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COMUNICADO 

 

Neste inverno, a Diretoria de Atenção à Saúde e Acessibilidade - DASA, da Pró-Reitoria de 

Assuntos Comunitários e Estudantis (Proace), vem chamar atenção para a importância de se 

prevenir contra doenças de transmissão por via respiratória. 

Em 2016, Minas Gerais tem registrado muitos casos de Caxumba, também conhecida como papeira 

ou parotidite. Em Diamantina, alguns casos de Caxumba já foram notificados pela Secretaria 

Municipal de Saúde e, por isso, a população deve ficar atenta e prevenir-se. 

As condições climáticas, com temperaturas mais baixas, propiciam maior propagação do vírus, pois 

as pessoas tendem a aglomerar-se em locais fechados. No entanto, não há motivo para alarde. A 

prevenção da Caxumba pode ser feita de muitas formas, como:  

- Vacinar-se com a tríplice viral, que é a vacina contra Caxumba, Sarampo e Rubéola;  

- Manter os ambientes arejados para facilitar a dispersão do vírus;  

- Não compartilhar utensílios pessoais e de alimentação, como copos e talheres;  

- Proteger a boca e o nariz ao espirrar e tossir;  

- Realizar a higienização adequada e frequente das mãos com água e sabão, e se não for possível, 

usar álcool gel. 

A Secretaria Municipal de Saúde de Diamantina recomenda que todos procurem seu cartão vacinal 

e verifiquem se já foram registradas duas doses da tríplice viral. Quem já recebeu as duas doses da 

tríplice viral (primeira na infância e segunda na vida adulta), já foi diagnosticado com Caxumba ou 

tem mais de 49 anos não precisa ser vacinado. 

Pedimos que todos os casos de Caxumba entre estudantes, servidores e terceirizados sejam 

comunicados à Diretoria de Atenção à Saúde e Acessibilidade/Proace. 

Informamos a todos, também, que a Proace, em parceira com a Secretaria Municipal de Saúde, o 

Departamento de Enfermagem, o Departamento de Fisioterapia e a Faculdade de Medicina, 

realizará uma atualização do cartão vacinal da comunidade acadêmica, disponibilizando mil doses 

da vacina contra Caxumba, Sarampo e Rubéola. O objetivo dessa ação não é realizar a vacinação de 

toda a comunidade acadêmica, e sim facilitar a sua realização para aqueles que ficam grande parte 

do dia no Campus JK e têm dificuldade para comparecer aos postos de saúde no município. 

A vacinação ocorrerá entre os dias 11 a 15 de julho, das 13h às 19h, na Clínica de Fisioterapia, para 

público com idade entre 11 e 49 anos. Solicitamos que tragam os seus cartões de vacinação para 

conferência. 
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Considerando os casos já notificados, recomendamos que as coordenações de cursos e 

departamentos listados a seguir incentivem mais fortemente a vacinação entre seus estudantes, a fim 

de diminuir os casos de infecção por Caxumba na UFVJM. 

- Bacharelado em Ciência e Tecnologia 

- Bacharelado em Humanidades 

- Educação Física 

- Engenharia Florestal 

- Engenharia Mecânica 

- Fisioterapia 

- Pós-Graduação em Zootecnia 

Esclarecemos que a população de Diamantina e região, que não faz parte da comunidade acadêmica 

da UFVJM, deve procurar os postos de saúde de sua referência para esclarecimentos sobre a vacina 

contra Caxumba, Sarampo e Rubéola e aproveitar para atualizar seu cartão vacinal. 

Lembramos que a vacinação é uma responsabilidade individual, por isso faça sua parte e previna-

se! 

 

 

Diamantina, 08 de julho de 2016. 
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