CIRCULAR Nº 003/2017 – EF/EM/3ª SÉRIE E PRÉ-VESTIBULAR – JARDIM DA PENHA
ASSUNTO: CAMPANHA CONTRA A CAXUMBA
Vila Velha, 30 de março de 2017
Senhores Pais/Responsáveis,
Por orientação da Vigilância Epidemiológica da PMV, teremos uma ação na escola coordenada pela
equipe da Unidade de Saúde de Jardim da Penha.
A Diretora da Unidade de Saúde de Jardim da Penha, a senhora Karlla da Cunha Rocha Vieira, nos
solicitou que:
•

Todos os alunos do UP de Jardim da Penha tragam para escola, no período de 03 a 07 de abril, as
suas carteiras de vacinação devidamente identificadas. Essas carteiras serão analisadas, e os dados,
enviados para o Ministério da Saúde, que avaliará as prováveis causas de estarem aparecendo casos
de caxumba na cidade de Vitória.
Os alunos que nunca tiveram a doença ou não tomaram duas doses da “tríplice viral” serão

vacinados na própria escola durante o período da campanha. Isso só poderá ser feito mediante autorização
abaixo devidamente preenchida e assinada pelos pais ou responsáveis.
Os pais que assim o desejarem, também podem procurar a Unidade de Saúde mais próxima de sua
casa para a vacinação. Mesmo que a família faça a opção de tomar a vacina fora da escola, precisamos
que os alunos tragam a carteirinha de vacinação, bem como o formulário anexo preenchido e assinado.
Ressaltamos que a senhora Karlla avaliou que as ações implementadas pela escola foram
adequadas e que não existe motivo para alarde.
Estamos certos de contar com a parceria de todos.
Qualquer dúvida, procurem a pedagoga da unidade.
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CAXUMBA
A caxumba, também chamada de papeira ou parotidite, é causada por um vírus, chamado
Paramyxovírus. Seus primeiros sintomas são febre, calafrios, dores de cabeça, musculares e ao
mastigar ou engolir, além de fraqueza. Uma das principais características da doença é o aumento
das glândulas salivares próximas aos ouvidos, que fazem o rosto inchar. Nos casos graves,
a caxumba pode causar surdez, meningite e, raramente, levar à morte. Após a puberdade, pode
causar inflamação e inchaço doloroso dos testículos (orquite) nos homens ou dos ovários
(ooforite) nas mulheres e levar à esterilidade. Por isso, é necessário redobrar a atenção nestes
casos e ter acompanhamento médico.
A principal forma de prevenção é a vacina. A tríplice viral protege contra caxumba, rubéola e
sarampo e está disponível na rede pública de saúde para pessoas entre 1 ano e 49 anos de
idade.
Na rotina dos serviços públicos de saúde a vacina tríplice viral é administrada aos 12 meses de idade, e
reforçada aos 15 meses por meio da aplicação da vacina tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e
varicela).
Indivíduos de 1 a 19 anos deverão receber duas doses das vacinas com componentes sarampo,
caxumba e rubéola e de 20 a 49 anos, 1 dose.
Considerando que diversos Estados estão registrando surtos de caxumba e que o trânsito de
pessoas entre eles e o nosso Estado é freqüente, além de que muitos adolescentes e adultos
encontram-se com esquema vacinal incompleto, a Secretaria de Saúde de Vitória estará
realizando ação de avaliação dos cartões e vacinação dos alunos do IBDH.
Para que seu filho(a) seja vacinado(a), orientamos que seja assinada a autorização abaixo.
Eu,
______________________________________________,
responsável
pelo
aluno
_____________________________________________ AUTORIZO meu filho a receber a vacina
tríplice viral.
Assinatura: _______________________________________________

Vitória, _____, de março de 2017

