
Principais informações 
sobre a varíola dos macacos

A varíola dos macacos 
é uma doença viral rara.

A varíola dos macacos 
pode causar uma doença 
que provoca erupções ou 
feridas (varíola), 
frequentemente com 
sintomas iniciais 
semlhantes aos da gripe.

A varíola dos macacos pode 
ser disseminada a qualquer 
pessoa por meio do contato 
de proximidade, pessoal, 
normalmente de pele 
com pele.

Sintomas Transmissão

Diagnóstico e tratamento

Recomendações para o público

 y  Os sintomas de gripe iniciais da 
varíola dos macacos podem 
incluir febre, dor de cabeça, 
dores musculares, dores nas 
costas, gânglios inchados, 
calafrios e cansaço

 y  As erupções aparecem 1 a 3 dias 
(às vezes mais) depois da febre, 
frequentemente na face e depois 
se espalhando para outras 
partes do corpo

 y  A doença normalmente dura de 
2 a 4 semanas

 y  A varíola dos macacos pode ser 
transmitida por:

 y  Contato direto com erupções, feridas 
ou crostas da varíola dos macacos

 y  Contato com objetos, roupas, roupas 
de cama, toalhas ou superfícies 
usadas por alguém com varíola 
dos macacos

 y  Gotículas respiratórias ou fluidos 
orais de uma pessoa com varíola 
dos macacos

 y  A varíola dos macacos pode ser 
transmitida do início dos sintomas até 
que todas as feridas estejam curadas, 
o que pode levar diversas semanas

 y  Profissionais de saúde devem ficar 
alertas a pacientes com sintomas de 
erupção na pele condizente com varíola 
dos macacos, independentemente de 
gênero e orientação sexual, em especial 
aqueles com histórico de viagens 
e outros fatores de risco.

 y  Não há tratamento específico para 
a varíola dos macacos, embora antivirais 
desenvolvidos para uso em pacientes 
com varíola, podem ser benéficos

 y O risco ao público em geral é baixo

 y  Procure tratamento médico imediatamente se você achar que pode estar com varíola 
dos macacos

 y  Evite o contato com pessoas doentes, incluindo pessoas com lesões na pele ou 
lesões genitais

Focos recentes de varíola dos macacos
 y  Casos de varíola dos macacos têm sido reportados 

recentemente em diversos países que normalmente 
não apresentam atividade desse vírus, inclusive os 
Estados Unidos

 y  Não está claro como as pessoas foram expostas ao 
vírus da varíola dos macacos, mas casos incluem 
pessoas autoidentificadas como homens que fizeram 
sexo com outros homens

Para maiores 
informações
 y  Fale com o seu médico para 

resolver suas dúvidas

 y  Visite o site do Centers for 
Disease Control and 
Prevention 
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