
COVID-19 

VACINAÇÃO 
 

REGRAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 DAS PESSOAS COM 
COMORBIDADES 

 

Seguindo orientação do Ministério da Saúde, o grupo das pessoas com 

comorbidades será vacinado por idade - ou seja, do mais velho para o mais novo. 

Pacientes com comorbidades, que fazem parte do grupo prioritário devem se 

dirigir até uma Unidade de Saúde e retirar a sua Declaração. Essa declaração 

deve indicar uma das comorbidades incluídas como prioritárias para a vacinação contra 

a covid, previstas no Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação do Ministério da 

Saúde (veja a lista a seguir) e será emitida por profissional de saúde com Ensino Superior. 

De posse da declaração a pessoa será encaminhada ao setor de vacinação da unidade 

para a aplicação da vacina, se houver a disponibilidade de doses. 

 
COMORBIDADES DEFINIDAS COMO PRIORITÁRIAS 

GRUPO DE 

COMORBIDADES 
DESCRIÇÃO 

Diabetes mellitus QUalqUer indivíduo com diabetes. 

 
Pneumopatias 
crônicas graves 

Indivíduos com pneumopatias graves inclUindo doença pulmonar 
obstru- tiva crônica (DPOC), fibrose cística, fibroses pulmonares, 
pneumoconio- ses, displasia broncopulmonar e asma grave (Uso 
recorrente de corticoi- des sistêmicos, internação prévia por crise 
asmática). 

 
Hipertensão 
Arterial Resistente 
(HAR) 

HAR: qUando a pressão arterial (PA) permanece acima das 
metas reco- mendadas com o Uso de três oU mais anti-
hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas 
preconizadas e toleradas, administradas com freqUência, 
dosagem apropriada e comprovada adesão oU PA controlada em 
Uso de qUatro oU mais fármacos anti-hipertensivos. 

Hipertensão arterial 
estágio 3 

PA sistólica ≥ 180mmHg e/oU diastólica ≥ 110mmHg, 
independentemente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) 
oU comorbidade 

Hipertensão arterial 
estágios 1 e 2 com 
lesão em órgão-alvo 
e/ou comorbidade 

 
PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/oU diastólica entre 90 e 
109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo (LOA) e/oU 
comorbidade 

DOENÇAS CARDIOVASCULARES 



Insuficiência Cardíaca 
(IC) 

IC com fração de ejeção reduzida, intermediária oU preservada; 
em está- gios B, C oU D, independentemente de classe fUncional da 
New York Heart Association. 

Cor pulmonale 
e Hipertensão 
pulmonar 

 
Cor pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária oU 
secUndária. 

Cardiopatia 
hipertensiva 

Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricUlar esqUerda oU 
dilatação, sobrecarga atrial e ventricUlar, disfUnção diastólica 
e/oU sistólica, lesões em oUtros órgãos-alvo). 

Síndromes 
coronarianas 

Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável, 
cardiopatia is- qUêmica, pós-Infarto AgUdo do Miocárdio, 
oUtras). 

 
Valvopatias 

Lesões valvares com repercUssão hemodinâmica oU sintomática 
oU com comprometimento miocárdico (estenose oU insUficiência 
aórtica; esteno- se oU insUficiência mitral; estenose oU 
insUficiência pulmonar; estenose oU insUficiência tricúspide, e 
oUtras). 

Miocardiopatias e 
Pericardiopatias 

Miocardiopatias de qUaisqUer etiologias oU fenótipos; pericardite 
crônica; cardiopatia reumática. 

GRUPO DE 

COMORBIDADES 
DESCRIÇÃO 

Doenças da Aorta, 
dos Grandes 
Vasos e Fístulas 
arteriovenosas 

 
Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes 
vasos. 

Arritmias cardíacas 
Arritmias cardíacas com importância clínica e/oU cardiopatia 
associada (fibrilação e flUtter atriais; e oUtras). 

Cardiopatias 
congênitas 
no adulto 

Cardiopatias congênitas com repercUssão hemodinâmica, 
crises hipoxê- micas; insUficiência cardíaca; arritmias; 
comprometimento miocárdico. 

Próteses valvares e 
Dispositivos 
cardíacos 
implantados 

Portadores de próteses valvares biológicas oU mecânicas; e 
dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardio 
desfibriladores, ressincroni- zadores, assistência circUlatória de 
média e longa permanência). 

Doença 
cerebrovascular 

Acidente vascUlar cerebral isqUêmico oU hemorrágico; ataqUe 
isqUêmico transitório; demência vascUlar. 

OUTRAS 
COMORBIDADES 

Doença renal 
crônica 

Doença renal crônica estágio 3 oU mais (taxa de filtração 
glomerular < 60ml/ min/1,73m2) e síndrome nefrótica. 



 
 
 

Imunossuprimidos 

Indivíduos transplantados de órgão sólido oU de medula óssea; 
pessoas vivendo com HIV, independentemente da contagem de 
linfócitos T CD4+ e qUe não foram vacinadas previamente contra 
a covid-19; doenças reu- máticas imUnomediadas sistêmicas em 
atividade e em Uso de dose de prednisona oU eqUivalente > 
10mg/dia oU recebendo pulsoterapia com corticoide e/oU 
ciclofosfamida; demais indivíduos em Uso de imUnossU- 
pressores oU com imUnodeficiências primárias; pacientes 
oncológicos qUe realizaram tratamento qUimioterápico oU 
radioterápico nos últimos 6 meses; neoplasias hematológicas. 

Anemia falciforme Anemia falciforme. 

Obesidade mórbida Índice de Massa Corpórea (IMC) ≥ 40. 

 

Síndrome de Down, 
acima de 18 anos 

Trissomia do cromossomo 21. 

Cirrose hepática Cirrose hepática Child-Pugh A, B oU C. 

 

 Além destas indicações clínicas descritas acima, as pessoas entre 18 e 59 

anos, serão vacinadas se portarem: 

  

✓ Gestante com comorbidades – mediante declaração; 

✓ Doença renal crônica em diálise; 

✓ Pacientes oncológicos em acompanhamento, acima de 18 anos, mediante 

comprovação e liberação de médico(a) oncologista; 

✓ Pessoas com deficiência permanente, cadastradas no Benefício de Prestação 

Continuada (BPC), acima de 18 anos.  

 

ORIENTAÇÕES PARA VACINAÇÃO (não será feito o agendamento nesse 

momento por meio do formulário eletrônico) 

 

✓ Apresentar comprovante que demonstre pertencer a um destes grupos de 

comorbidades (exames, receitas, relatório médico, prescrição médica etc.); 

✓ Apresentar documento de identificação com foto, CPF e Cartão Nacional do SUS; 

✓ Apresentar comprovante de residência em Capanema; 

✓ Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;  

✓ Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias. 


