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O que é o molusco contagioso?

O molusco contagioso (MC) é uma infecção provocada pelo vírus 

Molluscipox, vírus que pertence à família dos Poxviridae, e que afecta 

exclusivamente a pele.

Porque é que uma infecção virusal se chama “molusco”?

A palavra molusco provém do latim Molluscus, que significa “animal 

de corpo mole, sem vértebras nem articulações, e habitualmente 

envolvido em concha calcária”.  A semelhança das lesões de MC com 

estes animais justificará o nome.

Trata-se de uma infecção frequente?

Sim, é muito frequente. Em cada ano cerca de 5% das crianças (uma 

em cada 20) irão contrair MC. No entanto esta incidência (incidência 

significa novos casos por ano) varia muito de país para país, sendo 

mais comum nos países mais quentes, mas sobretudo naqueles em 

que, no dia a dia, acontece o contacto pele – pele.

O MC é mais comum nas crianças que frequentam piscinas? 

Sim, é duas vezes mais comum nas crianças que frequentam piscinas, 

em especial as piscinas de água quente.

Como são as lesões cutâneas do MC?

Quando as lesões da pele não fazem saliência chamam-se máculas. 

As lesões salientes (“borbulhas”) chamam-se pápulas. As pápulas 

quando adquirem um líquido no seu interior passam a chamar-se 

vesículas.

As lesões de MC são sempre pápulas que depois se transformam 

em vesículas de líquido branco. Exteriormente as lesões são de cor 

rósea, de superfície lisa, duras à palpação. As lesões variam entre 1 

e 5 milímetros de diâmetro, sendo excepcionais diâmetros entre 10 e 

15 milímetros.

Estas lesões caracteristicamente, passam por uma fase em que têm 

uma depressão central no cume (ficam “umbilicadas”) – Figuras 1 

e 2. 

Figura 1

Lesões típicas de molusco contagioso (MC) – vesículas róseas com centro 

“umbilicado”.

Figura 2

Localização típica do MC: tronco e axilas de uma criança de 4 anos, com lesões 

dispersas e em pequeno número.

Quais são as zonas do corpo mais afectadas com lesões de 

MC?

Nas crianças as lesões podem surgir em qualquer zona do corpo, 

mas são mais comuns nas axilas, na face lateral do tronco (Figura 

2), no abdómen, nas coxas e na face, reflectindo a transmissão por 

autoinoculação.

Nos adolescentes e adultos jovens poderão também existir lesões 

nas regiões genitais, que reflectem o contacto pele-pele e o contágio 

sexual.
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Quantas lesões tem em média uma criança saudável?

As crianças com MC são geralmente saudáveis, isto é, não têm 

doenças (excepto o próprio MC). O número de lesões de MC varia 

entre 1 e 20, que se encontram em pequeno número, dispersas 

(Figura 2), agrupadas (Figura 3A e 3B), ou com disposição linear 

(Figura 4) sugerindo auto-inoculação com as unhas, ou largamente 

disseminadas. Nos doentes com imunodeficiências (com diminuição 

das defesas naturais), as lesões podem ser muito numerosas, bem 

como nas crianças com eczema atópico grave.

Figura 3A e 3B

Lesões de MC agrupadas no pescoço e face numa adolescente de 17 anos 

com lúpus eritematoso sistémico (doença que deprime a imunidade); B) 
Amplificação da imagem 3A.

Figura 4

Disposição linear das

lesões de MC.

Figura 5

Dermatite do molusco na 

flexura do cotovelo direito 

numa menina com 7 anos 

(com antecedentes de 

eczema atópico) que só 

melhorou com o tratamento 

do eczema com corticóides 

tópicos.

Quais os tecidos humanos onde poderão haver lesões?

O MC é uma doença muito benigna que afecta quase exclusivamente 

a pele. Excepcionalmente poderão observar-se lesões nas mucosas: da 

boca, dos genitais ou das conjuntivas.

De resto não ultrapassa as barreiras da pele e/ou das mucosas.

Que outros sinais e sintomas manifestam as crianças com 

MC?

Em regra as crianças com MC não têm queixas. Apenas algumas 

crianças referem algum prurido (“comixão”) ou algum desconforto 

local nalguns períodos. Mesmo nestas últimas crianças os períodos de 

prurido são insignificantes.

Na prática é apenas a visibilidade das vesículas que chama a atenção 

para esta infecção.

Quem pode contrair MC?

Qualquer indivíduo saudável poderá contrair MC, mas é mais comum 

ocorrer na primeira década de vida.

Os indivíduos com imunodeficiências são mais vulneráveis. Estes 

poderão ter lesões de maiores dimensões, mais numerosas e mais 

difíceis de tratar.

Como é que se dá o contágio do vírus do MC?

Não se sabe bem. Admite-se que o contágio se processe através do 

contacto directo da pele com a pele, ou pelo contacto com os fomites

(exemplo as: toalhas, os colchões de plástico, etc.). A nudez ajudará 

a explicar a maior prevalência de MC nas crianças que frequentam 

piscinas.

A auto-inoculação pelas unhas justificará a proliferação das lesões no

mesmo indivíduo.

O que são fomites?

Fomite é todo o objecto ou substância inanimada capaz de alojar 

microrganismos infecciosos e assim permitir que estes sejam 

transmitidos de um indivíduo para o outro.

No caso do MC os fomites mais frequentemente implicados são as 

toalhas, a roupa interior, o equipamento de desporto, os brinquedos, 

etc. Mas até as paredes dum balneário poderão ser fomites.

O MC pode ser transmitido por contacto com animais de 

estimação?

Não. O homem é o único reservatório deste vírus. Por reservatório 

entenda-se todo o organismo onde o vírus consegue proliferar.

Após o contágio, dentro de quanto tempo surgem as lesões?

O número de dias entre o contágio e o início dos sintomas ou sinais 

duma doença denomina-se “período de incubação”. No caso do MC, 

o período de incubação varia em geral entre 2 semanas e 3 meses, mas 

poderá demorar até 6 meses.

Este prolongado período de incubação torna difícil saber qual foi a 

fonte da infecção.

Nos indivíduos saudáveis o MC tem alguns riscos para o 

próprio doente?

Genericamente poderemos afirmar que se trata de uma infecção muito, 

muito benigna. É uma infecção que “incomoda” apenas quem repara 

nas lesões (os adultos) - por receio de proliferação e/ou contágio - 

mas não perturba nem o próprio doente nem “incomoda” as outras 

crianças. Contudo será de referir que cerca de 10% das crianças com 

MC desenvolvem áreas de eczema junto a um grupo vesículas de 

molusco, denominada dermatite do molusco (Figura 5).  

O molusco contagioso nas crianças. Condutas práticas
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Esta é mais comum nos indivíduos que já sofriam previamente de 

eczema atópico. Algumas destas crianças poderão precisar de tratar 

não o molusco mas sim o eczema subjacente.

Também a localizada dermatite do molusco acabará por curar 

espontaneamente com a cura das lesões. Mas, entretanto, poderá 

aplicar-se localmente um creme gordo de forma continuada.

As crianças que têm lesões junto à conjuntiva dos olhos (o que é 

muito raro) merecem também uma observação cuidada por um 

oftalmologista, para rastreio de potencial conjuntivite por molusco.

De resto o MC não traz qualquer outro problema de saúde, e as 

lesões em si não deixam cicatriz após o seu desaparecimento. Pelo 

contrário, poderão ficar cicatrizes resultantes de alguns tratamentos 

mais agressivos.

E nos indivíduos não saudáveis?

Como já foi referido atrás, nos doentes com eczema atópico grave 

ou com imunodeficiências primárias (já nasceram assim) ou 

imunodeficiências secundárias (algumas doenças crónicas, como o 

lúpus, as doenças malignas, a SIDA, etc.) o vírus prolifera muito mais 

facilmente tanto na pele como nas mucosas, podendo originar lesões 

incontáveis. Contudo, também nestes doentes, os vírus não ultrapassam 

a pele ou as mucosas, isto é, não atingem nenhum órgão interno.

Qual o significado da modificação das lesões tornando-se 

depois avermelhadas?

Significa que as lesões vão curar a curto prazo e de forma 

espontânea.

Efectivamente, quando as lesões de MC estão para desaparecer 

espontaneamente (isto é, quando se inicia a fase da cura) ou quando 

infectam, poderão adquirir uma cor avermelhada.

Embora pareça que se trata de uma complicação, em regra traduz 

o contrário: a da cura iminente, sendo absolutamente excepcional 

tratar-se duma sobre-infecção bacteriana.

Daí que, em regra, não seja necessário administrar antibiótico para 

estas lesões avermelhadas. 

É necessário fazer análises para confirmar o diagnóstico de 

MC?

Não. As lesões são suficientemente típicas para, de imediato, permitir 

o diagnóstico, em especial as umbilicadas.

Nas fases iniciais, antes da umbilicação, as lesões são constituídas 

apenas por pápulas (ainda sem evidência líquido interior) que não 

são características de nenhuma doença. Nesta fase poderá ser mais 

difícil o diagnóstico. Mas será difícil haver outra doença que não o MC 

com lesões salientes, pequenas, muito redondas e que se prolongam 

por muitos dias.

Justifica-se tratar o MC?

Em regra não. As lesões curam espontaneamente entre 3 e 12 meses. 

Mas globalmente as lesões de MC poderão demorar anos a resolver 

porque existe auto-inoculação responsável pela recorrência de novas 

lesões. Poder-se-á considerar tratar lesões que são persistentes e/ou 

nas situações em que continuam a aumentar em número. Nos casos 

dos doentes com eczema atópico grave ou com défices imunitários 

está indicada uma abordagem mais agressiva para destruir as lesões 

existentes. Também as lesões na periferia da orla da pálpebra poderão 

justificar uma abordagem especializada por um oftalmologista.

Quais os tratamentos actualmente disponíveis para se 

destruírem as lesões de MC?

Importará começar por dizer que não existe qualquer tratamento 

sistémico (via oral ou injectável) que possa destruir ou fazer secar as 

lesões. Assim apenas se poderão fazer tratamentos tópicos (isto é, por 

aplicação directa na lesão) e dirigido para cada uma das lesões.

Estes tratamentos tópicos são de dois tipos: físicos e químicos.

O que são e quais são os tratamentos físicos do MC?

Por tratamento físico entende-se aquele tratamento sem o recurso 

específico a fármacos. Consistem de métodos físicos que fazem a 

remoção ou a destruição da vesícula de MC:

1) Curetagem: consiste na destruição da lesão com uma cureta ou 

agulha seguido da sua expressão para a remoção mecânica do núcleo 

central. É o mais eficaz de todos os tratamentos e é relativamente 

seguro. Mas não é isento de riscos. A curetagem poderá complicar-se

duma sobre-infecção bacteriana nesse mesmo local. Mas pior ainda, 

ao expor vírus sobre a pele saudável circundante, poder-se-á provocar 

assim novas lesões de MC. Por outro lado, esta forma de tratamento 

não é do agrado da criança, que em regra a recusa. Alguns clínicos 

optam por este tipo de tratamento após a aplicação de pomada 

anestésica EMLA® para reduzir o desconforto da picada (agulha) 

ou arrancamento (cureta). Mesmo com EMLA®, as crianças não 

aderem bem a estes tratamentos abrasivos. Dado que a aplicação 

de EMLA ® não é isenta de riscos, esta pomada NUNCA deverá ser 

aplicada em grandes superfícies, mas sim sobre cada uma das lesões 

individualmente.

2) Aplicação de azoto líquido. Esta técnica aproveita a acção do 

frio extremo sobre as lesões. É uma técnica muito pouco disponível, 

só efectuada por Dermatologistas. Está reservada para casos muito 

seleccionados, em regra apenas para oscasos graves atrás referidos.

E quais são os tratamentos químicos para o MC?

Consistem de métodos químicos que tentam destruir as pápulas e as 

vesículas pela aplicação tópica desses fármacos, com acção queratolítica. 

O problema está na pele sã que envolve as lesões, que

ficará também queimada por todo e qualquer fármaco que se adopte.

Os tratamentos químicos, além de pouco eficazes, infelizmente não 

são isentos de risco, provocando amiúde queimaduras químicas na 

pele circundante às lesões. São exemplos de tratamentos químicos os 

preparados de ácido salicílico, ácido láctico. Mais recentemente foram 

propostos tratamentos com pasta de nitrato de prata a 40%, ou com 

o lápis de nitrato de prata ou com hidróxido de potássio a 5%.

Noutros países utiliza-se ainda um outro agente químico com 

resultados razoáveis, a cantaridina que não está disponível em 

Portugal. Mas a cantaridina tem igualmente o risco de poder provocar 

queimaduras químicas.

O molusco contagioso nas crianças. Condutas práticas
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Novos tratamentos químicos do MC com nitrato de prata ou 

com hidróxido de potássio?
Apenas existe um trabalho publicado em 1999 que defende o 
tratamento tópico com aplicação de pasta de nitrato de prata a 40%, 
cujo manipulado é difícil de obter.
Alguns médicos têm tido sucesso com a aplicação directa do lápis 
de nitrato de prata (LNP) sobre as lesões umbilicadas (e só nestas), 
previamente humedecidas e saturadas de água. Este tratamento tem-
se revelado eficaz e seguro nalguns doentes, deixando apenas uma 
pigmentação residual escura e transitória local.
Assim com a pele húmida (após o banho ou simplesmente pelo 
contacto prolongado de um penso simples embevecido em água), 
aplica-se directamente o LNP em contacto com as lesões umbilicadas 
durante 10 a 20 segundos, retirando depois o lápis e lavando só 
após uma hora. Se surgirem sinais inflamatórios poderá aplicar-se, de 
seguida, pomada de ácido fusídico.
Também se tem mostrado útil o hidróxido de potássio a 5% (um 
manipulado preparado nas farmácias), aplicado uma vez por dia, 
com um cotonete, à noite, até ao rompimento da vesícula. Quando 
a vesícula rompe, o seu conteúdo deverá ser espremido e depois 
destruído ou colocado no lixo. De seguida deve fazer-se a desinfecção 
com Betadine ® da vesícula destruída, e as mãos devem ser 
imediatamente lavadas.
Para se evitar o contacto do LNP ou do hidróxido de potássio com a 
pele sã, esta poderá ser previamente protegida com um creme gordo 
aplicado em volta de cada uma das lesões.

Depois de tratadas as pessoas podem voltar a contrair 
molusco contagioso?
Podem pois a infecção por MC não confere imunidade. Como seria 
de prever. Ao não ultrapassar a pele nem a mucosa, não interfere 
significativamente na imunidade sistémica.

Como se pode evitar o contágio do vírus do MC?

Em qualquer situação, seja em casa, no infantário, na piscina, etc. 
devem seguir-se as seguintes recomendações:

· Não tocar, espremer ou coçar lesões cutâneas elevadas nem no 
próprio nem nos outros;

· Tapar as lesões com a roupa ou com pensos. No caso dos pensos, estes 
devem ser mudados diariamente e sempre que estiverem sujos.

· Desperdiçar os pensos no lixo de casa.

· Não partilhar com outras crianças as roupas, as toalhas, as pranchas, 
brinquedos ou outros equipamentos que potencialmente possam 
ser fomites.

· Usar sempre chinelos e evitar o contacto directo da pele com os 
bancos e sanitas (potenciais fomites).

· Recomenda-se sempre uma boa higiene das mãos, que é a melhor 
maneira de evitar muitas infecções incluindo pelo vírus do MC.

As crianças com MC podem ir para o infantário ou para a 
escola?
Claro que podem e devem ir. Não há qualquer razão para se impedir que 
uma criança com MC não frequente um estabelecimento de ensino.

As crianças com MC podem ou não frequentar as PISCINAS?
Este é claramente o tema de maior controvérsia. Alguns estudos referem 
um aumento do risco de se contrair molusco nas crianças que frequentam 
as piscinas. No entanto, o Centro de Controlo de Doenças Americano 
– CDC - (http://www.cdc.gov/ncidod/dvrd/molluscum/swimming/
swimming_recommendations.htm, com a última actualização em 16 
de Abril de 2006), depois de analisar cuidadosamente os estudos até 
então publicados sobre esta temática,
recomenda que NÃO SE PROÍBAM AS CRIANÇAS COM MOLUSCO
CONTAGIOSO DE FREQUENTAREM AS PISCINAS.
Atendendo a que o molusco contagioso afecta cerca de 10% da 
população pediátrica num dado momento a decisão de proibir 
crianças com molusco contagioso de frequentar piscinas públicas 
deve ser bem pensada. A exclusão destas pode interferir com o bem-
estar físico e criar um estigma social.

O que se poderá contudo fazer
para reduzir o contágio nas piscinas?
Para além dos cuidados comuns de prevenção enumerados atrás, nas 
piscinas poderão recomendar-se uma ou mais das seguintes medidas, 
aplicadas individualmente a cada criança.

· Uso de camisola interior a tapar o tronco;

· Usar pensos à prova de água sobre as lesões;

· Recurso a fatos de banho tipo de surf ou de alta competição que 
tapem quase todo o corpo.

Tapar as lesões, não só previne o contágio de outras crianças/adultos, 
como também impede que a criança se auto-contagie noutras partes 

do corpo.

Onde se poderá encontrar mais informação sobre este tema? Em:

- http://www.cdc.gov/ncidod/dvrd/molluscum/faq/index.htm

- http://www.cdc.gov/ncidod/dvrd/molluscum/swimming/swimming_recommendations.htm

- http://www.aad.org/public/publications/pamphlets/viral_mollscum.html

- http://www.medscape.com/viewarticle/451668_1

- http://www.patient.co.uk/showdoc/23068963/
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