
MONKEYPOX

Brasília, 01 de agosto de 2022



Primeira 
identificação 

de vírus (surto 
em macacos 
em cativeiro 
de pesquisa)

1958

Identificação do 
1° Caso humano 

na República 
Democrática do 

Congo

1970

Surto na 
República 

Democrática do 
Congo com taxa 
de ataque mais 

alta que o 
normal

1996-97

1° Surto de 
MonkeyPox fora da 
África ocorreu nos 
Estados Unidos da 
América, 70 casos 

confirmados

2003

Surto na Nigéria com 
200 casos 

confirmados e taxa 
de mortalidade 3% 

2017

2018
Surto de viajantes 

da Nigéria para 
Israel e Reino 

Unido

Surto nos EUA 
com 70 casos

2021

2022

Em 07/06/2022 foram 
confirmados 1.077 casos 

de Monkeypox em 31 
países não endêmicos

Até o dia 
07/06/2022 não 

havia registro 
de casos 

confirmados no 
Brasil
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Fonte: Sites Oficiais, atualizado em 07/06/2022, às 14:00 horas.

MONKEYPOX – SERIE HISTÓRICA 



SITUAÇÃO DE MONKEYPOX

1° Caso 
confirmado em 

país não endêmico 
Reino Unido

Divulgação de 
relatório do Reino 

Unido com aumento 
do  n° de casos no 

país

OMS emitiu alerta 
sobre casos da 

doença em países 
não endêmicos

Divulgação de 
Comunicado de Risco 

sobre Monkeypox
pelo Ministério da 

Saúde

Ministério da Saúde 
abre sala de situação 
Organização do SUS 

para casos de 
Monkeypox

07 de maio 16 de maio 19 de maio 20 de maio 23 de maio

Descrição: Ativação de Sala de Situação para direcionar as ações de vigilância quanto à definição de caso, processo 
de notificação, fluxo laboratorial e investigação epidemiológica no país

11 de julho

Desmobilização
da sala de 
situação
Objetivos

alcançados

LINHA DO TEMPO

07 de junho

1º caso confirmado 
no Brasil



LINHA DO TEMPO (2)

Instituída vigilância
Coordenação-Geral de 

Vigilância das Doenças em 
Eliminação– CGDE/DCCI/SVS

Declaração de Emergência 
de Importância Internacional 

em Saúde Pública (ESPII)

Ativação de Centro de Operações de 
Emergências (COE) Nacional

DEMSP/SVS

Avaliação de risco do 
cenário 

epidemiológico
1º Óbito registrado no 

Brasil

12 de julho 23 de julho 28 de julho 29 de julho



Resultados da sala de 
situação
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VIGILÂNCIA BASEADA EM EVENTO NACIONAL

SALA DE SITUAÇÃO DE MONKEYPOX

Semana Epidemiológica 30 – 24/07/2022 a 30/07/2022

50 dias de 
ativação

Funcionamento 
24h/7 dias

Elaboração de 
02 Planos de 
Ação para 30 
e 50 dias

50 informes 
diários

16 Briefings
48 Debriefings

notifica@saude.gov.br
ssmonkeypox@saude.gov.br

Página do MS e 
comunicação unificada 
Sala de Situação de 
Monkeypox — Português 
(Brasil) (www.gov.br)

Elaboração do 
Plano de 
Desmobilização da 
sala de Situação

11 Reuniões 
externas

50 CARDS

Elaboração e 
atualização da ficha 
de notificação

05 Boletins 
Epidemiológicos

Descrição: Ativação de Sala de Situação para direcionar as ações de vigilância quanto à definição de caso, processo 
de notificação, fluxo laboratorial e investigação epidemiológica no país

mailto:notifica@saude.gov.br
mailto:ssmonkeypox@saude.gov.br
https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svs/resposta-a-emergencias/sala-de-situacao-de-saude/sala-de-situacao-de-monkeypox


Laboratórios de Referência para Monkeypox
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• Laboratório Central de Saúde Pública de Minas Gerais/Fundação Ezequiel Dias (LACEN/FUNED-MG) Estados de 

Cobertura: MG, AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO

• Laboratório Central de Saúde Pública de São Paulo/Instituto Adolfo Lutz (LACEN/IAL-SP)

Estados de Cobertura: SP, PR, SC, RS

• Laboratório de Biologia Molecular de Vírus do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (LBMV/IBCCF/UFRJ)

Estados de Cobertura: RJ, ES, DF, GO, MT, MS

• Laboratório de Enterovírus da FIOCRUZ-RJ 

Estados de Cobertura: AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE 

27 LACEN fazem exames para os diagnósticos diferenciais

03 LACEN fazem exames para diagnóstico de Monkeypox

01 centro colaborador de pesquisas

Fonte: CGLAB.



SITUAÇÃO DE MONKEYPOX

VIGILÂNCIA BASEADA EM EVENTO NACIONAL
Semana Epidemiológica 30 – 24/07/2022 a 30/07/2022

Descrição: Capacidade laboratorial implementada em 

Rede de Laboratórios de 

referência para diagnóstico do 

Monkeypox no Brasil 

15 de junho de 2022



FLUXO ASSISTENCIAL MONKEYPOX

Unidades Básica 
de Saúde (UBS)

Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA)

Medidas de precauções de 
contato e gotícula

Definição de caso

Suspeito

Isolamento

Provável Confirmado

Rastreamento de 
contatos

Monitoramento Reavaliação clínica

Sinais de gravidade ou 
grupo de risco

Internação hospitalar

Sem sinais de gravidade
Isolamento 
domiciliar



Operacionalização COE
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Fonte: CIEVS Nacional em 01/08/2022, às 22h

Distribuição dos casos confirmados de Monkeypox no mundo até o 
dia 01/08/2022

23.830 casos confirmados, 89 países.

Sendo 73,1% dos casos confirmados distribuídosnos Estados 
Unidos (24,3%, 5.793), Espanha (18,0%, 4.300), Alemanha (11,4%, 

2.724), Reino Unido (11,2%, 2.661) e França (8,2%, 1.955).

VIGILÂNCIA BASEADA EM EVENTO INTERNACIONAL

06 óbitos, 04 países.

Óbitos distribuídos na Espanha (2 óbitos), Brasil ( 01 
óbito), Gana (1 óbito), Índia (1 óbito), Peru (1 óbito).

Distribuição de óbitos no mundo até o dia 01/08/2022



Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública
Objetivo: Promover a resposta coordenada por meio da articulação e da
integração dos atores envolvidos
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Nível zero: local possui os recursos necessários à emergência, apenas 
monitoramento e orientação técnica à distância,

Nível I: local não possui todos os recursos necessários, necessidade de orientação 
técnica, mobilização de recursos com possibilidade de envio de equipe

Nível II: o risco é significativo, superando a capacidade de resposta local, 
necessitando da mobilização de recursos adicionais e o 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 Espin

N
ív

e
is

 d
e

 D
e

s
a

ti
v

a
ç

ã
o

Nível I: o local retomou sua capacidades de 
resposta ou o evento gerador da emergência foi 

encerrado

Nível II: as equipes de resposta à ESP foram 
desmobilizadas e o risco está sob controle. A 

capacidade de resposta local foi retomada ou o 
evento gerador da emergência foi encerrado

Nível III: a ameaça foi controlada ou eliminada. 
Foram retomadas as capacidades de resposta 

locais ou evento gerador da emergência foi 
encerrado. Quando for o caso, será declarado 

o encerramento da Espin



CONTEXTUALIZAÇÃO 

Uma emergência em saúde pública exige ampla articulação e 
mobilização de recursos para o desenvolvimento de ações 

oportunas no intuito de promover o controle dos riscos e a redução 
dos danos à saúde das pessoas e aos serviços em saúde.



Vigilância – Plano de contingência

Análise de situação - Informação Epidemiológica

Logística - diagnóstica/laboratórios

Prevenção – medidas de controle e bloqueio

Protocolos assistenciais

Formação e capacitação de profissionais do SUS

Comunicação

EIXOS DE AÇÃO



PLANO DE CONTINGÊNCIA

1. Vigilância em Saúde

2. Definição de caso (confirmado, suspeito, provável, descartado)

3. Notificação

4. Transmissão

5. Medidas de prevenção e controle

6. Diagnóstico

7. Isolamento

8. Investigação de casos suspeitos e rastreamento de contatantes

9. Análise de situação de saúde (diário e epidemiológico semanal)

10. Fluxo de informações

11. Laboratório (coleta, transporte, análise, descentralização para Lacen)

12. Manejo de paciente

13. Tratamento

14. Vacinação

15. Capacitação dos profissionais do SUS

16. Comunicação de risco – população geral, populações vulneráveis

17. Estudos e pesquisas



DEFINIÇÃO DE CASO
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Caso suspeito

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 associada a outros sinais e sintomas

*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.
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Caso provável
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 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 com 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.
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Caso confirmado

Caso confirmado: caso suspeito com resultado laboratorial
"Positivo/Detectável" para Monkeypox vírus (MPXV) por diagnóstico molecular
(PCR em Tempo Real e/ou Sequenciamento).

Caso descartado

Caso descartado: caso suspeito com resultado laboratorial "Negativo/Não
Detectável" para Monkeypox vírus (MPXV) por diagnóstico molecular (PCR em
Tempo Real e/ou Sequenciamento).
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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, relatos esporádicos de pacientes coinfectados com o vírus
Monkeypox e outros agentes infecciosos, portanto, pacientes com erupção
cutânea característica devem ser investigados mesmo que outros testes sejam
positivos.

Equipamentos de Proteção Individual (EPI): óculos de proteção ou protetor 
facial, avental, máscara cirúrgica, luvas de procedimentos.



INSTRUMENTO DE NOTIFICAÇÃO
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Notificação

• Notificação imediata ao nível nacional considerando que se trata de um evento inusitado.
• Instrumento unificado com acesso aos estados para validação dos dados;

• Estados possuem acesso para modificar dados e atualizar as informações do caso;
• Já indica a classificação final de acordo com as definições de caso;
• Nova versão

• Retirada obrigatoriedade de preenchimento quanto a vínculo de viagem;
• Retirada do monitoramento de contatos que será realizado em outra ferramenta.



NOTIFICAÇÕES DE CASOS DE MONKEYPOX - REDCAP

Descrição: Investigação de casos

• Todos os casos suspeitos devem ser isolados e iniciado a investigação de caso
• Adoção de isolamento com medidas de prevenção e controle
• Rastreamento de contatos

• Casos suspeitos, prováveis e confirmados – telefônico e reavaliação de casos clínicos

Notificação 
Individual

Dados clínicos

Evolução 
Clínica

https://redcap.saude.gov.br/surveys/?s=ER7Y39373K

Dados 
laboratoriais

Diagnóstico 
Diferencial

Exposição 
Provável

Classificação Monkeypox
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Identificação
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Notificação Individual
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Notificação Individual
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Notificação Individual
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Dados 

Clínicos
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Dados Clínicos
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Dados Clínicos
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Dados Laboratoriais
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Dados Laboratoriais

• xxxx
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Dados 

Laboratoriais



34

Evolução Clínica
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Investigação
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Investigação
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Investigação



INSTRUMENTO DE RASTREAMENTO DE 
CONTATOS



INVESTIGAÇÃO DE CASOS

• Software da OMS em colaboração com parceiros da Rede Internacional de 
Alerta e Resposta a Surtos (GOARN)

• Utilizado no contexto de resposta a surtos e coleta de dados de campo
• Rastreamento de cadeia de contatos
• Manejo de surtos complexos



CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO: MONKEYPOX



Nº 14 - 01/08/2022 SE 31

CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIAS NACIONAL DE MONKEYPOX

INFORME DIÁRIO

CASOS NO BRASIL CASOS NO MUNDO

Distribuição dos casos confirmados de Monkeypox no Brasil

1

1 Óbito

6

186

7

1.079

30

63

5

32

37

11
1

1 4
2

7

2

ESTADOS

17

SUSPEITOS

846

PAÍSES

80

23.620 
CONFIRMADOS

Fonte: WHO, European CDC, US CDC, and Ministries of 
Health, 01/08/2022Fonte: CIEVS Estaduais. Notificações registradas no sistema REDCap e CeVeSP, até às 16h, 01/08/2022. Dados preliminares sujeitos a alterações

06
ÓBITOS

01
ÓBITO

1.474 
CONFIRMADOS

06 
PROVÁVEIS

DESCARTADOS

927



VIGILÂNCIA BASEADA EM EVENTO NACIONAL
Semana Epidemiológica 31 – 31/07/2022 a 06/08/2022

Descrição: Dados epidemiológicos

• Maior distribuição de casos entre HSH 
• Sexo masculino (95%)
• Idade média de 33 anos
• Aumento de casos na faixa etária menores de 18 anos
• Maiores número de casos por UF: SP(1.079), RJ (186), 

MG (63)
• Predominância de casos autóctones

616
SUSPEITOS

1.369
CONFIRMADOS

2.811
CASOS 

NOTIFICADOS

809
DESCARTADOS

01
ÓBITO*

0-4
5 a 9

10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39

40-44
45-49
50-54
55-59

60+

0 100 200 300 400

Faixa etária

Faixa etária

0 20 40 60 80 100

Erupção cutânea
Febre

Adenomegalia
Dor muscular

Cefaléia
Astenia

Dor nas costas
Outros

Sinais e Sintomas

Sinais e Sintomas

16
PROVÁVEL

Fontes: CIEVS Estaduais. Notificações registradas no sistema REDCap e CeVeSP, até às 16h de 31 de 
julho de 2022. Dados preliminares sujeitos a alterações.

*Paciente com comorbidades

Fontes: CIEVS Estaduais. Notificações registradas no sistema REDCap e CeVeSP, até às 16h 
de 01 de agosto de 2022. Dados preliminares sujeitos a alterações.



PRÓXIMOS PASSOS



MEDIDAS IMEDIATAS ADOTADAS

TRATAMENTO

Solicitação à OPAS de 50 tratamentos para casos graves (TECOVIRIMAT)

Organização de stockpile emergencial

VACINAS

Solicitação à OPAS de aquisição de 50 mil unidades do imunizante

LABORATÓRIO

Solicitação de 2 mil controles positivos para IBMP – descentralização da testagem para Lacens

Capacitação de 25 Lacens para realização de RT-PCR
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• Revisão dos casos notificados no formulário antigo RedCap;

• Continuidade no monitoramento dos casos;

• Instrumento para rastreamento e monitoramento de contatos;

• Acesso dos coordenadores CIEVS no RedCap;

• Dashboard para Monkeypox;

• Migração da ficha de notificação do RedCap para o Sinan- linha da vida;

• Parceria para investigação de casos;

• Banco de imagens; 

• Consolidação das experiências dos Estados , Municípios e DF (vídeos, card)

VIGILÂNCIA




