
 

 

Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA. 

Nota Técnica 03/2022 

 

Nova Lima, 09 de agosto de 2022. 

 

Atualizações aos profissionais de saúde sobre a condução da assistência aos casos 

suspeitos de Monkeypox (varíola dos macacos). 

 

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES E ATUALIZAÇÕES EM SUBSTITUIÇÃO À NOTA 

TÉCNICA Nº 02/2022: 

● Transmissão; 

● Definições de caso; 

● Atendimento de casos suspeitos na rede; 

● Notificação de casos; 

● Diagnóstico laboratorial e coleta de exames; 

● Monitoramento e acompanhamento clínico do paciente; 

● Recomendações relacionadas ao funeral por óbito pelo vírus Monkeypox. 

 

DEFINIÇÃO 

A Monkeypox (MPX) é uma doença zoonótica viral causada pelo vírus Orthopoxvirus, 

que é do mesmo gênero do vírus causador da varíola. A MPX é também conhecida como 

varíola dos macacos.  

 

TRANSMISSÃO 

A transmissão entre humanos ocorre principalmente por meio de contato pessoal com 

secreções respiratórias, lesões de pele de pessoas infectadas ou objetos recentemente 

contaminados. Úlceras, lesões ou feridas na boca também podem ser infectantes, o que 

significa que o vírus pode se espalhar pela saliva. As pessoas que possuem contato íntimo, 

membros da família e parceiros sexuais, correm maior risco de infecção, assim como 

profissionais de saúde. A via de transmissão sexual está sendo investigada. 

 

 

 



 

PERÍODO DE INCUBAÇÃO 

O tempo de incubação do vírus é variável (tipicamente de 6 a 16 dias, podendo chegar a 

21 dias). 

 

DEFINIÇÕES DE CASOS 

Caso suspeito 

Indivíduo de qualquer idade que apresente início súbito de lesão em mucosas E/OU 

erupção cutânea aguda sugestiva de Monkeypox, única ou múltipla, em qualquer parte do 

corpo (incluindo região genital/perianal, oral) E/OU proctite (por exemplo, dor anorretal, 

sangramento) E/OU edema peniano, podendo estar associado a outros sinais e sintomas. 

 

Caso confirmado 

Caso suspeito com resultado laboratorial "Positivo/Detectável" para Monkeypox vírus 

(MPXV) por diagnóstico molecular (PCR em Tempo Real e/ou Sequenciamento). 

 

Caso provável 

Caso que atenda à definição de caso suspeito e apresente um OU mais dos seguintes 

critérios listados abaixo, com investigação laboratorial de Monkeypox não realizada ou 

inconclusiva e cujo diagnóstico de Monkeypox não pode ser descartado apenas pela 

confirmação clínico-laboratorial de outro diagnóstico. 

a) Exposição próxima e prolongada, sem proteção respiratória OU contato físico direto, 

incluindo contato sexual, com parcerias múltiplas e/ou desconhecidas nos 21 dias 

anteriores ao início dos sinais e sintomas; E/OU 

b) Exposição próxima e prolongada, sem proteção respiratória OU história de contato 

íntimo, incluindo sexual, com caso provável ou confirmado de Monkeypox nos 21 dias 

anteriores ao início dos sinais e sintomas; E/OU 

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

uso comum, pertencentes a um caso provável ou confirmado de Monkeypox nos 21 dias 

anteriores ao início dos sinais e sintomas; E/OU 

d) Trabalhadores de saúde sem uso adequado de equipamentos de proteção individual 

(EPI)* com história de contato com caso provável ou confirmado de Monkeypox nos 21 

dias anteriores ao início dos sinais e sintomas. 

 



 

*Equipamentos de Proteção Individual (EPI): óculos de proteção ou protetor facial, 

avental, máscara cirúrgica, luvas de procedimentos. 

 

Caso descartado 

Caso suspeito com resultado laboratorial "Negativo/Não Detectável" para Monkeypox 

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

 

A erupção característica associada às lesões da MPX envolve o seguinte: 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; isso 

às vezes pode ser confundido com outras doenças que são mais comumente encontradas 

na prática clínica (por exemplo, sífilis secundária, herpes e varicela zoster). 

Historicamente, relatos esporádicos de pacientes coinfectados com o vírus Monkeypox e 

outros agentes infecciosos (por exemplo, varicela zoster, sífilis) foram relatados, portanto, 

pacientes com erupção cutânea característica devem ser considerados para testes, mesmo 

que outros testes sejam positivos.  

 

ATENDIMENTO DE CASOS SUSPEITOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 

Considerando que a grande maioria dos casos de Monkeypox é de baixa gravidade, a 

Atenção Básica deverá ser a porta de entrada preferencial para atendimento de casos 

suspeitos. Sendo assim, a rede de assistência deverá se organizar da seguinte forma: 

● Os casos deverão ser avaliados preferencialmente na rede de atenção básica; 

● Casos com sinais de gravidade deverão ser avaliados na UPA Dr. José Adelson 

Pires Moreira (pacientes de 13 anos ou mais), PA do Jardim Canadá ou Hospital 

Nossa Senhora de Lourdes. 

 

OBS.: o usuário poderá, além destas portas de entrada no município, procurar 

atendimento em hospitais particulares. 

 

O manejo adequado dos casos deve ser estabelecido para evitar a transmissão no serviço 

de saúde, com fluxo adequado da triagem para as salas de isolamento, evitando contato 

com outros pacientes em salas de espera e/ou consultórios com pacientes em observação 

por outros motivos. Para os casos que requerem internação, recomendam-se quartos 

individuais ou de coorte (confirmado com confirmado, suspeito com suspeito) com 



 

ventilação adequada e banheiros designados. O isolamento e as precauções adicionais 

baseadas na transmissão devem continuar até a resolução da erupção vesicular. 

 

O paciente que adentrar a unidade de saúde com sinais e sintomas sugestivos de 

Monkeypox deverá receber uma máscara cirúrgica, com orientação quanto ao correto uso, 

e conduzido para uma área separada dos outros usuários. O ideal é que o paciente seja 

isolado, imediatamente, no consultório ou sala que está sendo atendido (precauções para 

contato e gotículas). O profissional médico é que deve se deslocar para essa sala para o 

atendimento. O paciente não deve ficar circulando na unidade. Após liberação do paciente 

a sala/consultório deverá ser imediatamente higienizada (somente utilizar a 

sala/consultório para atendimento após higienização do local). 

 

NOTIFICAÇÃO DE CASOS 

Notificação imediata em até 24 horas do caso suspeito ao Núcleo de Vigilância 

Epidemiológica do município através dos telefones 3541-5017 ou 98519-4499 E 

preenchimento da ficha de notificação através do sistema Notifica Nova Lima:  

https://sites.google.com/view/vigilanciaepidemiologicanl/notificar/monkeypox 

 

OBS.: Após o preenchimento do formulário de notificação, ao final do processo, ANTES 

de clicar no botão SUBMIT, clicar em SAVE & RETURN LATER que irá gerar um 

código. Esse código deverá ser copiado e colado no formulário disponibilizado ao lado 

da ficha de notificação. Em seguida retorne à notificação e clique no botão SUBMIT para 

concluir o processo. 

 

É imprescindível que no momento da notificação seja registrado o contato telefônico 

atualizado do paciente. Tal contato será necessário para o agendamento da coleta 

domiciliar e monitoramento do caso. 

 

SINTOMATOLOGIA E MANEJO CLÍNICO 

Os sinais e sintomas mais comuns incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, dores 

nas costas, adinamia e linfonodomegalia, seguido ou acompanhado pelo desenvolvimento 

de lesões cutâneas que podem durar de duas a três semanas. 

 

https://sites.google.com/view/vigilanciaepidemiologicanl/notificar/monkeypox


 

As lesões podem ser encontradas na face, região palmar e plantar, olhos, orofaringe, 

região inguinal e regiões genitais e/ou anais. O número de lesões pode variar de uma a 

várias lesões e as mesmas passam por diferentes estágios: máculas, pápulas, vesículas e 

pústulas, as quais progridem de forma simultânea, antes de finalmente formar uma 

crosta, que depois cai.  

 

Diferente da varicela ou da sífilis, que são importantes diagnósticos diferenciais, a 

evolução das lesões é uniforme. 

 

Os casos de MPX descritos no surto atual apresentam algumas características atípicas. As 

erupções podem começar nas áreas genital e perianal e nem sempre se disseminam para 

outras partes do corpo. Os sintomas prodrômicos podem ser leves ou ausentes. Essas 

características dos casos mais recentes de MPX podem ser facilmente confundidas com 

infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). 

 

Quando a crosta desaparece, a pessoa deixa de infectar outras pessoas.  

 

Figuras 1 e 2 

 Exemplos de lesões causadas pelo vírus Monkeypox 

 

 



 

 

Fonte: Center for DiseaseControlandPrevention – CDC. Disponível em 

<https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/resources/graphics.html>. Acesso em 25/07/2022. 

 

TRATAMENTO 

Trata-se de uma doença autolimitada, ou seja, não existem tratamentos específicos para a 

infecção pelo vírus da MPX. Os sintomas tendem a desaparecer naturalmente. Pacientes 

com MPX podem exigir cuidados clínicos sintomáticos ou de suporte para prevenir e ou 

controlar a doença e complicações graves. É importante cuidar da erupção deixando-a 

secar ou cobrindo-a com um curativo úmido para proteger a área, se necessário. Deve-se 

orientar o paciente a evitar tocar em feridas, na boca ou nos olhos. 

 

COMPLICAÇÕES 

Dentre as complicações pode ocorrer a infecção bacteriana secundária das lesões. A 

grande maioria dos casos tem boa evolução e não apresentam gravidade. 

 

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

devendo ser referenciado, quando necessário, a atendimento especializado, atentando-se 

às seguintes complicações: 

● Cutâneas (infecções secundárias, lesões cutâneas permanentes, perda de fluidos 

por exsudação, lesões dolorosas em mucosas); 

● Oculares (infecções secundárias, redução da acuidade visual, úlceras na córnea, 

cegueira);  



 

● Pulmonares (broncopneumonia, insuficiência respiratória); 

● Nutricionais (as lesões cutâneas podem levar a considerável perda de fluido por 

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

hidratação). 

 

A letalidade da doença varia entre 1% e 10% nos países onde é endêmica. 

 

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL E COLETA DE EXAMES 

A confirmação diagnóstica se dá por testes moleculares (q-PCR) que detectam sequências 

específicas do vírus em amostras do paciente.  

 

Após notificação da unidade de atendimento ao Núcleo de Vigilância Epidemiológica, o 

Laboratório Municipal irá solicitar o kit de análise para a Fundação Ezequiel Dias 

(FUNED). Inicialmente, a coleta será feita em domicílio por equipe do laboratório. 

 

Em casos de internações de pacientes com suspeita de Monkeypox em hospitais 

conveniados ou particulares, não havendo disponibilidade do exame na Instituição, a 

mesma deverá contactar o Núcleo de Vigilância Epidemiológica do Município para 

interlocução junto ao Laboratório Municipal e FUNED, para disponibilização do kit de 

exame de diagnóstico. 

 

As amostras deverão ser coletadas e encaminhadas à FUNED devidamente identificadas, 

em acordo com as recomendações do manual de coleta, acondicionamento e transporte 

de material biológico para exames laboratoriais da FUNED. 

 

Exames a serem realizados – diagnóstico diferencial: 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBS.: Devido à similaridade com outras doenças que cursam com o aparecimento de 

lesões cutâneas, deverá ser realizado o teste rápido de sífilis no momento do 

atendimento. 

 

Fluxo de agendamento de coletas 

1)  Pacientes internados ou em observação 

A instituição de saúde que prestar atendimento ao paciente deve proceder com a 

notificação e comunicação do caso ao Núcleo de Vigilância Epidemiológica, que 

compartilhará a informação em tempo real a rede assistencial e o Laboratório. Os kits 

para coleta deverão ser solicitados pelo Laboratório Municipal à FUNED. Após o 

recebimento do kit, o Laboratório Municipal irá encaminhá-lo à unidade solicitante. As 

unidades de urgência devem capacitar equipes para a coleta de amostras, de acordo com 

as orientações da FUNED. Se no momento do recebimento do kit o paciente já tenha tido 

alta/liberação, a coleta deve ocorrer em domicílio pela equipe do laboratório. 

 

2)  Pacientes ambulatoriais 

A instituição de saúde que prestar atendimento ao paciente deve proceder com a 

notificação e comunicação do caso ao Núcleo de Vigilância Epidemiológica, que 

compartilhará a informação em tempo real com a rede assistencial e o Laboratório. Os 

kits para coleta deverão ser solicitados pelo Laboratório Municipal à FUNED. Após a 

chegada do kit, a equipe do laboratório irá realizar a coleta na residência do paciente, 

sendo que essa equipe entrará em contato com o paciente ou seu responsável para 

informar data e hora da coleta. Após atendimento na instituição de saúde, o paciente 

deverá ser informado que a coleta do exame será em domicílio. 

 

Orientações para a coleta, cadastro e transporte de amostras 

Utilizar o kit de coleta de Monkeypox fornecido pela FUNED, contendo meio de 

transporte Stuart, swabs e tubos secos. Os materiais do kit devem estar identificados com 

o tipo de amostra. A unidade coletora deverá providenciar tubos de soro, bisturi, e agulha 

para punção de secreção de vesículas. 

 

Identificação das amostras: todas as amostras devem ser identificadas com nome 

completo do usuário, data de nascimento, data e hora da coleta. 

 



 

As amostras deverão ser encaminhadas para o Laboratório Municipal, que as encaminhará 

à FUNED, devidamente identificadas, em acordo com as recomendações de coleta e 

transporte de amostras. 

 

Orientações relacionadas a cada amostra 

Material vesicular (secreção de vesícula) 

● Local: selecionar três lesões em locais distintos, preferencialmente 

pústulas/vesículas, se possível em regiões distintas do corpo. Priorizando: 1- 

lesões íntegras, duas lesões, distintas acondicionadas em tubo seco; 2- lesão 

aberta, uma lesão acondicionada em tubo com meio Stuart. 

● Assepsia: limpar o local da lesão com algodão embebido em álcool 70%, em 

seguida lavar a região com soro fisiológico e secar com uma gaze. 

● Coleta: utilizar um dos swabs estéreis contido no kit para cada lesão cuja amostra 

será coletada. Lesões abertas: coletar a secreção esfregando o swab na lesão, e 

acondicionar o swab no tubo com meio Stuart e identificar o tubo como “Secreção 

de Vesícula”. (Obs.: na indisponibilidade do meio Stuart, será dispensado o envio 

desta amostra). Lesões íntegras: coletar a secreção com auxílio de agulha, que será 

utilizada para punção do conteúdo ou para escarificação da lesão, de forma a 

permitir a coleta do material. Coletar a secreção e acondicionar o swab em tubo 

seco identificado como “Secreção de Vesícula”. 

● Armazenamento e transporte: as amostras em tubo seco devem ser acondicionadas 

a -20°C ou temperaturas inferiores, imediatamente após a coleta. Transportar em 

caixa térmica com gelo reciclável suficiente para manter o material congelado. A 

amostra em tubo Stuart deve ser armazenada e transportada em temperatura 

ambiente. 

Obs.: Dependendo da fase da infecção a secreção pode estar ausente, dispensando 

assim o envio deste material. 

 

Material: Crosta da Lesão 

● Local: selecionar duas lesões com crostas, se possível em regiões distintas do 

corpo. Optar por lesões com crostas menos secas. 

● Assepsia: limpar o local da lesão com algodão embebido em álcool 70%, em 

seguida lavar a região com soro fisiológico e secar com uma gaze. 



 

● Coleta: retirar as crostas com uma pinça ou bisturi e colocá-las nos dois tubos 

estéreis identificados com “Crosta de vesícula”. 

Obs.: Dependendo da fase da infecção a crosta pode estar ausente, dispensando assim 

o envio deste material. 

● Armazenamento e transporte: as amostras devem ser acondicionadas a -20°C ou 

temperaturas inferiores, imediatamente após a coleta. Transportar em caixa 

térmica com gelo reciclável suficiente para manter o material congelado. 

 

Material: sangue total (soro) 

● Local: punção venosa. 

● Assepsia: utilizar algodão embebido em álcool 70º no local da punção. 

● Coleta: coletar amostra de sangue total em tubo de soro de tampa amarela ou 

vermelha. 

● Armazenamento e transporte: as amostras devem ser armazenadas e transportadas 

em temperatura entre 2º a 8ºC, e entregues no mesmo dia da coleta. Para 

armazenamento por período superior, as amostras devem ser centrifugadas e 

congeladas a -20ºC. 

 

CONDUTAS E MEDIDAS PREVENTIVAS 

O paciente deverá permanecer em isolamento, quando possível, em quarto/ambiente 

ventilado e em cama separada, ou manter distanciamento de pelo menos 1 metro entre as 

camas. Demais medidas também devem ser adotadas, tais como: 

● Utilizar máscara (trocando quando úmidas ou danificadas) e proteger as lesões 

(usando camisas com mangas compridas e calças); 

● Evitar aglomerações e transporte coletivo; 

● Limpar, mais de uma vez por dia, as superfícies que são frequentemente tocadas 

com solução contendo água sanitária, incluindo o banheiro; 

● Lavar separadamente com sabão comum e água entre 60 e 90°C as roupas 

pessoais, roupas de cama e roupas de banho do paciente. Na indisponibilidade de 

água aquecida, pode ser utilizada solução contendo água sanitária. Não sacudir e 

nem reutilizar por outras pessoas tais roupas; 

● Realizar higiene das mãos antes de ir ao banheiro, de cozinhar, se alimentar, ou 

sempre que necessário. Na impossibilidade da lavagem das mãos, utilizar álcool 

70%; 



 

● Usar toalha descartável ou trocar as de tecido sempre que estiverem úmidas; 

● O uso de máscara cirúrgica também é recomendado trocando sempre que 

estiverem úmidas ou danificadas, higienizando as mãos adequadamente antes e 

após a troca; 

● 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; 

● Conter e descartar os resíduos contaminados (como máscaras, curativos e 

bandagens) de forma adequada, podendo-se seguir para a MPX o já preconizado 

pelos territórios em relação à Covid-19. Quando for descartar o lixo do paciente 

utilizar, sempre que possível, luvas descartáveis; 

● Pessoas com MPX devem evitar o contato com animais (especificamente 

mamíferos), incluindo animais de estimação. Caso um animal que teve contato 

com uma pessoa infectada apresente sinais ou sintomas (por exemplo, letargia, 

falta de apetite, tosse, inchaço, secreções ou crostas nasais ou oculares, febre, 

erupções cutâneas), entre em contato com o Núcleo de Vigilância Epidemiológica 

nos telefones 3541-5017 ou 98519-4499; 

● Em relação à atividade sexual, recomenda-se a abstenção durante toda a evolução 

da doença, uma vez que é uma possível via de transmissão e o uso de preservativo 

não elimina o risco de contágio; 

● Pessoas ou profissionais que tenham contato com o paciente em isolamento 

domiciliar devem evitar tocar as lesões do paciente e em caso de necessidade de 

manejo, usar luvas descartáveis ou lavar as mãos com água e sabão, antes e depois 

do contato. O uso de máscara cirúrgica também é recomendado trocando sempre 

que estiverem úmidas ou danificadas, higienizando as mãos adequadamente antes 

e após a troca. 

 

Os pacientes com suspeita de Monkeypox deverão receber atestado médico para 

comprovar a necessidade de afastamento das atividades trabalhistas e/ou 

educacionais, até liberação do resultado laboratorial. Se o resultado do exame PCR 

for não detectável, o paciente poderá retornar às atividades habituais, exceto se houver 

indicação de isolamento e/ou afastamento por outra situação, de acordo com a 

avaliação clínica. Se o resultado do exame PCR for detectável, o atestado do paciente 

deverá ser por tempo adequado ao período de isolamento, ou seja, até queda de todas 



 

as crostas e completa cicatrização da pele. Se houver necessidade de afastamento por 

tempo prolongado, sugere-se que o médico assistente elabore relatório detalhado 

sobre a situação clínica e sobre a importância de isolamento por se tratar de doença 

infectocontagiosa com transmissão por gotículas e por secreções, para fins periciais. 

 

VACINAÇÃO 

Atualmente, existem duas vacinas eficazes contra a Monkeypox. Uma delas chamada 

Jynneos, é recém-fabricada e só foi aprovada nos Estados Unidos e Canadá. A outra é a 

vacina ACAM 2000. Porém a reserva para ambas é limitada. No Brasil não há previsão 

para início da vacinação. 

 

CONDUTA DE CASOS SUSPEITOS EM AMBIENTES ESCOLARES 

Na ocorrência de um caso suspeito, provável ou confirmado em ambiente escolar, seja de 

alunos ou colaboradores, as medidas de contenção da doença serão: 

● Afastamento por 21 dias do caso fonte ou até liberação do laudo negativo do 

exame; 

● Monitoramento dos contatos por 21 dias pela escola através do aplicativo 

VigiEscola disponível no link:  

https://sites.google.com/view/vigilnciaepidemiolgicanaescola/in%C3%ADcio?authuser

=0 

 

O contato é definido como uma pessoa que foi exposta a um caso suspeito ou confirmado 

de Monkeypox durante o período infeccioso, desde o início dos sintomas do caso até que 

todas as crostas das lesões cutâneas tenham caído. 

 

MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO CLÍNICO DO PACIENTE 

O monitoramento e acompanhamento clínico do paciente devem ser realizados pela 

equipe de Saúde da Família de referência por 21 dias, preferencialmente por telefone, a 

cada 24h, e, caso possível, de forma presencial no 1º e no 21º dia de acompanhamento. 

Caso seja necessário realizar atendimento presencial, realizá-lo preferencialmente por 

meio de visita domiciliar. 

 

O monitoramento e rastreamento dos contatos também devem ser realizados pela equipe 

de Saúde da Família. Um contato é definido como uma pessoa que foi exposta à um caso 

https://sites.google.com/view/vigilnciaepidemiolgicanaescola/in%C3%ADcio?authuser=0
https://sites.google.com/view/vigilnciaepidemiolgicanaescola/in%C3%ADcio?authuser=0


 

suspeito, provável ou confirmado de MPX, desde o início dos sinais e sintomas até o 

desaparecimento de todas as crostas. 

 

A equipe de Saúde da Família deverá preencher o formulário de monitoramento de casos 

e contatos a partir do link abaixo para maior controle da equipe de Saúde da Família e do 

Núcleo de Vigilância Epidemiológica do município. 

 

Link: https://forms.gle/ozW4GiJP5hNfiMkw8 

 

A exposição considera as seguintes situações: exposição sem EPI (particularmente 

relevante para os trabalhadores da saúde); contato físico direto com lesões de pele e/ou 

gotículas; contato com materiais e superfícies contaminados, como roupas, termômetros, 

talheres ou roupas de cama. 

 

Recomenda-se o monitoramento dos contatos a cada 24h 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 próprio paciente ou familiar, e comunicado 

à equipe de Saúde da Família. 

 

Os contatos assintomáticos (incluindo os trabalhadores de saúde) não devem doar sangue, 

células, tecidos, órgãos, leite materno ou sêmen durante o monitoramento. Não há 

necessidade de isolamento dos contatos assintomáticos. Caso o contato manifeste algum 

sinal ou sintoma da doença, este deverá ser avaliado pela equipe de saúde. 

 

O resultado do exame deverá ser acompanhado pelo Núcleo de Vigilância 

Epidemiológica para encerramento da notificação e disponibilizado pelo Laboratório 

Municipal à equipe de Saúde da Família de referência para informação do resultado ao 

paciente. 

 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 

Para prevenção de casos preconiza-se aos trabalhadores da saúde o uso de equipamentos 

de proteção individual (EPI), desde o momento do acolhimento e após cada atendimento. 

Os EPIs recomendados para os profissionais de saúde são:  

● Máscara cirúrgica;  

https://forms.gle/ozW4GiJP5hNfiMkw8


 

● Óculo;  

● Luva descartável;  

● Avental.  

 

Realizar higienização das mãos antes e após cada atendimento. 

 

Se for realizado procedimento gerador de aerossol (intubação ou aspiração traqueal, 

ventilação mecânica não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes 

da intubação, coletas de amostras nasotraqueais, broncoscopias, etc.) e/ou durante a 

realização de coletas de amostras para investigação laboratorial, o profissional deverá 

adotar, além das precauções padrão, medidas de precaução para contato e aerossóis, 

utilizando: 

● Gorro; 

● Máscara N95 ou PFF2; 

● Óculos de proteção ou protetor facial; 

● Avental; 

● Luva descartável. 

 

Os profissionais de saúde expostos sem uso ou com uso incorreto do EPI não necessitam 

ser afastados de suas atividades de trabalho caso não apresentem sintomas, mas deverão 

ser monitorados e submetidos à aferição de temperatura duas vezes ao dia durante 21 dias 

após a exposição. 

 

GESTÃO DE RESÍDUOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE 

Todos os resíduos provenientes da assistência a pacientes suspeitos e ou confirmados da 

Monkeypox devem ser enquadrados na categoria A1, conforme Resolução RDC/Anvisa 

nº 222, de 28 de março de 2018. Os resíduos devem ser acondicionados em sacos plástico 

da cor vermelha (com simbologia de risco) e devem ser substituídos quando atingirem 

2/3 de sua capacidade ou pelo menos 1 vez a cada 48 horas, independente do volume e 

identificados pelo símbolo de substância infectante. Estes resíduos devem ser tratados 

antes da disposição final ambientalmente adequada.  

 

De forma contingencial, na ausência do saco plástico vermelho, poderá ser utilizado saco 

branco leitoso com simbologia de risco associado (infectante) e com identificação 



 

adicional de que se trata de resíduos provenientes de pacientes suspeitos e ou confirmados 

de Monkeypox. 

 

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES 

As unidades de saúde devem garantir que os procedimentos sejam realizados de forma 

correta para a limpeza e a desinfecção de superfícies ambientais no local de atendimento 

ao paciente. 

 

Os ambientes de atendimento e/ou isolamento do paciente deverão passar por limpeza 

concorrente (limpeza diária e sempre que necessária), de acordo com a rotina estabelecida 

para cada tipo de área da unidade. Recomenda-se reforço da limpeza das superfícies 

horizontais que tenham maior contato com as mãos do paciente e das equipes, tais como 

maçanetas das portas, telefones, interruptores de luz, grades de camas, chamada de 

enfermagem e outras. 

 

Devem ser utilizados produtos saneantes devidamente regularizados junto à Anvisa 

(ainda não há recomendações especiais para este vírus). Devem ser seguidas 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. Disponível em https://www.gov.br/anvisa/pt-

br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/manual-de-limpeza-e-

desinfeccao-de-superficies.pdf/view. 

 

RECOMENDAÇÕES RELACIONADAS AO FUNERAL POR ÓBITO PELO 

VÍRUS MONKEYPOX 

● Disponibilizar a urna em local aberto ou ventilado; 

● Os velórios devem ofertar 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 vírus 

Monkeypox devido ao período de transmissão da doença, recomenda-se que urna 

seja mantida fechada durante o funeral; 

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


 

● 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; 

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

evitar tocar o corpo; 

● Proceder à limpeza e desinfecção da sala de velório, imediatamente após a saída 

do corpo para sepultamento ou cremação. 

 

 

 

 

 



 

 

 

A Ficha de Notificação também poderá ser acessada pelo Código QR abaixo: 
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