e o setor de Epidemiologia casos suspeitos e confirmados. 
 
* Em caso de suspeita forte de varicela ou herpes zoster, inicialmente alocar o paciente em 
isolamento de contato e aerossóis, até melhor elucidação do quadro.  

 
Atenção: Durante a realização de procedimentos geradores de aerossóis em pacientes com 
Monkeypox suspeita ou confirmada, deve-se implementar as precauções padrão, juntamente com 
as precauções para contato e para aerossóis, o que envolve entre outras orientações, a higiene das 
mãos (água e sabonete OU preparações alcoólicas) e o uso correto dos Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs): óculos de proteção ou protetor facial, avental, máscara N95/PFF2 ou equivalente, 
luvas de procedimentos e isolamento do paciente (preferencialmente, em um quarto privativo).  
 
Duração da precaução: As precauções específicas (contato, gotículas ou aerossóis) e o isolamento 
de pacientes com Monkeypox devem ser implementados até o completo desaparecimento das 
crostas das lesões e uma nova camada de pele tenha se formado. No entanto, mesmo após esse 
período devem-se manter as precauções padrão.  
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Quarto: O paciente com suspeita ou confirmação por Monkeypoxdeve permanecer em quarto 
individual. A porta deve ser mantida fechada. Excepcionalmente, considerando a possibilidade do 
aumento do número de casos de pacientes confirmados da Monkeypox, para casos que requeiram 
hospitalização, quartos individuais ou áreas de coorte entre pacientes confirmados com ventilação 
adequada e banheiros designados são recomendados.  
 
Atenção: Manter insumos para precaução de contato disponíveis (aventais, luvas, álcool para 
higiene das mãos, desinfetante de superfícies, papel toalha, sabonete para higiene das mãos, pia 
em pleno funcionamento, kit de higiene exclusivo);  
 
Manter luvas dentro do quarto para o profissional realizar a troca das mesmas de acordo com a 
necessidade e de acordo com os cinco momentos da higiene das mãos. 
 
12.1 Transporte 
 
O transporte do paciente deverá ser evitado e sua indicação será limitada a situações clinicamente 
essenciais. 
 
Em caso de transporte as orientações abaixo deverão ser seguidas, assim como ocorre atualmente 
com outras patologias que exigem precaução de contato: 
 
• O setor de destino deverá ser comunicado previamente para adequação da precaução; 
• Se a situação clínica do paciente permitir, ele deverá utilizar máscara cirúrgica durante o 
transporte; 
• O profissional envolvido no transporte deverá atentar-se para não contaminar o ambiente: 

- Recomendamos que o transporte ocorra com no mínimo dois profissionais de saúde: um 
deles será o responsável por tocar no ambiente (botões do elevador, portas) SEM utilizar 
luvas. 
- Caso o transporte ocorra em cadeira de rodas: a mesma deverá ser coberta por um lençol 
e um segundo lençol deverá cobrir o paciente. 
- O prontuário físico deverá ser transportado protegido por um saco plástico. 
- A higiene das mãos deverá ocorrer nos cinco momentos. 

• O setor que receber o paciente deverá realizar limpeza concorrente após sua saída. Especial 
atenção às áreas de alto toque. 
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12.2 Limpeza e resíduos: 
 
A limpeza (concorrente e terminal) do quarto deverá seguir a rotina da unidade e o 

desinfetante padronizado na instituição.  
O cuidado com as roupas e os lençóis deverá seguir a rotina da unidade e práticas já 

padronizadas (roupas sujas deverão ser manuseadas delicadamente e prontamente contidas em 
um hamper apropriado, nunca sacudidas ou manuseadas de maneira que possa dispersar material 
infeccioso).  

O gerenciamento de itens de alimentação deverá ser realizado de acordo com os 
procedimentos de rotina. De acordo com o que se sabe até o momento, a Monkeypox pode ser 
enquadrada como Classe de risco 3 (alto risco individual e moderado risco para a comunidade). O 
gerenciamento de resíduos provenientes da assistência a pacientes suspeitos ou confirmados de 
Monkeypox devem ser enquadrados no Grupo A - Subgrupo A1, conforme Resolução RDC/Anvisa 
nº 222, de 28 de março de 2018, disponível em:  
https://www.gov.br/anvisa/ptbr/assuntos/noticiasanvisa/2018/confira-nova-regra-sobre-residuos-
de-servicos-de-saude  

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. 
 
13. Profissionais de saúde – SEESMT 

Ver MATERIAL INSTRUTIVO PARA CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS DE VARÍOLA CAUSADA 
PELO VÍRUS MONKEYPOX (MPXV) - Orientações CCIH e SEESMT. 
 

14. Indicadores 
Neste momento ausentes.  

 
 
 
 
 



 Instituto de Infectologia Emilio Ribas 
Protocolo Clínico 

Protocolo Atendimento de Monkeypox 
 

Código 
 
PC-DDM–010 –
Atendimento 
MonkeypoxV1 

Término 
Vigência 
21/06/22 

Início 
Vigência 
15/06/23 

 

Elaborador (es): 
 Grupo de trabalho Institucional* 

 

SCIH Diretoria  
De Divisão 

Médica 

Diretoria de 
Enfermagem 

Diretoria da 
Farmacia 

Supervisão de 
Protocolos 

Diretoria 
Científica 

 

Diretoria 
Técnica 

Nilton Jose 
Cavalcanti 

Ralcyon F A 
Teixeira 

Jurini Valdisi 
da Silva 

Tania Bessa Edgard 
Bortholi 

Ricardo 
Bammann 

Luiz Carlos 
Pereira Jr 

 

15. Referências Bibliográficas 
 

1. Alerta Epidemiológico - Número 4 / 2022 – 03/06/2022. MONKEYPOX - MPXCENTRO DE 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA “PROF. ALEXANDRE VRANJAC” CENTRAL / CIEVS - CENTRO DE 
INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDEINSTITUTO ADOLFO LUTZ – São 
Paulo. 

 
2. Informe SVS – Sala de situação – MONKEYPOX. Secretaria de Vigilância em Saúde | 

Ministério da Saúde. Número 16 – 07/06/2022. 
 

3. MATERIAL INSTRUTIVO PARA CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS DE VARÍOLA CAUSADA 
PELO VÍRUS MONKEYPOX (MPXV) - Orientações CCIH e SEESMT. Instituto de Infectologia 
Emílio Ribas - Atualizado 07/06/22 
 

4. NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/DIRE3/ANVISA Nº 03/2022. ORIENTAÇÕES PARA PREVENÇÃO 
E CONTROLE DAMONKEYPOX NOS SERVIÇOS DE SAÚDE – atualizada em 02/06/2022. 
ANVISA. 
 

5. World Health Organization - CLINICAL MANAGEMENT AND INFECTION PREVENTION AND 
CONTROL FOR MONKEYPOX -Interim rapid response guidance. 10 Jun 2022. 
 

6. Informe SVS – Sala de situação – MONKEYPOX. Secretaria de Vigilância em Saúde | 
Ministério da Saúde. Número 28 – 19/06/2022. 

 
7. Alerta Epidemiológico - Número 6/2022 – 20/06/2022. MONKEYPOX - MPXCENTRO DE 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA “PROF. ALEXANDRE VRANJAC” CENTRAL / CIEVS - CENTRO DE 
INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDEINSTITUTO ADOLFO LUTZ – São 
Paulo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Instituto de Infectologia Emilio Ribas 
Protocolo Clínico 

Protocolo Atendimento de Monkeypox 
 

Código 
 
PC-DDM–010 –
Atendimento 
MonkeypoxV1 

Término 
Vigência 
21/06/22 

Início 
Vigência 
15/06/23 

 

Elaborador (es): 
 Grupo de trabalho Institucional* 

 

SCIH Diretoria  
De Divisão 

Médica 

Diretoria de 
Enfermagem 

Diretoria da 
Farmacia 

Supervisão de 
Protocolos 

Diretoria 
Científica 

 

Diretoria 
Técnica 

Nilton Jose 
Cavalcanti 

Ralcyon F A 
Teixeira 

Jurini Valdisi 
da Silva 

Tania Bessa Edgard 
Bortholi 

Ricardo 
Bammann 

Luiz Carlos 
Pereira Jr 

 

16. Fluxograma 
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Anexo A: 
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Anexo B: 
 
ISOLAMENTO DOMICILIAR EM CASOS SUSPEITOS E/OU CONFIRMADOS VÍRUS 
MONKEYPOX (MPXV) 
 
Casos confirmados: 

 O isolamento deve ser mantido até que todas as feridas tenham formado crostas e se 
desprendido naturalmente, cerca de 3 a 4 semanas;  

 Não sair de casa, exceto quando necessário para emergências ou cuidados médicos de 
acompanhamento. 

 Contato com amigos e familiares somente em emergências; 
 Não manter relação sexual durante o isolamento e utilizar preservativo durante 3 meses 

após o diagnóstico. 
 

Cuidados em domicílio 
 

 Usar máscaras cirúrgicas perto de outras pessoas e se apresentarem sintomas respiratórios como 
tosse, falta de ar e dor na garganta; 

 Evitar contatos com animais, incluindo animais de estimação;  
 Cobrir as feridas da pele com uso de mangas longas ou calças compridas, para minimizar o risco de 

contato com outras pessoas; 
 Permanecer em área separada dos demais moradores da residência (ex.: quarto), inclusive durante 

as refeições e manter as janelas abertas; 
 Lavar a escova de dentes após o uso com água e detergente neutro, secar e guardar separadamente; 
 Higienizar as mãos com água e sabão ou com álcool 70% antes e depois do contato com secreção da 

lesão e fluídos;  
 Higienizar as áreas próximas (superfícies) e o ambiente diariamente (água e sabão/detergente, 

álcool a 70%, hipoclorito de sódio 0,1 a 0,5%,); 
 Higienizar o banheiro após cada uso (vide acima); 
 Higienizar as mãos com água e sabão ou com álcool 70% depois do contato com as roupas de vestir, 

lençóis, toalha de banho ou superfícies próximas; 
 As pessoas que residem no domicílio deverão higienizar as mãos após contato com o paciente, 

objetos e roupas utilizadas pelo paciente; 
 As roupas devem ser separadas com cuidado para não haver contato direto com material 

contaminado. Não sacudir para evitar dispersar partículas infecciosas; 
 Lavar roupas de cama, toalhas, roupas de uso individual separadas em máquina de lavar ou em 

tanque com água e sabão. Alvejante (água sanitária) pode ser adicionado, mas não é necessário; 
 Pratos e outros talheres não podem ser compartilhados e deverão ser devidamente lavados com 

água e sabão; 
 Os resíduos contaminados, como curativos e bandagens, deverão ser descartados em saco plástico 

no lixo domiciliar; 
 Caso utilize lentes de contato evite nesse período para prevenir infecções oculares; 
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 Evite depilar áreas do corpo coberta de erupções cutâneas; 
 Não ter contato com pessoas imunocomprometidas até que todas as crostas desapareçam. A 

interrupção do isolamento durante a doença só deverá ocorrer se houver necessidade de avaliação 
presencial em serviços de saúde. 

 
 
 

 
 


