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RESUMO

A parotidite mais conhecida como caxumba é uma doença infecciosa viral
aguda e contagiosa, que pode atingir qualquer tecido glandular e nervoso
do corpo humano, mas é mais comum afetar especialmente as glândulas
parótidas que fazem parte do conjunto de glândulas produtoras de saliva,
ou as glândulas submandibulares e sublinguais, próximas ao ouvido.
Diante do exposto o presente estudo tem como objetivo descrever os
meios de atuação e cuidados da equipe de enfermagem junto com a
Sistematização da Assistência de Enfermagem frente ao paciente com
parotidite. Trata-se de um estudo do tipo relato de caso, dados coletados
através da consulta de enfermagem, direcionado ao paciente com
parotidite realizado Unidade Básica de Saúde – UBS 01 Asa Sul do Distrito
Federal. Procurou a Unidade Básica de Saúde após ligação da escola
informando que o filho apresentava um quadro febril muito alto sem
presença de melhora, relatando dor em ramo mandibular esquerdo, mãe
informa que o filho apresentou febre nos últimos dias, com um episódio
de vômito, mal-estar e fadiga. O estudo de caso possibilitou a abordagem
ao paciente com doença parotidite/caxumba além do aprofundamento
sobre a temática, e a importância da atuação de Enfermagem na
abordagem a esses pacientes. Uma vez que, a proteção dos indivíduos
com as vacinas proporcionada é valiosa e de suma importância. A alta
cobertura vacinal possibilita a eliminação da doença endêmica; e a
redução dos surtos, limita a propagação do vírus para aglomerados
populacionais e reduz a frequência dessas complicações.
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