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FICHA DE INFORMAÇÃO 

Para vacinação contra a varíola dos macacos  
– IMVANEX® / JYNNEOS® com vacina contra a varíola da Bavarian Nordic  
(Uso fora do âmbito de aprovação da legislação farmacêutica: utilização não indicada no rótulo) - 
Estado: 29 de junho 2022 (esta ficha de informação é atualizada regularmente) 

 

O que é a varíola dos macacos e quais os sintomas que podem surgir? 
A varíola dos macacos é causada pelo vírus monkeypox (Orthopoxvirus simiae). O vírus é conhecido há 
muitos anos. Trata-se de uma doença viral transmitida principalmente de roedores para humanos. O 
primeiro caso relatado de infeção humana ocorreu na República Democrática do Congo em 1970. A 
transmissão de pessoa para pessoa é possível através de lesões cutâneas (alterações cutâneas 
patológicas, por exemplo, bolhas, crostas), especialmente no caso de contato físico próximo. O vírus está 
relacionado aos poxvírus humanos clássicos (varíola, smallpox) e aos vírus da varíola bovina.  

Desde maio de 2022, casos de varíola dos macacos foram registados em vários países fora da África, 
inclusive na Alemanha. O inusitado é que as pessoas afetadas não haviam viajado anteriormente para 
países africanos onde o vírus é endémico – como era comum em casos da doença no passado. A varíola 
dos macacos é muito mais leve em humanos do que a varíola humana tradicional, que foi declarada como 
erradicada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1980. No entanto, casos graves também podem 
ocorrer, especialmente em crianças, mulheres grávidas e indivíduos imunocomprometidos. Até agora, 
nenhuma morte foi observada no atual surto de varíola dos macacos, e foi necessário tratamento 
hospitalar em menos de 10% dos casos. 

O período de incubação (tempo desde a infeção até o aparecimento dos primeiros sinais da doença) é de 
5 a 21 dias. Os sintomas iniciais da infeção por varíola dos macacos geralmente incluem febre, dor de 
cabeça, dores musculares e nas costas e inchaço dos gânglios linfáticos. Paralelamente a isso, ou pouco 
antes, ou após o início dos sintomas gerais, às vezes, aparecem lesões cutâneas muito dolorosas, que 
mudam de manchas para bolhas e depois para pústulas que, por fim, formam crostas e caem. A erupção 
geralmente aparece no rosto, palmas das mãos e solas dos pés. No entanto, as lesões da pele e das 
membranas mucosas também podem ocorrer dentro e ao redor da boca e nas áreas genital, anal e da 
virilha, conforme observado com bastante frequência no surto atual. Em países onde a varíola dos 
macacos está presente há muitos anos, foram observadas as seguintes complicações: inflamação do 
cérebro, infeções bacterianas da pele, perda de líquido, conjuntivite, córnea e pneumonia.  

A transmissão da doença pode ocorrer pelo contato com fluidos corporais e lesões cutâneas típicas, tais 
como o conteúdo de bolhas ou crostas de indivíduos infetados. No entanto, a transmissão do vírus 
também é possível mesmo antes da ocorrência de erupções cutâneas, se houver contato próximo, 
incluindo contato sexual e potencialmente através de secreções respiratórias. Outras pessoas também 
podem ser infetadas por objetos contaminados com o vírus, como roupas, roupas de cama, toalhas, além 
de pratos e talheres. O vírus também pode ser transmitido através da saliva de pessoas infetadas. Os 
locais de entrada são geralmente as pequenas lesões cutâneas, além de todas as membranas mucosas 
(olhos, boca, nariz, genitais, ânus) e, em casos raros, o trato respiratório por transmissão de gotículas 
durante conversas com uma pessoa próxima. Até o momento, embora pareça possível, ainda não foi 
determinado de forma conclusiva se a varíola dos macacos pode ser transmitida por meio de transmissão 
sexual direta (por exemplo, líquido seminal ou secreções vaginais). 
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Os indivíduos infetados permanecem contagiosos enquanto apresentam sintomas, o que normalmente se 
mantêm entre 2 a 4 semanas. Somente quando todas as feridas estiverem curadas, incluindo a crosta, é 
que a pessoa deixa de ser contagiosa. 

Qual vacina pode ser usada para proteger contra a varíola dos macacos? 
As vacinas IMVANEX® e JYNNEOS® são vacinas originalmente desenvolvidas para uso contra a varíola 
tradicional. IMVANEX® foi aprovada para esta finalidade na União Europeia em 2013 para pessoas com 18 
anos ou mais. Nos EUA, esta vacina já está aprovada para tratamento contra a varíola dos macacos em 
adultos com 18 anos ou mais com o nome JYNNEOS®. Na União Europeia, a vacina com o nome 
IMVANEX® ainda não está aprovada para uso contra a varíola dos macacos. Uma aprovação 
correspondente para estender o campo de aplicação à varíola dos macacos está em preparação. Portanto, 
a inoculação desta vacina contra a varíola dos macacos é uma aplicação fora do âmbito de aprovação 
atualmente existente na União Europeia (o chamado utilização não indicada no rótulo). Atualmente, um 
produto que atende à aprovação dos EUA está a ser fornecido e usado para vacinação (nome do produto: 
JYNNEOS®). 

O uso da vacina IMVANEX® / JYNNEOS® contra a varíola dos macacos fora do âmbito de aprovação da 
legislação farmacêutica e a aquisição pelo Ministério da Saúde Federal (BMG) têm como consequência 
que o BMG assume a responsabilidade ao abrigo da lei farmacêutica pelo fabricante quando a vacina é 
usada. Apenas em caso de defeitos de produção o fabricante, Bavarian Nordic, continuará a ser o 
responsável.  

Aliás, a vacina IMVANEX® / JYNNEOS® pode ser utilizada em indivíduos imunocomprometidos, bem como 
em indivíduos com doença inflamatória crónica da pele (dermatite atópica).  

A vacina baseia-se num vírus atenuado - o vírus Vaccinia Ankara modificado (vacina MVA). Esses vírus 
vacinais não podem se replicar em humanos, não podem causar a doença da varíola na pessoa vacinada e 
não são transmissíveis para as pessoas ao redor da pessoa vacinada. 

Os vírus vacinais são reconhecidos pelo sistema imunológico como “estranhos”; como resultado, 
anticorpos e células de defesa são produzidos contra o vírus. Isso cria uma resposta imunológica 
protetora. Com base em estudos na África, onde o vírus da varíola dos macacos é endémico, sabe-se que 
a vacina convencional (não-MVA) contra a varíola para proteção contra a varíola dos macacos tem pelo 
menos 85% de eficácia contra a infeção por varíola dos macacos. 

 

De que forma a vacina é administrada como parte da imunização básica? 
A vacina IMVANEX® / JYNNEOS® é injetada por via subcutânea, ou seja, sob a pele. Isso é feito 
preferencialmente na parte superior do braço. Para a imunização básica, a vacina deve ser administrada 2 
vezes com pelo menos 28 dias de intervalo. No caso de pessoas que foram vacinadas contra a varíola 
humana no passado, 1 dose da vacina é suficiente. Pessoas imunocomprometidas que anteriormente 
foram vacinadas contra a varíola devem receber 2 doses da vacina com pelo menos 28 dias de intervalo. 
 
 

Quem deve ser vacinado contra a varíola dos macacos? 
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A Comissão Permanente de Vacinação (STIKO) do Instituto Robert Koch recomenda a vacinação contra a 
varíola dos macacos em circunstâncias especiais de risco e para grupos de pessoas especialmente em 
risco de infeção. Estes incluem o seguinte: 

1. Vacinação pós-exposição após possível infeção (profilaxia pós-exposição) em pessoas 
assintomáticas com 18 anos ou mais, o mais breve possível, no período de até 14 dias após a 
possível infeção (exposição):  
a. Após contato físico próximo por meio de pele não intacta ou membranas mucosas com uma 

pessoa infetada com varíola dos macacos (por exemplo, contato sexual) ou durante contato 
pessoal prolongado e desprotegido a uma distância inferior a 1 metro (por exemplo, contato 
em casa).  

b. Após contato próximo sem equipamento de proteção individual adequado (máscara 
FFP2/proteção médica para boca/nariz, luvas, avental de proteção) com uma pessoa com 
varíola dos macacos confirmada, seus fluidos corporais ou material potencialmente infecioso 
contaminado (por exemplo, roupas ou roupas de cama de pessoas doentes) no sistema de 
assistência médica. 

c. Para pessoal em laboratórios com contato acidental desprotegido com amostras de 
laboratório contendo material não inativado de varíola dos macacos; especialmente quando é 
realizado enriquecimento de vírus. 

 
2. Vacinação pré-exposição para maior risco de infeção (indicação de vacinação) para pessoas com 

maior risco de exposição e/ou infeção: 
a. Homens ≥18 anos que mantêm relações sexuais com homens (HSH) e, ao fazê-lo, mudam 

frequentemente de parceiro. Atualmente, a indicação é restrita a este grupo, uma vez que 
praticamente apenas HSH foram afetados nos casos atuais de varíola dos macacos até agora 
e, portanto, este grupo deve receber proteção especial. 

b. Pessoal em laboratórios especiais com atividades direcionadas com amostras laboratoriais 
infeciosas contendo material orthopox, após avaliação de risco individual por agentes de 
segurança. 

Quem não deve ser vacinado? 
Qualquer pessoa que sofra de uma doença aguda com febre (38,5°C ou superior) não deve ser vacinada 
até que se recupere. No entanto, uma temperatura fria ou ligeiramente elevada (inferior a 38,5°C) não é 
um obstáculo à vacinação. Informe o seu médico antes da vacinação caso tenha alguma alergia 
(especialmente à proteína de frango, benzonase, ciprofloxacina ou gentamicina). Você não deve receber 
IMVANEX® / JYNNEOS® se já teve uma reação alérgica súbita com risco de vida a qualquer um dos 
componentes da vacina. O uso da vacina durante a gravidez e lactação não é recomendado atualmente. 
Neste caso, os benefícios e riscos da vacinação devem ser cuidadosamente ponderados. O seu médico 
poderá aconselhar-lhe a esse respeito. 

Como devo me comportar antes e depois de receber a vacinação? 
Se desmaiou após uma vacinação anterior ou outra injeção, é propenso a alergias imediatas ou teve 
outras reações, informe o seu médico antes da vacinação. Ele poderá então observar-lhe por um longo 
período após a vacinação, se houver necessidade. 
Informe o seu médico antes da vacinação caso tenha tido uma reação alérgica após uma vacinação no 
passado, ou caso tenha alguma alergia. Seu médico irá esclarecer se há algo que pese contra a vacinação.  
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Durante os primeiros dias após a vacinação, devem ser evitados desportos competitivos e estresse físico 
incomum. Caso sinta dor ou febre após a vacinação, poderá tomar medicamentos analgésicos/para 
redução da febre. O seu médico poderá aconselhar-lhe sobre isso. 

Observe que a proteção não começa imediatamente após a vacinação e não está igualmente presente em 
todos os indivíduos vacinados.  

Que reações à vacina podem ocorrer após receber a vacina? 
A segurança da vacina contra a varíola, que também pode ser usada para proteger contra a varíola dos 
macacos, foi estudada em vários ensaios clínicos. As reações adversas após a vacinação com a vacina 
contra a varíola foram principalmente reações locais e gerais transitórias que podem ocorrer como 
manifestação da exposição do organismo à vacina. Essas reações geralmente apareceram alguns dias após 
a vacinação e desapareceram após 7 dias sem a necessidade de tratamento. As reações à vacina foram 
geralmente de gravidade leve a moderada e foram proporcionais às respectivas doses da vacina. 

As reações locais de vacinação (em 10 por cento ou mais das pessoas vacinadas) que foram 
frequentemente relatadas incluíram dor, vermelhidão, inchaço, endurecimento – muito raramente 
acompanhados de restrição de movimentos – e comichão no local da injeção. Muitas vezes (1 a menos de 
10 por cento dos vacinados), desenvolveu-se um nódulo no local da vacinação ou um “hematoma” ou o 
local da injeção ficou quente. Muito raramente (0,01 a menos de 0,1 por cento dos vacinados), o local da 
injeção ficou inflamado e houve desconforto, erupção cutânea ou bolhas. 

As reações de vacinação comuns que também foram relatadas com um alto grau de frequência foram 
dores de cabeça, náuseas e dores musculares, ocorrendo em 10 por cento ou mais dos vacinados. Rigidez 
muscular (rigor) e calafrios, temperatura corporal elevada ou febre, distúrbios do apetite, dores nos 
membros e dores nas articulações também foram frequentes (1 a menos de 10 por cento dos vacinados). 
Inchaço na axila, sensação geral de mal-estar, rubor facial, dor no peito e rigidez do sistema 
musculoesquelético foram ocasionalmente descritos (0,1 a menos de 1% dos vacinados) ou infeções do 
trato respiratório superior ou sintomas como rinite, dor de garganta e tosse foram relatados. Inchaço dos 
gânglios linfáticos, distúrbios do sono, vómito e diarreia, erupção cutânea, comichão, tontura ou 
inflamação da pele também podem ocorrer ocasionalmente.  

Muito raramente (0,01 a menos de 0,1 por cento), os vacinados sofreram de enxaqueca, tontura ou 
sonolência acentuada, palpitações, boca seca ou dor abdominal; relataram aumento da sudorese (às 
vezes ocorrendo à noite), cãibras musculares, dor no sistema locomotor, bem como nas costas ou no 
pescoço, ou indicaram sinusite, conjuntivite ou doença semelhante à gripe.  

Ocasionalmente, alguns exames laboratoriais, como os de enzimas hepáticas ou a contagem de 
leucócitos, podem ser alterados após a vacinação. Durante esses exames, informe o seu médico de que 
foi vacinado. 

Caso sofra de dermatite atópica, podem surgir reações cutâneas locais e outros sintomas gerais. Da 
mesma forma, pode ocorrer um surto ou agravamento da doença de pele. 

 

É possível haver complicações devido à vacina? 
As complicações causadas pela vacinas são a consequência da vacinação além do nível normal de uma 
reação à vacina, que significativamente afetam o estado de saúde da pessoa vacinada.  
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Após a vacinação contra a varíola dos macacos, em casos muito raros pode ocorrer uma reação alérgica 
cutânea na forma de urticária (irritação cutânea). O chamado edema periférico, em que fluidos são 
depositados nos tecidos, especialmente nos braços e pernas, que depois incham, e que também, é muito 
raro observar-se. O chamado angioedema com inchaço, por exemplo, na área facial (lábios, bochechas), 
também foi relatado. Muito raramente, ocorrem distúrbios do sistema nervoso periférico (por exemplo, 
insensibilidade, dormência, dor).  
 
Em princípio, como acontece com todas as vacinas, em casos muito raros, uma reação alérgica imediata 
até o choque, ou mesmo outras complicações até então desconhecidas, não podem ser excluídas. 
 
Se após a vacinação ocorrerem sintomas além das reações locais e gerais rapidamente transitórias acima 
mencionadas, o seu médico estará disponível para consulta. Em caso de efeitos adversos graves ou 
possíveis reações alérgicas, conforme descrito acima, procure tratamento/aconselhamento médico 
imediatamente. 
 
Também é possível fazer um autorrelato dos efeitos colaterais:  

Instituto Federal de Vacinas e Biomedicina 
Instituto Paul Ehrlich 
Paul-Ehrlich-Str. 51-59 
63225 Langen 
Telefone: +49 6103 77 0 
Fax: +49 6103 77 1234 
On-line: www.pei.de 
ou por e-mail para: pharmakovigilanz1@pei.de 
e 
https://www.nebenwirkungen.bund.de  

 
Além desta ficha de informação, o médico que administra a vacina oferecerá uma consulta de 
esclarecimento.  
 
Para mais informações sobre varíola dos macacos e vacinação, visite  

www.rki.de/affenpocken e  

www.rki.de/affenpocken-impfung  

 

Parte das doses fornecidas da vacina JYNNEOS® foram financiadas pela UE. 

  

 

“Apoiado financeiramente pela União Europeia. No entanto, as expressões e 
opiniões são apenas dos autores e não refletem necessariamente as da União 
Europeia ou da Comissão. Nem a União Europeia nem a Comissão podem ser 
responsabilizadas.” 
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Edição 1 Versão 001 (em 29 de junho de 2022) 

Esta ficha de informação foi preparada por Deutsches Grünes Kreuz e.V., Marburg em cooperação com o Instituto Robert Koch, 
Berlim e está protegida por direitos autorais. Ela só pode ser reproduzida e transmitida para uso não comercial dentro do âmbito 

de sua finalidade. Qualquer edição ou modificação é proibida. 
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Histórico médico para vacinação contra a varíola dos macacos 

  – com a vacina contra a varíola IMVANEX® / JYNNEOS® da Bavarian Nordic  
(Uso fora do âmbito de aprovação da legislação farmacêutica: utilização não indicada no rótulo) - 
 
 
1. Você tem1 uma doença aguda com febre atualmente?  0 Sim  0 Não 

2. Você1 já foi vacinado contra a varíola (até 1980)? (Caso não saiba, verifique o seu registo de 
imunização ou veja se tem uma marca de vacinação no braço)  

0 Sim  0 Não 
3. Você1 tem doenças crónicas ou1 sofre de  
uma imunodeficiência (por exemplo, infeção por VIH, dermatite atópica, imunodeficiência devido à 
quimioterapia,  
terapêutica imunossupressora ou outros medicamentos)?  0 Sim  0 Não 

Em caso afirmativo, qual? 

4. Você1 tem uma alergia conhecida?    0 Sim  0 Não  

Em caso afirmativo, qual? 

5. Você1 apresentou sintomas alérgicos,  
febre alta, desmaios ou outras reações incomuns  
após uma vacinação anterior diferente?   0 Sim  0 Não 

Em caso afirmativo, qual? 

 
As perguntas a seguir são apenas para mulheres 
 
6. Você está1 grávida?      0 Sim  0 Não  
 
7. Você está1 a amamentar atualmente?   0 Sim  0 Não  
 

  1 Provavelmente isso será respondido pelo representante legal 
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Declaração de consentimento para vacinação contra a varíola dos macacos 
  - com a vacina contra a varíola IMVANEX® / JYNNEOS® da Bavarian Nordic   
(Uso fora do âmbito de aprovação da legislação farmacêutica: utilização não indicada no rótulo) - 
 
Nome da pessoa a ser vacinada (apelido, nome próprio):  

Data de nascimento: 

Endereço: 
 

Tomei conhecimento do conteúdo da ficha de informação e tive a oportunidade de ter uma conversa 
detalhada com o médico que administra a vacina. Concordo com a vacinação proposta contra a varíola 
dos macacos. 
 
 
 
 
 
Declaração da pessoa a ser vacinada quanto ao utilização não indicada no rótulo: 
 
Declaro que fui informado pelo médico que administra a vacina de que o medicamento acima 
mencionado está a ser usado em mim fora do âmbito de aprovação atual da legislação farmacêutica e que 
o fabricante é responsável apenas em caso de negligência grave ou culpa por danos atribuíveis à não 
realização do procedimento de aprovação. Em todos os outros aspectos, a responsabilidade do fabricante 
continua em princípio, mas é assumida pelo Ministério da Saúde Federal na maioria dos casos. 
 
Fui totalmente informado pelo médico que administra a vacina sobre os aspectos médicos e legais do uso 
deste medicamento numa consulta pessoal. Pude fazer as minhas perguntas sobre isso e elas foram 
respondidas de forma satisfatória. 
 
À luz do exposto, isento legalmente a responsabilidade do meu médico prescritor com base no uso da  
vacina contra a varíola IMVANEX® / JYNNEOS® fora do âmbito de aprovação (utilização não indicada no 
rótulo). Desejo receber a vacina contra a varíola IMVANEX® / JYNNEOS® fora de aprovação (utilização não 
indicada no rótulo).  
 
Notas: 
 
 
 
_____________________________________ 
Cidade, data 
 
________________________________________   _________________________________ 
Assinatura da pessoa a receber a vacina    Assinatura do médico 
 
 
Se a pessoa a ser vacinada não for capaz de dar o seu consentimento:  
 
Adicionalmente para os tutores: Declaro que fui autorizado a dar o meu consentimento por quaisquer 
outras pessoas com direito à custódia. 
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________________________________________  
 
 
Assinatura da pessoa autorizada a dar o seu consentimento (curador, profissional de saúde legal ou tutor) 

Se a pessoa a ser vacinada não for capaz de dar o seu consentimento, forneça também o nome e 
os dados de contato da pessoa autorizada a dar o seu consentimento (tutor, profissional de 
saúde legal ou encarregado): 

Apelido, nome próprio: 
Nº de telefone:       E-mail: 

 

Edição 001 Versão 001 (em 29 de junho de 2022) 
 
 

 
 


