
 
  

  

   

GRUPO COMORBIDADES E DEFICIÊNCIA PERMANENTE – 12 A 17 ANOS 

  
 
Nome: ________________________________________________________DN: _____/_____/_______ 

OBS: Assinalar a comorbidade, conforme acompanhamento médico. 
Paciente SUS: Formulário pode ser preenchido pelo Enfermeiro e ou Médico da ESF/UBS.  
Paciente Rede Privada: Formulário deve ser preenchido pelo médico que o acompanha. 

 

COMORBIDADES E DEFICIÊNCIA PERMANENTE - PRIORITÁRIAS PARA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 

Conforme Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a COVID-19, 10ª Edição.  

Conforme nota técnica da Sec. Municipal de Saúde nº 06/2021 de 20 de setembro de 2021. 

        CARDIOPATIAS CONGÊNITAS E ADQUIRIDAS – Cardiopatias estruturais e funcionais que cursem com 

comprometimento sistêmico;  

          DIABETES MELLITUS - Diabete Mellitus, e doenças metabólicas hereditárias; 

 

          DOENÇA PULMONAR CRÔNICA/PNEUMOPATIA GRAVE- Indivíduos com pneumopatias graves, incluindo: 

fibrose cística, fibroses pulmonares, displasia broncopulmonar, asma (em uso de corticoide inalatório e/ou sistêmico); 

história prévia de internação hospitalar por crise de broncoespasmo; 

         DOENÇA HEPÁTICA GRAVE – Cirrose Hepática;  

 

        DOENÇA NEUROLÓGICA CRÔNICA - Acidente vascular encefálico; Doenças Neurológicas crônicas que 

impactem na função respiratória, indivíduos com paralisia cerebral, epilepsia e condições similares; doenças 

hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular; deficiência neurológica grave, portadores de sequelas 

neurológicas.  

        DOENÇA RENAL CRÔNICA - Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60 

ml/min/1,73 m2) e/ou síndrome nefrótica, em hemodiálise; 

        HEMOGLOBINOPATIAS GRAVES- Doença falciforme e talassemia maior; 

 

         HIPERTENSÃO ARTERIAL - Hipertensão Arterial diagnosticada e em tratamento; 

 

        IMUNOSSUPRIMIDOS- Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; Pessoas vivendo com 

HIV; Doenças reumáticas imunomediadas (em uso de medicamentos imunossupressores); Imunodeficiências 

primárias; Pacientes oncológicos em tratamento quimioterápico ou radioterápico, ou que realizaram tratamento nos 

últimos 6 meses; Neoplasias hematológicas. 

         OBESIDADE GRAVE -. Acima do percentil 97 ou score Z acima de 2 desvios – através das avaliações e curvas 

de crescimento. 

          SÍNDROME DE DOWN- Trissomia do cromossomo 21.   

                                                                                                 _______________________________ 

                                                                                            Carimbo/Assinatura do Profissional de Saúde 

 

 

          DEFICIÊNCIA PERMANENTE – Motora, Visual, Auditiva e/ou Intelectual.  

          Autodeclaração: Declaro que a criança/adolescente apresenta deficiência permanente, selecionado acima. 
Confirmo que todas as informações descritas por mim são verdadeiras, e estou ciente que se houver qualquer 
informação falsa, estou sujeito a sofrer as devidas penalidades administrativas, civis e criminais (art. 299 do Código 
Penal).  

Assinatura do Responsável: _________________________________         Data: ____/____/_________                           

FORMULÁRIO DE VACINAÇÃO COVID 19 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
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