
 
VACINAÇÃO COVID-19 

Descrição das comorbidades incluídas como prioritárias para a 
vacinação contra a Covid-19 

 

 

GRUPO DE 
COMORBIDADES 

DESCRIÇÃO 

Diabetes mellitus Qualquer indivíduo com diabetes. 

Pneumopatias 
crônicas graves 

Indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica 
(DPOC), fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, displasia 
broncopulmonar e asma grave (Uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação 
prévia por crise asmática). 

Hipertensão Arterial 
Resistente (HAR) 

HAR: quando a pressão arterial (PA) permanece acima das metas recomendadas 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. 

Doença cardiovascular Cardiopatias nas quais o quadro clínico cause comprometimento sistêmico; cardiopatias 
congênitas com consequências sistêmicas. 

Doença 
cerebrovascular 

Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório; 
demência vascular; Paralisia cerebral com descrição de limitações. 

Doença renal crônica Doença renal crônica, síndrome nefrótica e doente renal crônico em diálise. 

Imunossuprimidos Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com 
HIV; doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de 
prednisona ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais 
indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias; pacientes 
oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 
meses; neoplasias hematológicas. 

Anemia falciforme Anemia falciforme 

Obesidade grave Acima do percentil 97 ou escore Z acima de 2 desvios – através das avaliações e curvas 
de crescimento. Avaliada no gráfico de estatura e peso – do respectivo sexo e faixa etária.  
Gráfico:  
Meninos: 5 a 19 anos  
https://www.who.int/growthref/cht_bmifa_boys_perc_5_19years.pdf?ua=1 
Meninas: 5 a 19 anos  
https://www.who.int/growthref/cht_bmifa_girls_perc_5_19years.pdf?ua=1%C2%A0 

Síndrome de Down Trissomia do cromossomo 21. 

Cirrose hepática Cirrose hepática. 

https://www.who.int/growthref/cht_bmifa_boys_perc_5_19years.pdf?ua=1
https://www.who.int/growthref/cht_bmifa_girls_perc_5_19years.pdf?ua=1%C2%25A


 

 

 

ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA PERMANENTE 

 

Adolescentes (12 e 17 anos) com deficiência permanente que apresentem uma ou mais das seguintes limitações: 

 

1 - Limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas; 

2 - Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo; 

3 - Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos; 

4 - Indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como ir à 

escola, brincar, etc. 

 

 


