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A DOENÇA
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Contato direto ou indireto com sangue, fluidos corporais,

lesões de pele ou membranas mucosas. Transmissão por

gotículas respiratórias (menos eficaz?). A transmissão

ocorre desde 48h antes do início dos sintomas e até

o desaparecimento completo das lesões.

O período de incubação é tipicamente de 6 a 16 dias,

mas pode chegar a 21 dias. Geralmente uma doença

autolimitada, cujos sinais e sintomas duram de 2 a 4

semanas.
Período de incubação

Transmissão



• Score de severidade de lesão cutânea grave (100 a 

250 lesões) ou muito grave (mais de 250 lesões)

• Insuficiência respiratória

• Sepse

• Confusão

• Hepatomegalia

• Adenomegalia cervical com disfagia

• Desidratação

Critério de gravidade

• Crianças (<8 anos de idade)

• Gestantes

• Imunossuprimidos
População de RiscoPopulação de Risco



Clínica

● Período de pródromos (até 5 dias) - febre, dor de cabeça,

lombalgia, mialgia, astenia e linfadenopatia.

● Período de erupção cutânea (1 a 3 dias após o início da

febre) - surgimento de erupção maculopapular, que de modo

geral se inicia no rosto e se espalha para as demais partes do

corpo.

● As áreas mais afetadas são a face (em 95% dos casos)

e as palmas das mãos e as solas dos pés (em 75% dos

casos).

● Os casos recentemente detectados apresentaram

predomínio de lesões na área genital.

● As lesões progridem, no geral, dentro de 12 dias, do estágio

de máculas para pápulas, vesículas, pústulas e crostas, que

progridem pelas fases de forma simultânea (diferentemente

de varicela, por exemplo).



Importante! As características principais das lesões de Monkeypox são lesões

contendo líquido, purulentas e umbilicadas.



Fonte: Facme (Federación de Asociaciones Cientifico Médicas Españolas)







Clínica –

Diagnóstico 

Diferencial

● A erupção cutânea passa por diferentes estágios e pode ter

semelhança com varicela ou sífilis, antes de finalmente formar

uma crosta, que depois cai. A diferença na aparência com a

varicela ou com a sífilis é a evolução uniforme das lesões.

● Doenças como varicela/herpes zoster, sarampo, zika, dengue,

febre de chikungunya, herpes simples, infecções bacterianas

da pele, infecção gonocócica disseminada, sífilis primária ou

secundária, cancróide, linfogranuloma venéreo, granuloma

inguinal, molusco contagioso (poxvirus) e reação alérgica

(como a plantas) fazem diagnóstico diferencial com MPX



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Dependendo do tipo de lesão:

Na primeira fase, quando ainda não têm líquido no seu interior e são pequenas pápulas, o diagnóstico inclui 

condições muito frequentes, como picadas de insetos ou molusco contagioso.

Picada
Molusco contagioso



Herpes simplex

Varicela Foliculite

Se as lesões contêm líquido purulento, o diagnóstico diferencial inclui fundamentalmente varicela e

outras infecções por herpes e foliculite;



Se as lesões eclodem e ficam cobertas com crostas, o principal diagnóstico diferencial inclui

varicela, impetigo e picadas de insetos.

Impetigo Varicela



GESTAÇÃO E MPX





Gestação e MPX

• “Sabe-se que o vírus pode atravessar a placenta e atingir 
o feto, levando à MPX congênita. Assim como em outras 
infecções virais, pode aumentar o risco de abortamento, 
óbito fetal, prematuridade e outras alterações ligadas ao 
acometimento fetal. No entanto, ainda não há como 
quantificar esses riscos. Ainda assim, cuidados 
redobrados com a gestante e o feto são recomendados 
diante da suspeita ou confirmação da infecção, até que 
dados mais robustos estejam disponíveis”.



Gestação e MPX

• “Na vigência de infecção aguda, a supervisão fetal vai depender da 
idade gestacional. No primeiro trimestre, recomenda-se avaliação 
ultrassonográfica para análise da viabilidade da gestação. Nos casos 
moderados, graves e críticos no segundo trimestre, sugere-se 
ultrassonografia detalhada com biometria, avaliação anatômica 
cuidadosa e quantificação do líquido amniótico”.

• “No terceiro trimestre, quando disponível, pode-se associar perfil 
biofísico fetal e a Doppler fluxometria para complementar a 
avaliação do bem-estar fetal. Após a 26ª semana, ainda é 
recomendada a cardiotocografia nos casos moderados, graves e 
críticos”.



Gestação e MPX

• “Uma vez que a melhor estratégia para impedir o contágio do RN é 
evitar o contato diretocom a mãe, as seguintes normas devem ser 
seguidas em instituições de assistência ao parto
– Desaconselhar o contato pele a pele entre a mãe e o RN;

– Fazer exame macroscópico do RN imediatamente após o nascimento;

– Quando disponível, colher swab de garganta e de eventuais lesões cutâneas do 
RN (19);

– Informar à mulher sobre os riscos da infecção e da necessidade de manter mãe e 
filho em quartosseparados durante a fase de isolamento materno;

– Se por qualquer motivo não for possível manter a mãe e o RN em quartos 
separados, precauçõesestritas devem ser seguidas durante o contato mãe-filho:

• o RN deve estar totalmente vestido ou envolto por um cobertor. Após o 
contato, a roupaou cobertor deve ser imediatamente substituídos;

• a mãe deve usar luvas e avental, deixando coberta toda área de pele abaixo 
do pescoço; e

• a mãe deve usar uma máscara cirúrgica bem ajustada à face.”
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DIAGNÓSTICO



Diagnóstico MPX

• Detecção viral por PCR em material de 
lesão

• Sequenciamento de genoma viral



Diagnóstico MPX



TRATAMENTO



Tratamento

• Sintomáticos

– Cuidado com lesões

– Tto de infecção secundária

– Manejo da dor

• Antiviral

– Tecovirimat (TPOXX)



VIGILÂNCIA



Vigilância

• Notificação imediata para a VE municipal

– Preenchimento de ficha padronizada

– Informar SCIRAS/NVE do Hospital

– Organização de coleta do material

• VE acompanha diariamente o caso e 
rastreia os contatos



PREVENÇÃO E CONTROLE



Prevenção e Controle

• Vacinação prévia contra varíola humana

• Vacinas específicas



Prevenção e Controle

• Precaução de contato + respiratória gotícula

• Cuidado na paramentação e desparamentação

• Orientar paciente: higiene frequente das mãos, 
colocar avental descartável sobre a roupa, 
manter-se de máscara cirúrgica todo o tempo e 
evitar tocar as lesões

















Obrigado!


