
A varíola dos macacos é uma doença rara causada pela infecção do vírus da varíola dos macacos. Os
sintomas da varíola dos macacos são semelhantes aos da varíola, mas mais leves, e a varíola dos
macacos raramente é fatal.

Como a varíola dos macacos se espalha?
A varíola dos macacos pode se espalhar de pessoa para pessoa através do contato direto com as
erupções cutâneas, crostas ou fluidos corporais da pessoa infectada. Também pode se espalhar
tocando em itens como lençóis, toalhas e roupas que foram tocadas por alguém com varíola dos
macacos. A varíola dos macacos pode se espalhar por gotículas respiratórias durante contato
prolongado, rosto a rosto, ou durante contato físico próximo, tais como beijos, abraços ou sexo. 

Os sintomas iniciais da varíola dos macacos podem incluir febre, dor de cabeça, dores musculares e
nas costas, gânglios linfáticos inchados, calafrios, cansaço, dor de garganta, congestão nasal e tosse. A
varíola dos macacos também causará uma erupção cutânea que pode parecer espinhas ou bolhas. A
erupção cutânea pode estar no rosto, mãos, pés, peito, genitais, ânus, dentro da boca, ou em outras
partes do corpo.

Consulte um profissional de saúde se você notar uma nova erupção cutânea. Evite o contato próximo
com outras pessoas até que um profissional de saúde o examine. Continue evitando o contato próximo
se você estiver aguardando os resultados do teste. Se você precisar sair do isolamento, por exemplo,
para buscar cuidados médicos, você deve cobrir sua erupção cutânea e usar uma máscara bem
ajustada.

A varíola dos macacos pode se espalhar desde o início dos sintomas até que a erupção cutânea tenha
sarado completamente e uma nova camada de pele tenha se formado. As pessoas que não têm
sintomas da varíola dos macacos não podem espalhar o vírus para outras pessoas.

A vacina está atualmente disponível para pessoas que tiveram contato direto com alguém que deu
positivo no teste de varíola dos macacos. Também está disponível para pessoas que tiveram múltiplos
parceiros sexuais nas últimas 2 semanas em uma área com casos conhecidos de varíola dos macacos.   

Onde posso tomar uma vacina em New Bedford?
A vacina está sendo oferecida com hora marcada em Seven Hills - 1177 Acushnet Avenue, New
Bedford, MA 02746. Seven Hills can be contacted by phone at 774-634-3725. 

MONKEYPOX 
FAQs

O que é varíola dos macacos?

Quais são os sintomas da varíola dos macacos?

O que devo fazer se eu tiver sintomas?

Quem pode espalhar a varíola dos macacos?

Quem deve receber uma vacina?

Para informações adicionais, entre em contato com o Departamento de Saúde de New Bedford pelo telefone 508-991-6199. 
Para informações atualizadas sobre a vacina contra a varíola dos macacos visite: https://www.mass.gov/info-
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