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O que é a varíola dos macacos? 

A varíola dos macacos é uma doença rara, mas potencialmente grave, causada por uma infecção pelo vírus 
da varíola dos macacos. A varíola dos macacos é endêmica na África Central e Ocidental.  

Um aumento recente em casos de varíola dos macacos foi registrado em muitos países da Europa, nos EUA 
e no Canadá. Muitos desses casos não relataram viagem internacional para países endêmicos.  

Sintomas da varíola dos macacos 

Os primeiros sintomas da varíola dos macacos normalmente incluem: 

• febre 
• calafrios 
• dores musculares 
• dores nas costas 
• inchaço nos linfonodos 
• exaustão. 

Após alguns dias, uma erupção cutânea geralmente aparece no rosto e se espalha para outras partes do 

corpo. No entanto, ela também pode aparecer nos órgãos genitais, na palma das mãos, na sola dos pés ou 

dentro da boca. 

As pessoas podem desenvolver apenas algumas lesões cutâneas ou milhares. A erupção cutânea muda e 
passa por diferentes estágios, assim como a catapora, antes de finalmente formar uma crosta que depois 
cai. Os sintomas geralmente se resolvem sozinhos em algumas semanas. 

O que fazer se você desenvolver sintomas de varíola dos 
macacos? 

Se desenvolver sintomas de varíola dos macacos, especialmente uma erupção cutânea combinada com 
febre e inchaço nos linfonodos, você deve se isolar das outras pessoas e procurar assistência médica. Use 
uma máscara e ligue para seu médico ou hospital mais próximo para informá‑los que você irá até lá. Caso 
tenha erupções cutâneas ou bolhas, certifique-se de cobrí-las. 

  



 

 

 

Como a varíola dos macacos é transmitida 

A varíola dos macacos não se espalha facilmente entre as pessoas. A transmissão de pessoa para pessoa 
pode ocorrer: 

• pelo contato sexual ou íntimo com uma pessoa infectada 
• pelo contato com roupas ou roupas de casa (como lençóis e toalhas) usadas por uma pessoa 

infectada 
• pelo contato direto com lesões cutâneas ou crostas da varíola dos macacos 
• por gotículas respiratórias de pessoas infectadas com a varíola dos macacos. 

Pessoas com a varíola dos macacos podem infectar outras a partir do momento em que desenvolvem seus 
primeiros sintomas (geralmente febre, mas às vezes pode começar com a erupção cutânea) e até que a 
lesão forme uma crosta, seque e caia.  

Quem está em risco? 

A varíola dos macacos geralmente afeta quem viaja para países onde ela é endêmica. 

No entanto, no surto atual na Europa, nos EUA, no Canadá e em outros países não endêmicos, parece que 
houve transmissão comunitária, por contato direto e geralmente contato íntimo com alguém infectado pela 
varíola dos macacos. 

Como a varíola dos macacos pode ser prevenida 

É importante manter-se atento às medidas de higiene, incluindo lavar as mãos com sabão e água ou 
antisséptico a base de álcool. 

Evite contato com pessoas com suspeita ou confirmação de varíola dos macacos. 

Se desenvolver sintomas, se isole das outras pessoas e procure assistência médica, certificando-se de usar 
uma máscara e cobrir suas lesões ou bolhas, caso haja alguma. 

Tratamento para a varíola dos macacos 

O tratamento para a varíola dos macacos é principalmente de apoio. A doença é geralmente leve e muitas 
pessoas se recuperam dentro de algumas semanas. 

Onde procurar ajuda 

• Sempre ligue para uma ambulância em uma emergência (disque 000). 
• A emergência de seu hospital mais próximo 
• Seu GP (médico) 
• NURSE-ON-CALL Tel. 1300 60 60 24 – para informações de saúde confidenciais fornecidas por um 

enfermeiro registrado, 24 horas por dia, 7 dias na semana.  
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