
 
 
 

URMESGRAMA 
 

CAXUMBA ( PAROTIDITE EPIDÊMICA ) 
 
 
Um aumento de casos de parotidite está ocorrendo na cidade do Rio de Janeiro com 
registro de surtos em algumas escolas. A parotidite é a inflamação das parótidas e pode 
ser causada por diversos vírus. O paramixovírus (vírus da caxumba) é o mais 
comumente relacionado a esse quadro.  
  
A caxumba caracteriza-se por aumento das glândulas parótidas (produtoras de saliva) e 
pode ser acompanhada de febre e dor à mastigação e ingestão de líquidos ácidos.Mas 
em cerca de 1/3 das pessoas, o acometimento das glândulas não é aparente. A caxumba, 
como outros vírus, pode causar meningoencefalite (inflamação das membranas do 
cérebro), que geralmente não deixa sequelas e nem leva ao óbito. Como o vírus tem 
preferência para infectar glândulas, também pode acometer os testículos e os ovários, o 
que, raramente, pode levar à esterilidade. 
 
O período de incubação da caxumba é de aproximadamente 16 a 18 dias (até 25 dias), 
período em que os contatos devem ser observados. 
 
A caxumba costuma aparecer sob a forma de surtos, principalmente entre crianças. Em 
situação de surto, acredita-se que 85% dos adultos que não estejam imunizados serão 
infectados e 1/3 deles não apresentará sintomas. É bom saber que quando acontece, a 
doença é mais severa em adultos.  

A pessoa com caxumba deve ser afastada da Creche/Escola, devendo retornar pelo 
menos 9 dias após o início da doença, com atestado de liberação. 
 
A prevenção da caxumba é realizada com a aplicação das vacinas tríplice viral 
(sarampo, caxumba e rubéola) ou quádrupla viral (sarampo, caxumba, rubéola e 
varicela). Ambas estão disponíveis nas redes públicas e privadas de saúde, e são 
contraindicadas em gestantes e em imunodeprimidos. 
  
As Sociedades Brasileiras de Pediatria (SBP) e de Imunizações (SBIm) e o Ministério 
da Saúde recomendam a vacinação rotineira com duas doses: a primeira aos 12 meses e 
a segunda entre 15 e 24 meses de idade. 
Crianças mais velhas, adolescentes e adultos não vacinados, também precisam receber 
duas doses da vacina tríplice viral com intervalo de 1 mês entre elas. Aqueles que 
receberam uma dose em algum momento da vida, devem receber a segunda dose. 
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