
COVID-19

VACINAÇÃO PARA CRIANÇAS

GRUPO DE COMORBIDADES DESCRIÇÃO

Diabetes mellitus Público-alvo com diagnóstico de diabetes.

Pneumopatias crônicas 
graves

Indivíduos com pneumopatias graves incluindo fibrose cística, displasia bron-
copulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, interna-
ção prévia por crise asmática ou uso de doses altas de corticoide inalatório 
e de um segundo medicamento de controle no ano anterior), bronquiecta-
sia (não fibrocística), discinesia ciliar primária, doença pulmonar intersticial, 
bronquiolite obliterante.

Hipertensão Arterial 
Sistêmica Público-alvo com diagnóstico de hipertensão arterial. 

Doenças cardiovasculares Cardiopatias que causem comprometimento sistêmico. 

Cardiopatias congênitas Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, crises hipoxêmi-
cas; insuficiência cardíaca; arritmias; comprometimento miocárdico.

Doenças neurológicas 
crônicas

Doença cerebrovascular (acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrági-
co; ataque isquêmico transitório); doenças neurológicas crônicas que impac-
tem na função respiratória; indivíduos com paralisia cerebral, esclerose múl-
tipla e condições similares; doenças hereditárias e degenerativas do sistema 
nervoso ou muscular; deficiência neurológica grave.

OUTRAS COMORBIDADES

Doença renal crônica Público-alvo com diagnóstico de doença renal crônica.

Imunocomprometidos

Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas 
vivendo com HIV, independentemente da contagem de linfócitos T CD4+; 
doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de dose de 
prednisona ou equivalente > 10mg/dia; demais indivíduos em uso de imunos-
supressores ou com imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que 
realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; 
neoplasias hematológicas.

Hemoglobinopatias graves Doença falciforme e talassemia maior.

Obesidade grave Percentil maior ou igual a 99,9 ou score z maior +3.

Síndrome de Down Trissomia do cromossomo 21.

Doença hepática crônica Público-alvo com diagnóstico de doença hepática crônica.

Outras doenças raras

Doenças raras que implicam maior risco para os desfechos desfavoráveis da 
covid-19. Exemplos: doenças que causam imunossupressão, como síndrome 
de Cushing, lúpus eritematoso sistêmico, doença de Crohn, imunodeficiência 
primária com predominância de defeitos de anticorpos; doenças que causam 
comprometimento pulmonar crônico; doenças que causam deficiências inte-
lectuais e/ou motoras e cognitivas, como a síndrome Cornélia de Lange e a 
doença de Huntington; e outras doenças raras.

Descrição das comorbidades incluídas como prioritárias para a vacinação contra a covid-19
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NOTA: Apresentar comprovante que demonstre pertencer a um destes grupos de comorbidades (exames, receitas, 
relatório médico, prescrição médica etc.).

Data de atualização: 18/01/2022 (lista sujeita a alterações).


