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INFORME TÉCNICO CAXUMBA 
 
 
I. INTRODUÇÃO 

 

 A caxumba é uma doença infecciosa aguda causada por um vírus; tem 

como principal característica a presença de uma parotidite (inflamação de 

glândulas salivares). Outras etiologias não produzem parotidite em escala 

epidêmica. 

O homem é o único hospedeiro natural conhecido, 30 a 40% dos 

indivíduos infectados apresentam uma infecção inaparente (sem sintomas) e 

constitui importante papel na disseminação da doença. 

Os sintomas são geralmente: febre, dor de cabeça, dor muscular, perda 

de apetite, edema e aumento de sensibilidade na parótida em um dos lados ou 

nos dois lados. 

 

II. PERÍODO DE INCUBAÇÃO 

 O período de incubação é de 12 a 25 dias, mas tipicamente 

desenvolve-se em torno de 16 a 18 dias após a exposição ao vírus.  

 

III. TRANSMISSÃO 

A transmissão se dá pelo contato direto com uma pessoa infectada por 

meio das gotículas de secreção da orofaringe. 

Apresenta suscetibilidade geral, cosmopolita e de distribuição endêmica 

nos grandes centros, mas com tendência a manifestação epidêmica em escolas 

e instituições onde haja agrupamento de adolescentes e adultos.  
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 O período de transmissão estende-se de 2 dias antes do início da 

parotidite até 5 dias após esta data. 

 

IV. DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

Em surtos de caxumba, os exames serão realizados no serviço de 

virologia do Instituto Adolfo Lutz (IAL), de acordo com as normas técnicas do 

laboratório de vírus respiratórios (Anexo 1).  

 

V. NOTIFICAÇÃO 

 Os casos individuais de caxumba não são de notificação 

compulsória.  

Surtos de caxumba em instituições fechadas e escolares são de 

notificação compulsória e deverão ser notificados no módulo surtos do SINAN 

Net. 

Além disso, deverá ser preenchida uma planilha de acompanhamento de 

surtos, modelo do CCD (Anexo 2). 

 

VI. VACINAÇÃO CONTRA A CAXUMBA (CALENDÁRIO VACINAL) 

  

A vacina tríplice viral (contra sarampo, caxumba e rubéola) é dada 

de rotina nas crianças de 12 meses de idade em todos os postos de 

saúde. As pessoas entre 1 a 19 anos devem ter duas doses da vacina tríplice 

viral, com intervalo mínimo de 30 dias entre elas. 

 Para as crianças nascidas a partir de 1 de junho de 2012, a segunda 

dose deverá ser aplicada a vacina Tetraviral, desde que já tenha recebido 

uma dose de tríplice viral, com intervalo mínimo de 30 dias. 
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 Os adultos nascidos a partir de 1960, não vacinados ou sem 

comprovação de dose recebida anteriormente, devem tomar uma dose da 

vacina tríplice viral. 

 

VII. MEDIDAS DE PREVENÇÃO EM SURTOS 

A medida preconizada para bloqueio de surtos é a vacinação. 

É importante que se estabeleça um trabalho conjunto com as instituições 

de ensino, ou mesmo outras instituições, para garantir que todos os 

suscetíveis sejam vacinados rapidamente na ocorrência do(s) primeiro(s) 

caso(s).  

Nestes locais é realizada a vacinação de bloqueio somente nos 

suscetíveis (aqueles que não tiveram a doença e que não tem vacinação 

completa para caxumba) na ocorrência de surto de caxumba, com a vacina 

tríplice viral. Apesar de um bloqueio rápido, pronto e efetivo, alguns casos 

podem continuar a ocorrer entre os vacinados já infectados, ao longo das 

próximas três semanas após o bloqueio. 

A vacinação é seletiva, ou seja, iniciar ou completar o esquema de 

vacinação de acordo com o calendário vacinal do Programa Estadual de 

Imunização. 

 

A - VACINAÇÃO DE BLOQUEIO 

1) Comunicantes menores de 1 ano de idade: não deverão ser vacinados. 

2) Comunicantes de 12 meses a 19 anos, 11 meses e 29 dias: 

⇒ Sem nenhuma dose da vacina tríplice viral: deverão ser vacinados 

no bloqueio (considerar como 1ª dose) e agendar a segunda dose com 

intervalo mínimo de 30 dias. Para os nascidos a partir de 1 de junho de 

2012 deverão receber a segunda dose com a vacina tetraviral. 
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⇒ Com uma dose da vacina tríplice viral: deverão ser vacinados no 

bloqueio e esta dose será considerada como segunda dose, desde que 

tenha um intervalo ≥ 30 dias da primeira dose. Os nascidos a partir de 1 

de junho de 2012 deverão receber a segunda dose com a vacina 

tetraviral. 

 OBS: durante as ações de bloqueio, caso o comunicante tenha recebido 

uma dose da vacina tríplice viral há menos de 30 dias, não haverá 

necessidade de receber  a vacina durante o bloqueio.  

⇒ Com duas doses da vacina tríplice viral: os nascidos a partir de 1 de 

junho de 2012 deverão receber uma dose da vacina tetraviral, desde que 

tenha um intervalo ≥ 30 dias da ultima dose. Os demais não necessitarão 

ser vacinados durante o bloqueio, desde que tenha sido respeitado o 

intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. 

3) Comunicantes maiores de 19 anos até os nascidos a partir de 1960: 

todos os contatos que não comprovem, mediante apresentação de caderneta 

ou comprovante de vacinação, duas doses da vacina tríplice viral, deverão ser 

vacinados no bloqueio. Portanto, os comunicantes: 

- Sem nenhuma dose da vacina tríplice viral: deverão ser vacinados no 

bloqueio (considerar como 1ª dose) e agendar a segunda dose com 

intervalo mínimo de 30 dias.  

- Com uma dose da vacina tríplice viral: deverão ser vacinados no bloqueio 

e esta dose será considerada como segunda dose, desde que tenha um 

intervalo ≥ 30 dias da primeira dose.  

  OBS: durante as ações de bloqueio, caso o comunicante tenha recebido uma 

dose da vacina tríplice viral há menos de 30 dias, não haverá necessidade 

de receber a vacina durante o bloqueio. 
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- Com duas doses da vacina tríplice viral: não necessitarão ser vacinados 

durante o bloqueio, desde que tenha sido respeitado o intervalo mínimo de 

30 dias entre as doses. 
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