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Relatório de 

Investigação de caso suspeito de Monkeypox 
 

 
 

Município de ocorrência do evento: São Luís 
Estado: Maranhão              Região: Nordeste 
Local de ocorrência: Unidade Mista do Itaqui-Bacanga  Data de ocorrência: 09 de junho de 2022 
 

Dados do paciente: 
Iniciais: S.N.M.M                 CNS: 702.9035.3409.0171                     Data de Nascimento: 24/09/1991 
Município de Residência: São Luís               Local de residência: Domicílio – Bairro NOVO ANGELIM 
 

Data de Início da Investigação: 09/06/2022 
 

Descrição: 
 

O CIEVS São Luís, foi informado pela Unidade MISTA ITAQUI BACANGA no dia 09/06/2022 que um 
Jovem internado na noite de 08/06/2022 nesta unidade apresenta sintomas e lesões por todo o corpo sendo 
um possível suspeito de Monkeypox. 

 

Detalhamento da investigação: 
 

A equipe CIEVS e um técnico do programa de doenças exantemáticas se deslocaram dia 09 de junho 
de 2022 à Unidade de Saúde para averiguar a informação e poder tomar as providências necessárias. A 
equipe dirigiu-se a sala da diretora da Unidade que confirmou sua suspeita e solicitou a presença da equipe 
de atendimento (enfermeira, médica e dermatologista da unidade) nos levando ao encontro do paciente. 
Procedemos à investigação epidemiológica e direcionamento das ações de vigilância quanto à definição de 
caso suspeito.  

S.N.M.M. tem 30 anos, sexo masculino, heterossexual, cor parda, estudante universitário, reside com 
seus pais. AMP.: Nega Hipertensão, Diabetes e refere apresentar dermatite atópica e rinite alérgica.  A 
equipe observou que o paciente está com incontáveis erupções vesiculares cutâneas de evolução uniforme 
ativas em todo seu corpo e outras lesões papulares ativas com aspecto purulento na face. O início dos 
sintomas ocorreu em 31/05/2022 quando apresentou febre alta (S.I.C.) com duração de três dias, calafrios, 
cefaleia (três dias), ardor nos olhos, dor nas costas e prurido. As erupções na face iniciaram dia 03/06/2022 
que posteriormente se espalharam por todo o corpo (S.I.C). Observamos que o mesmo apresenta 
linfadenopatia, edema no rosto, refere dores na garganta, disfagia e odinofagia.  

Relata que uns dias antes teve acompanhando a mãe em hospitais para fazer alguns exames e 
consultas nas seguintes datas: 06/05/2022; 27 e 28/05/2022. O mesmo informou que não ficou próximo de 
ninguém com sintomas semelhantes, não teve relação sexual, nem contato íntimo com outras pessoas, e 
que não fez viagens nos últimos 30 dias. Refere ter consultado com dermatologista (13/05/2022) e 
gastroenterologista (23/05/2022). Em 05/06/2022 esteve na UPA do Vinhais apresentando lesões na face, 
recebendo diagnóstico de varicela e orientação para ficar em isolamento domiciliar por 14 dias. O mesmo 
apresenta vacinação com tríplice viral (S.I.C). Após disseminação das lesões pelo corpo o mesmo procurou 
a Unidade Mista do Itaqui-Bacanga em 08/06/2022 estando internado no momento nesta unidade. 
Orientamos que fossem solicitados os exames para diagnóstico diferencial e máxima discrição sobre o caso. 
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Encaminhamentos: 
 

 Contato com a equipe técnica das doenças exantemáticas; 

 Visita técnica na Unidade de Saúde (contato com a direção da unidade e equipe médica que está 
atendendo o paciente); 

 Avaliação do quadro do paciente e investigação dos antecedentes epidemiológicos; 

 Envio de relatório de investigação ao CIEVS/SES. 
 

Responsáveis pela Investigação: 
Lourdes Maria França Moraes – Coordenção – CIEVS São Luís 
Raimundo Expedito Sousa Aires – Sanitarista – CIEVS São Luís 
Tânica Cristina Cardoso – Área Técnica responsável pelas doenças exantemáticas / SVES São Luís 
 

Status atual do evento: 
Em investigação pelo CIEVS São Luís 
 

Imagens disponíveis: 
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