
ORIENTAÇÕES: VACINA CONTRA COVID-19 PARA PESSOAS COM COMORBIDADES

- Para fazer a vacina será obrigatório apresentar: atestado médico que confirme a comorbidade OU 
receita médica que comprove a doença e que tenha sido emitida há menos de um ano. Em alguns 
casos (ver na lista comorbidades abaixo), também será necessário apresentar autorização médica 
para fazer a vacina. A listagem foi elaborada conforme Notas Técnicas 155/2021, 467/2021 e 
651/2021, do Ministério da Saúde e Resolução Nº 089/21 – CIB/RS.

- A vacinação será realizada em etapas, atendendo a orientações do Ministério da Saúde. Cada etapa
é divulgada nos canais oficiais de comunicação do município (site e mídias sociais).

- A listagem de doenças e a ordenação por idade poderão sofrer alterações conforme orientações do 
Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual da Saúde.

CONDIÇÃO DE SAÚDE DESCRIÇÃO DA CONDIÇÃO

• Diabetes mellitus ◦ Qualquer indivíduo com diabetes.

• Pneumopatias crônicas ◦ Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica: enfisema e 
bronquite

◦ Fibrose cística
◦ Pneumoconioses
◦ Displasia broncopulmonar
◦ Asma grave (uso frequente de corticoide não 

inalatório)

• Hipertensão arterial ◦ Qualquer indivíduo com hipertensão.

• Doenças cardiovasculares ◦ Insuficiência cardíaca
◦ Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar
◦ Cardiopatia hipertensiva
◦ Síndromes coronarianas: angina pectoris estável, 

cardiopatia isquêmica, pós infarto agudo do 
miocárdio.

◦ Valvopatias - Lesões de válvulas cardíacas: 
estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou 
insuficiência mitral; estenose ou insuficiência 
pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide).

◦ Miocardiopatias e pericardiopatias: 
miocardiopatias de quaisquer etiologias ou 
fenótipos; pericardite crônica; cardiopatia 
reumática.

◦ Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e fístulas 
arteriovenosas, aneurismas, dissecções da Aorta.

◦ Arritmias cardíacas: fibrilação e Flutter Atriais.
◦ Cardiopatia congênita no adulto.
◦ Pessoas com próteses valvares e dispositivos 

cardíacos implantados, portadores de próteses 
valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos 
cardíacos implantados (marca-passos, 
cardiodesfibriladores, ressincronizadores, 
assistência circulatória de média e longa 
permanência).






