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Pernambuco, setembro de 2016 

Informe Técnico 

DIRETRIZES PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA PAROTIDITE (CAXUMBA)  

CARACTERÍSTICAS GERAIS 
A caxumba (parotidite infecciosa ou popularmente chamada de papeira) é uma doença 

viral aguda caracterizada por febre e aumento das glândulas salivares, podendo ser acompa-
nhada por mialgia, anorexia, dor de cabeça, mal-estar, dor à mastigação e dificuldade de deglu-
tição. Entretanto, 1/3 das infecções podem não apresentar aumento, clinicamente aparente, 
dessas glândulas. O diagnóstico é clínico e não há tratamento específico, indicando-se apenas 
repouso, analgesia e observação para surgimento de complicações. 

Em homens adultos, a orquiepididimite é observada em aproximadamente 20 a 30% dos 
casos e, quando não tratada adequadamente, pode levar a impotência ou esterilidade. A doen-
ça pode evoluir para meningite em 10% dos casos e mais raramente para encefalite. Dentre 
outras complicações observadas também cita-se a pancreatite, a ooforite e a mastite. Não há 
relato de óbitos relacionados à parotidite. Sua ocorrência, durante o 1º trimestre da gestação, 
pode ocasionar aborto espontâneo, porém não existem evidências de que possa causar mal-
formações congênitas. 

A transmissão para uma pessoa susceptível ocorre através do contato com as secreções 
respiratórias (gotículas de saliva, espirro, tosse) de um indivíduo infectado, mesmo quando 
assintomático. O período de transmissibilidade da caxumba começa uma semana antes e vai 
até nove dias após o aparecimento da inflamação nas glândulas salivares.  No entanto, como a 
carga viral é mais elevada nos dias que antecedem e logo após o início da parotidite, recomen-
da-se o isolamento social com afastamento das atividades habituais até 5 dias após o início do 
edema da parótida. 

O período de incubação varia de 12 a 25 dias após a exposição, mas a parotidite geral-
mente se desenvolve de 16 a 18 dias. A imunidade é de caráter permanente, sendo adquirida 
após infecções inaparentes, aparentes, ou imunização ativa. 

A parotidite infecciosa costuma apresentar-se sob a forma de surtos que acometem mais 
crianças. Entretanto, estima-se que na ausência de imunização, 85% dos adultos poderão ter a 
doença. No Estado de Pernambuco, a vacina tríplice viral (que protege contra sarampo, rubéola 
e caxumba) foi introduzida no calendário de imunização da criança em 2004, existindo popula-
ção susceptível em outras faixas etárias. 

A parotidite não é doença de notificação compulsória no Brasil, entretanto, desde 2015 
vem ocorrendo surtos da doença na região Sudeste do País. Em Pernambuco, o registro de sur-
tos teve início em maio de 2016, totalizando 17 surtos que envolveram 167 casos, com predo-
mínio de adolescentes e adultos jovens.  

Devido à mudança da situação epidemiológica da doença no Estado, tanto os casos sus-
peitos de parotidite como os agregados de casos dessa enfermidade são considerados eventos 
de notificação compulsória imediata para a vigilância epidemiológica municipal/estadual con-
forme estabelecido na  Portaria SES-PE Nº 390 de 14/09/2016 (Anexo 1). 
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VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  

 
1. Definição de caso 

 Caso suspeito: Indivíduo com febre e aumento agudo das glândulas salivares, principalmente 
parótidas. 

 Descartado: Caso suspeito, em que se confirma outra doença. 
 Confirmado: Indivíduo com febre e aumento agudo das glândulas salivares, principalmente 

parótidas em que não há confirmação para outra doença. 

A caxumba não deve ser descartada mesmo com o pressuposto de que os indivíduos têm 
imunidade por causa da vacinação. 

 
2. Notificação 

A identificação de casos de caxumba é importante para adoção das medidas de 
prevenção e controle, evitando a propagação da doença entre pessoas que não têm evidência 
presuntiva da imunidade. 

 
Em Pernambuco, a notificação de caso(s) suspeito(s) de caxumba é obrigatória e 

imediata. Deve ser realizada à Secretaria Municipal de Saúde, dentro das primeiras 24 horas, a 
partir do atendimento do paciente. O caso deve também ser notificado à Secretaria Estadual de 
Saúde por telefone, Formsus (plataforma Cievs: cievspe.com), fax ou e-mail, para o 
acompanhamento junto ao município.  

 
O instrumento de notificação de caso é a Ficha de Notificação/Conclusão Individual do 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan, na qual deve ser registrada 
informações sobre situação vacinal, complicações e o nome de instituições fechadas 
frequentadas pelo caso.  O campo "observações adicionais" foi editado com essas indagações 
para facilitar o preenchimento e o fornecimento de todas as informações complementares do 
caso (Anexo 2). 

 
 

3. Investigação 

A investigação do caso suspeito de caxumba deve ser realizada com o objetivo de coletar 
dados para subsidiar a adoção de medidas de prevenção e controle frente a um caso, surtos e 
epidemias. As informações obtidas na investigação deverão responder às perguntas básicas da 
análise epidemiológica, ou seja: quem foi afetado, quando ocorreram os casos e onde se locali-
zam. A partir dessas informações serão desencadeadas as condutas adequadas à situação. To-
dos os casos suspeitos de caxumba devem ser investigados no prazo máximo de 48 horas após 
a notificação.  
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As Investigações de casos de caxumba devem incluir histórico de imunização verificado 

por meio da caderneta de vacinação. Deve ser registrado o número de doses de tríplice/tetra 
viral, assim como a data da última dose administrada. 

Durante a investigação do caso é importante observar os sintomas do paciente e relatar 
as complicações tais como: orquite, mastite, ooforite, meningite, encefalite e outras. Essa in-
formação deve constar no campo de "observações adicionais" da ficha de notificação individu-
al. 

Esforços devem ser feitos para identificar a fonte de infecção para cada caso de caxumba, 
isto é, os pacientes devem ser questionados sobre o contato com outros casos conhecidos. É 
preciso identificar e acompanhar todos os seus contactantes durante o período de transmissibi-
lidade (7 dias antes a 9 dias após o aparecimento de inflamação das glândulas salivares, mais 
comumente das parótidas), para adoção de medidas de prevenção e controle e identificar ca-
sos oportunamente .  

O potencial de transmissão deve ser avaliado considerando se o indivíduo frequenta insti-
tuições em ambientes fechados tais como: creches, escolas, universidades, locais de trabalho, 
presídios e etc, considerados como locais de alto risco, devendo-se ficar alerta à possibilidade 
de surtos. 

A vigilância ativa dos contactantes deve ser mantida durante pelo menos dois períodos de 
incubação (50 dias) após o início da parotidite do último caso. Esse tempo permite a 
identificação da transmissão de infecções subclínicas ou casos não reconhecidos.  

 
Como não há laboratório de referência para a caxumba, os casos devem ser encerrados 

por critério clínico ou clínico epidemiológico. Nesses casos o critério de confirmação e descarte  
adotado na Ficha de Notificação/Conclusão Individual do Sinan deve ser o clinico 
epidemiológico. Haverá coleta de amostras apenas em casos previamente acordados com a 
Secretaria Estadual de Saúde e na presença de complicações neurológicas. 
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Figura 01: Conduta Frente a um Caso Suspeito de Parotidite (Caxumba) 

 
Considera-se como surto de caxumba a ocorrência de dois ou mais casos relacionados 

entre si no tempo e lugar. As informações obtidas através da vigilância dos surtos serão 
utilizadas para acompanhar a tendência da doença na população e caracterizar aquelas que 
exigem medidas de controle adicionais. 

 
Tendo em vista que a Ficha de Notificação/Conclusão do Sinan não contempla todas as 

informações necessárias para a construção do perfil epidemiológico da doença, deve ser 
realizado também o preenchimento da Ficha de Investigação de Caso de Caxumba em 
Situação de Surto elaborada pela SES/PE para cada caso do surto (Anexo 3). Em surtos de 
maior magnitude se recomenda a elaboração de relatório final com o perfil do surto 
investigado e as ações realizadas.   

 
Figura 02: Conduta Frente a Suspeição de um Surto de Parotidite (Caxumba) 

 
*Os dados da Planilha de Consolidação de dados de caxumba serão obtidos a partir do preenchimento da Ficha 
de Investigação de Caso de Caxumba em Situação de Surto 

 
A vigilância deve ser reforçada pelos profissionais de saúde através da promoção da sen-

sibilização do público afetado.  
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4.Consolidação dos Dados e Fluxo de Informação 

Os dados de todos os casos de caxumba registrados na Ficha de Notificação/Conclusão 
devem ser digitados no Sinan Net no Módulo Individual pela SMS. 

 
Diante de um surto, além da digitação no Sinan Net dos dados de cada caso no Módulo 

Individual, os dados do surto também devem ser digitados no Módulo Surto do Sinan Net. Além 
disso, os dados de cada caso registrados na Ficha de Investigação de Caso de Caxumba em 
Situação de Surto devem ser consolidados na Planilha de Consolidação de Dados de Caxumba 
(Anexo 4). 

 
Os dados digitados no Sinan seguem o fluxo habitual do mesmo. Quanto à planilha citada 

acima, deve ser devidamente preenchida após a finalização de cada surto e enviada para a 
Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, através do email 
exantematicas.poliomielite@gmail.com. 
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MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE 

1. Esquema Básico de Vacinação  

Vacina: Tríplice viral e tetra viral (ou tríplice viral+varicela). 

1.1 Indivíduos de 12 meses a 19 anos de idade: 
 
Administrar 1 (uma) dose de tríplice viral (1ª dose) aos 12 meses de idade, a 2ª dose deve 

ser realizada aos 15 meses de idade com a vacina tetra viral ou tríplice viral+varicela.  
 
Os menores de dois anos que não receberam oportunamente apenas a segunda dose, 

com tetra viral (aos 15 meses), podem receber essa vacina até completarem 23 meses e 29 dias 
de idade. Após essa idade fazer a 2ª dose com tríplice viral. 

 
As crianças maiores de 2 anos e adolescentes não vacinados devem receber duas doses 

de tríplice viral mantendo um intervalo mínimo 30 dias entre as doses.  
 
1.2 Indivíduos de 20 a 49 anos de idade:  
 
Administrar 1 (uma) dose de tríplice viral, em pessoas não vacinadas anteriormente com 

essa vacina. Considerar vacinada a pessoa que comprovar 1 (uma) dose de vacina com 
componente sarampo, caxumba e rubéola 

 
1.3 Profissionais de saúde: 
 
 Administrar 2 (duas) doses com a vacina tríplice viral independente da idade. 
 

 
 Dose das vacinas tríplice ou tetra viral: 0,5 ml, via subcutânea. 

 Particularidades das vacinas tríplice e tetra viral: 

 É contraindicada em gestantes e imunodeprimidos. 

 Mulheres em idade fértil devem evitar a gravidez até 1 ( um) mês após a vacinação. 

 Em caso de esquema vacinal incompleto, completar o esquema, de acordo com a faixa 
etária. 

 Não administrar simultaneamente com a vacina febre amarela (vírus atenuado), 
estabelecendo o intervalo mínimo de 30 dias, salvo em situações especiais que 
impossibilitem manter o intervalo indicado. 
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2. Ações diante de um caso  

2.1  Isolamento  
 O isolamento domiciliar ou hospitalar dos casos é adotado para reduzir a disseminação 
do vírus da caxumba. Deve-se evitar, principalmente, a frequência a ambientes fechados tais 
como: escolas, universidades recintos de trabalho ou contato com pessoas suscetíveis, até 5 
dias após o início da parotidite. 
 

2.2 Bloqueio vacinal 

2.2.1 Indicação 

 O bloqueio vacinal diante de casos de caxumba caracteriza-se pela adoção de estratégias 
para vacinar contactantes suscetíveis. O bloqueio é seletivo, ou seja, só deve ser feito em 
pessoas sem histórico de vacinação ou com vacinação incompleta contra a doença, que 
tiveram contato com o caso de caxumba no período de transmissibilidade da doença.  

 Priorizar a vacinação dos contactantes de locais “fechados”: residência, escola, creche, 
cursinho, faculdade, alojamento, local de trabalho e outros estabelecimentos coletivos. 

 A faixa etária prioritária é entre 12 meses e 49 anos de idade. Porém, a ampliação dessa 
faixa para a realização do bloqueio vacinal deverá ser avaliada, de acordo com a situação 
epidemiológica apresentada na localidade. Em caso de profissionais de saúde são 
recomendadas 2 (duas) doses com a tríplice viral, independente da faixa etária. 
Contactantes menores de 1 ano de idade não devem ser vacinados. 

 Considerar vacinada a pessoa nessa faixa etária (12 meses a 19 anos) que comprovar 2 
(duas) doses de vacina com os componentes sarampo, caxumba e rubéola. 

 O bloqueio vacinal deve ser realizado o mais breve possível. Mas, deve-se atentar que 
mesmo com um bloqueio rápido, pronto e efetivo, alguns casos podem continuar a ocorrer 
entre os vacinados infectados, ao longo das primeiras três semanas após essa ação. 

 Sempre que possível, além do bloqueio vacinal, deve-se intensificar a vacinação de rotina, 
com a busca ativa de faltosos, identificação de bolsões de não vacinados e vacinação 
oportuna dos mesmos. 

2.2.2 Orientações para operacionalização 

A. Equipe operacional 

 Toda operacionalização do bloqueio vacinal ocorre no âmbito do município de ocorrência do 
caso. Portanto, é coordenada pelo município, com o apoio, sempre que necessário, dos 
outros níveis hierárquicos do sistema de saúde (Geres e nível central da Secretaria Estadual 
de Saúde). 
 
 Cabe ao município definir a equipe responsável pelo planejamento e execução do bloqueio 

vacinal, de forma a agilizar o processo.  
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 Recomenda-se que a equipe tenha representantes da Vigilância Epidemiológica, Programa 
de Imunização e Atenção Básica. É importante a integração desses setores para o sucesso 
da ação, ou seja, impedir a disseminação do vírus da caxumba. O trabalho integrado agiliza o 
processo, uma vez que: (a) a Vigilância Epidemiológica é quem desencadeia a ação a partir 
das informações da notificação do caso; (b) o Programa de Imunização deve disponibilizar 
insumos (vacinas, seringas, caixas térmicas, cadernetas de vacinação, etc.) e orientações 
técnicas sobre a vacinação; (c) a Atenção Básica pelo indispensável apoio e participação no 
trabalho de campo por meio da unidade de saúde da área de abrangência onde ocorreu o 
caso.   

B. Registro e digitação das doses de vacina aplicadas no bloqueio 

 As doses aplicadas devem ser registradas na caderneta de vacinação (ou equivalente) do 
contactante, constituindo o comprovante de vacinação do usuário. 

 As doses aplicadas devem ser registradas em Planilha específica - Informações sobre 
bloqueio vacinal contra a caxumba- Planilha 1 (Anexo 5), imprescindível para que o 
trabalho seja dimensionado. Uma cópia dessa planilha deve ser encaminhada à 
Coordenação do Programa Estadual de Imunização, por e-mail (rfepe@hotmail.com). 

 Por ser uma vacinação seletiva, as doses aplicadas no bloqueio também devem ser 
incorporadas aos dados da vacinação de rotina da unidade de saúde. Para isso, utilizar os 
instrumentos de registro de doses aplicadas da unidade de saúde para digitação no API-
WEB ou no SI-PNI, dependendo do sistema de informação em uso pela sala de vacinação da 
unidade.  

ATENÇÃO 

 Todas as doses aplicadas no bloqueio vacinal devem ser digitadas no SI-PNI ou API-WEB 
(dependendo do Sistema de Informação que está sendo utilizado pela sala de vacinação 
da unidade de saúde). 

 Encaminhar uma cópia da Planilha 1 (Informações sobre intensificação vacinal contra a 
caxumba) à Coordenação do Programa Estadual de Imunização 
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Dados Complementares do Caso

    |     |     |    |    | |  |
31 Data da Investigação 32

8 - Outro país

34 Tomou Vacina com Tríplice ou Tetra Viral
1 - Sim 2 - Não 9 - Ignorado

Data da Última Dose36

    |     |     |    |    | |  |

Local do surto / município

CASO SUSPEITO:  Indivíduo com febre e aumento agudo das glândulas salivares, principalmente parótidas

9 - Ignorado

D
a
d

o
s
 d

e
 R

es
id

ên
ci

a
N

o
ti

fi
ca

çã
o

 I
n

d
iv

id
u

a
l

Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora)

Nome do Paciente

Tipo de Notificação

Município de Notificação

1

5

6

8

Data dos Primeiros Sintomas

    |     |     |    |    | |  |
7

Data de Nascimento

    |     |     |    |    |

9

 |  |

2 - Individual

D
a
d

o
s
 G

er
a
is

Nome da Mãe16

11 M - Masculino
F - Feminino
I - Ignorado    |    |

Número do Cartão SUS

   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

15

1-1ºTrimestre    2-2ºTrimestre       3-3ºTrimestre
10 (ou) Idade  Sexo

4- Idade gestacional Ignorada    5-Não      6- Não se aplica
9-Ignorado

Raça/Cor13Gestante12

14 Escolaridade

1 - Hora
2 - Dia
3 - Mês
4 - Ano

0-Analfabeto     1-1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau)    2-4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau)
3-5ª à 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau)    4-Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau)     5-Ensino médio incompleto (antigo colegial  ou 2º grau )
6-Ensino médio completo (antigo colegial  ou 2º grau )   7-Educação superior incompleta     8-Educação superior completa     9-Ignorado   10- Não se aplica

    |

UF4

Agravo/doença2 Data da Notificação

    |     |     |    |    |

3

 |  |
Código (CID10)

PAROTIDITE (CAXUMBA)    B 26

    |    |    |    |    |    |

Código

1-Branca     2-Preta         3-Amarela
4-Parda       5-Indígena     9- Ignorado

    |    |    |    |    |

Código (IBGE)

CEP

Bairro

Complemento (apto., casa, ...)

    |    |    |    |   -   |    |

Ponto de Referência

País (se residente fora do Brasil)

23

26

20

28 30Zona29

22 Número

1 - Urbana     2 - Rural
3 - Periurbana  9 - Ignorado

(DDD) Telefone

27

Município de Residência

    |

UF17 Distrito19

Geo campo 124

Geo campo 225

    |    |    |    |    |

Código (IBGE)

Logradouro (rua, avenida,...)

Município de Residência18

    |    |    |    |    |

Código (IBGE)

2121

    |    |    |    |    |

Código

35  Número de doses

10 - Unidade Prisional

33 Local de Trabalho / Estudo

SEVS/SES      22/09/2016



A
te

n
d

im
en

to 45 Ocorreu Hospitalização

48 Município do Hospital 49 Nome do Hospital

C
o

n
cl

u
sã

o

1 - Confirmado
2 - Descartado

Classificação Final52 Critério de Confirmação ou Descarte53

54 Classificação final do caso descartado

Evolução do Caso55 Data do Óbito

    |     |     |    |    | |  |

Data do Encerramento

    |     |     |    |    |

56

 |  |

57

M
ed

id
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s 
d
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50 Realizou Bloqueio Vacinal

1 - Sim  2 - Não  9 - Ignorado

1 - Sim
51

Em caso afirmativo, indique a quantidade de
pessoas vacinadas

    |

47 UF

9- Ignorado De 5 a 14 anos
De 15 a 39 anos

3 - Não, todos vacinados

4 - Não, sem história
de contato

2 - Não

1- Laboratorial  2- Clínico-epidemiológico  3- Clínico

1 - Vírus Parainfluenza 1 e 3

5 - Echovírus

2 - Vírus de Epstein Barr

6 - Vírus da Coriomeningite Linfocítica

3 - Vírus da Influenza A
4 - Coxsackie vírus

9 - Outros

In
v

es
ti

g
a

d
o

r

Município/Unidade de Saúde

    |    |    |    |    |    |

Cód. da Unid. de Saúde

Nome Função Assinatura

Observações Adicionais

7 - AIDS/HIV 8 - Causas Não Infecciosas

1-Cura       2-Óbito por Parotidite
3-Óbito por outras causas           9-Ignorado

Menor de 5 anos     |     |
    |    |
    |    |

D
a
d

o
s
 C

lí
n

ic
o
s 43 Outros Sinais e Sintomas (1 - Sim, 2 - Não, 9 - Ignorado)

Data do Início da Parotidite40

    |     |     |    |    | |  |

Data do Início da Febre42

    |     |     |    |    | |  |

Febre Mialgia Mal-estar                   Aumento glandular  
(salivares, submaxilares e sublingual)

Outros: ____________________________________________________________________________________________________ 

Anorexia  Dor de cabeçaDificuldade de deglutição               

44 Complicações

Orquite Mastite Ooforite                   Perda de audição   Meningite viral              Outras: _____________________________               

Data da Internação

    |     |    |    |

46

    |  |  |





Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco 

                             INFORMAÇÕES SOBRE BLOQUEIO VACINAL CONTRA CAXUMBA           (Planilha 1) 
 

Município: ...........................................................................................................            Geres: ................................. 

DADOS DO CASO SUSPEITO 

Nome:  

Idade:  Data dos 1ºs sintomas: .............../.............../............... 

Situação vacinal:  Sem histórico de vacina       com D1: .........../............../...............     com D2: 
.........../............../............... 

DADOS DO BLOQUEIO VACINAL 

Data da vacinação:  

.............../.............../............... 

Local da vacinação:   Domicilio     Escola      Creche     Unidade de Saúde 

         Outros locais: 
..................................................................................................................... 

Faixa etária 

Nº de doses aplicadas no Bloqueio Vacinal 

Sexo 
Vacina tríplice viral 

Vacina tetra 
viral* 

1ª dose  2ª dose Dose Fem. Masc. 

1 ano (12 a 23 meses)   xxxxxxx        

2 anos     xxxxxxx     

3 anos     xxxxxxx     

4 anos     xxxxxxx     

5-6 anos     xxxxxxx     

7-11 anos     xxxxxxx     

12 anos     xxxxxxx     

13-14 anos     xxxxxxx     

15-16 anos     xxxxxxx     

17-19 anos     xxxxxxx     

20- 24 anos     xxxxxxx     

25-29 anos     xxxxxxx     

30-34 anos     xxxxxxx     

35-39 anos     xxxxxxx     

40-44 anos     xxxxxxx     

45- 49 anos     xxxxxxx     

Outras faixas etárias**     
xxxxxxx 

    

..............................         

Total           

* Ou vacina tríplice viral+varicela.               ** a realização do bloqueio vacinal em maiores de 49 anos depende da situação epidemiológica da 
localidade. 

Observações: 

Responsável: .....................................................................................................................................  Data: 
.............../.............../............... 
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