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O que caracteriza, no fim das contas, a mononucleose? É possível que a pessoa tenha a doença 
sem saber que teve, confundir como uma gripe, por exemplo? 
R. A Mononucleose é uma virose aguda, febril, mas o quadro clínico é inespecífico, quer dizer, 
se parece com o de outras viroses, inclusive uma gripe. O vírus Epstein-Barr, ou EBV, é do grupo 
dos herpes vírus, e se manifesta de 1 a 3 meses após o contágio.  Os sintomas mais comuns 
incluem fadiga, febre, dor de garganta (faringite e amigdalite) e ínguas inchadas no pescoço ou 
em outras partes do corpo. Podem ocorrer erupções cutâneas e, mais raramente, dificuldade 
para respirar (principalmente em crianças pequenas), dor no lado esquerdo da barriga e até 
mesmo sintomas neurológicos.  
 
A fama de “doença do beijo” é justificada? Quais são as principais formas de contrair 
mononucleose? É possível contrair sem beijar? Dividindo um copo, conversando muito perto… 
R. A fama é justificada, por causa da transmissão via saliva, e da maior incidência da doença em 
adolescentes e jovens. A transmissão pela saliva pode ser dar por meio de beijos, mas também 
de tosse, espirros ou compartilhando talheres e bebidas. E mais, há casos de transmissão por 
meio de sexo sem proteção (vaginal, anal ou oral) e até mesmo por compartilhamento de 
agulhas ou transfusão de sangue.  
 
Adolescentes são mais suscetíveis ou é um vírus que não distingue idade? 
R. A frequência é maior entre os 15 aos 25 anos, mas pode acometer pessoas em qualquer 
idade. Nas crianças pode passar despercebida e os mais idosos costumam não ter o quadro 
típico. 
 
Qual é o período de incubação do vírus? A doença necessariamente vai aparecer logo após o 
Carnaval ou pode se manifestar depois? 
R. O período de incubação da mononucleose é de quatro a dez semanas após o contato com um 
indivíduo infectado. Ou seja, quem se infectar no Carnaval vai saber por volta da Semana Santa 
ou até depois. 
 
Quais são os principais sintomas da mononucleose? 
R. Nas crianças, muitas vezes, a infecção é inaparente, assintomática. Nos adolescentes e 
adultos jovens, chamam a atenção a dor de garganta com amigdalite e ínguas no pescoço ou 
mesmos em outros locais do corpo. A pessoa sente muito cansaço e mal estar, um pouco de 
febre e manchas avermelhadas pelo corpo podem ser evidentes. E caso o paciente seja de mais 
idade, ele não apresenta os sintomas com muita intensidade. 
 
Ela pode ser confundida com outras doenças? Quais são os riscos do não-diagnóstico ou do 
diagnóstico equivocado? 
R. Em geral, diante do quadro clínico suspeito e com exames laboratoriais (hemograma, teste 
para mononucleose e pesquisa de anticorpos contra o Vírus EB) o diagnóstico é feito sem 
maiores problemas. Um diagnóstico diferencial muito importante é a infecção aguda pelo HIV, 
principalmente diante de uma história de sexo sem proteção. Neste caso, o médico solicitará 
outros exames.  
 
Como é o tratamento da mononucleose? Se suspeitar que está com a doença, quais são as 
providências que o paciente deve tomar (além de procurar um médico)? 



R. Evitar contato íntimo com outras pessoas e tomar cuidado com tosse, espirros e talheres. O 
médico em geral vai recomendar repouso, hidratação e antitérmicos tipo Tylenol, se necessário. 
O principal é evitar usar antibióticos sem necessidade. Além de não funcionarem, alguns deles 
podem desencadear uma reação, uma erupção na pele. 
 
A mononucleose pode desencadear outras doenças mais sérias ou comprometer caso a pessoa já 
apresente alguma condição?  
R. Toda doença é um equilíbrio delicado entre a pessoa doente e o agente agressor, e pode 
sempre haver complicações. No caso da monocleose, a maior parte das pessoas infectadas pelo 
vírus EB vão apresentar uma recuperação completa em poucas semanas. Algumas podem sentir 
um cansaço anormal por mais de seis meses. O baço, um órgão que fica à esquerda na barriga e 
dói quando corremos, pode inchar muito e até arrebentar, raramente. Também há relatos de 
quadros neurológicos, também raros. 
 
É possível prevenir o contágio? Em situações de “beijação” como o Carnaval, o que a pessoa pode 
fazer para se prevenir? 
R. Esta é a pergunta de 1 milhão de dólares! A transmissão é mais eficaz quando a pessoa está 
doente e com febre, mas  é pouco provável que queira estar pulando Carnaval, e só 5% dos 
casos são transmitidos nessa fase aguda.  Mas há relatos de vírus na saliva por até seis meses, 
ainda que em pequenas quantidades, em pessoas sem sintomas. Daí decorre o maior número 
de casos. Logicamente, quanto mais pessoas diferentes forem beijadas, maior a chance de 
entrar em contato com alguém que tenha o vírus. Então, cabe a cada pessoa decidir se o risco 
vale a pena. Só ela saberá dizer. 
 
 


