
LISTA DE COMORBIDADES CONTEMPLADAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19
DE CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS

• Crianças com deficiência permanente 
• Diabetes (independente do tipo)
• Pneumopatias crônicas graves: 

• doença pulmonar obstrutiva crônica;
• fibrose cística;
• fibroses pulmonares;
• pneumoconioses; 
• displasia broncopulmonar;
• asma grave: critérios de vacinação (doença de difícil controle);

-  história  prévia  de  internação  hospitalar  por  agravamento  da  asma  ou
complicações;
-  uso contínuo de  corticoide  inalatório  dose  média/alta  +  LABA
(Broncodilatador de longa ação): budesonida+formoterol (Alenia®, Vannair®,
Symbicort®),  fluticasona+salmenterol  (Seretide®),  fluticasona+formoterol
(Lugano®), fluticasona + vilanterol (Relvar Ellipta®)

• Hipertensão arterial: demandando uso de medicação.
• Doença  neurológicas  crônicas:  doença  cerebrovascular  (acidente  vascular  cerebral

isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular); doenças
neurológicas crônicas que impactem na função respiratória,  indivíduos com paralisia
cerebral, esclerose múltipla, e condições similares; doenças hereditárias/degenerativas
do sistema nervoso ou muscular; deficiência neurológica grave.

• Doença renal crônica/ síndrome nefrótica: com diagnóstico comprovado.
• Imunossuprimidos:  indivíduos  transplantados  de  órgão  sólido  ou  de  medula  óssea;

pessoas vivendo com HIV; doenças inflamatórias imunomediadas em atividade em uso
de prednisona ou equivalente; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com
imunodeficiências  primárias;  pacientes  oncológicos  que  realizaram  tratamento
quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses.

• Hemoglobinopatias graves: doença falciforme e talassemia maior.
• Obesidade Grave: índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40.
• Síndrome de down: trissomia do cromossomo 21.
• Cirrose hepática: cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C.
• Autismo confirmado por atestado médico.
• Doenças cardiovasculares:

- Insuficiência cardíaca (IC);
- 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).
-  Valvopatias  cardíacas:  estenose  ou  insuficiência  aórtica;  estenose  ou
insuficiência  mitral;  estenose  ou  insuficiência  pulmonar;  estenose  ou
insuficiência tricúspide dentre outras;
-  Miocardiopatias  e  Pericardiopatias:  de  quaisquer  etiologias,  pericardite
crônica; cardiopatia reumática.



- Doenças da Aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas: aneurismas,
dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos.
- Cardiopatias congênita: comprovada por médico.
-  Arritmias  cardíacas:  com  repercussão  clínica  e/ou  cardiopatia  associada
(fibrilação, flutter atriais e outras).
-  Próteses  valvares  e  dispositivos  cardíacos  implantados:  portadores  de
próteses  valvares  biológicas  ou  mecânicas  e  dispositivos  cardíacos
implantados (marcapassos, cardiodesfibriladores, ressincronizadores).


