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O NÚMERO DE CASOS DE MONKEYPOX TEM AUMENTADO em diversos países,
incluindo o Brasil. O crescimento de casos em diversos estados brasileiros sugere que
a transmissão já está ocorrendo de forma comunitária (sem necessidade de viagem
ou contato com alguém que viajou para fora do país). A doença por monkeypox
raramente é fatal.
MONKEYPOX PODE CAUSAR UM IRRITAÇÃO/VERMELHIDÃO DA PELE (rash)
que pode parecer como espinhas ou bolhas, algumas vezes com sintomas iniciais
semelhantes a uma gripe (febre, calafrios, dor de cabeça, dores musculares, fadiga
ou ínguas).

O vírus da monkeypox é transmitido
principalmente por contato próximo e íntimo
com alguém com monkeypox, inclusive
durante o sexo, beijo, abraço ou compartilhando
brinquedos sexuais não desinfectados.

OS SINTOMAS DA
MONKEYPOX PODEM
SER DIFERENTES DE UMA
PESSOA PARA OUTRA e as
erupções na pele podem
passar despercebidas.
Observe-se atentamente!

A monkeypox não é transmitida por aerossóis
(como a COVID-19), entretanto a transmissão pode
ocorrer por contato prolongado cara-a-cara.
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As PRINCIPAIS MEDIDAS
DE PREVENÇÃO incluem:

Evitar contato
próximo, pele-a-pele,
beijo, abraço, sexo com
pessoas com lesões
de pele suspeitas
de monkeypox (ex.
vermelhidão no
corpo, crostas);
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Não compartilhar
utensílios, roupas
de cama e banho,
brinquedos sexuais
com pessoas com
monkeypox;

Lavar as mãos com
frequência ou usar
álcool em gel 70%.

CONVERSE COM SUA PARCERIA SOBRE SINTOMAS RECENTES
DE DOENÇA EM VOCÊ OU NELE(A), incluindo sobre lesões
ou vermelhidão na pele, genitália, ânus ou boca.
Se você ou sua parceria esteve doente recentemente, se sente doente
ou tem lesões ou vermelhidão de pele nova ou inexplicável, EVITEM
CONTATOS ÍNTIMOS E PROCUREM UM SERVIÇO DE SAÚDE.
PESSOAS QUE RECEBERAM A VACINA PARA VARÍOLA COMUM PODEM
TER UMA PROTEÇÃO CONTRA A DOENÇA ou redução da gravidade da
infecção. Ainda não existe vacina específica para monkeypox no Brasil.

A monkeypox não atinge apenas populações específicas como gays e outros homens
que fazem sexo com homens. QUALQUER PESSOA QUE TENHA CONTATO ÍNTIMO
COM UMA PESSOA INFECTADA, PODE SE INFECTAR.
É IMPORTANTE QUE VOCÊ TENHA INFORMAÇÕES PARA PODER FAZER ESCOLHAS
INFORMADAS quando estiver em espaços ou situações em que monkeypox possa se
espalhar. Mantenha-se informado!
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https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20220707_N_
SEIMS-0027761288-NotaInformativa-Monkeypoxcompressed_2689728990280792060.pdf
https://saude.curitiba.pr.gov.br/urgencia/protocolos-de-atendimento-de-emergencia/monkeypox.html
https://sites.google.com/view/gerve/agravos_1/
mpx-monkeypox

