
Vacinação contra a COVID19

12/05
Data inicial da vacinação contra covid19

Pessoas com comorbidades 

Pacientes Imunossuprimidos

Pessoas nesta condição e fora desta faixa etária, devem aguardar a chamada

para o seu grupo etário, dentro do grupo de comorbidades e imunossuprimidos.
2

Faixa etária: 55 a 59 anos 

Pacientes com comorbidades ou imunossupressão;

1 Pacientes com doenças imunomediadas em uso de medicamentos

imunossupressores orais ou injetáveis.

Documentos necessários: 

3 Exames; Receita dos medicamentos em uso; 

Relatório médico; Prescrição médica da vacina

Caso o paciente tenha o relatório médico que comprove a doença imunomediada em uso de

imunossupressores. Não é preciso solicitar relatório apenas para a vacina.

IMUNOSSUPRIMIDOS

Os cadastros previamente existentes em Unidades Básicas

de Saúde (UBS) também podem ser utilizados, como

comprovante da condição de pacientes.

Pessoas com deficiência permanente precisam apresentar o

comprovante do recebimento do Benefício de Prestação

Continuada da Assistência Social (BPC)

Orientações do Governo do Estado

de São Paulo, que deve ser seguida

por todas as cidades do estado.
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Anemia Faciforme

Arritmias cardíacas

Cardiopatia hipertensiva

Cardiopatias congênita no adulto

Cor- pulmonale          Cirrose Hepática

Doença cerebrovascular

Diabetes Mellitus

Dispositivos cardíacos implantados

Doença Renal Crônica

Doenças Reumáticas Imunomediadas

Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos

Doenças Cardiovasculares

Hipertensão Arterial (comorbidades)

Hipertensão Arterial Resistente (HAR)

Hipertensão pulmonar

Imunossuprimidos

Insuficiência cardíaca (IC)

Miocardiopatias e Pericardiopatias

Obesidade Mórbida (IMC > 40)

Pneumopatias crônicas graves

Próteses valvares

Síndrome de Down

Síndromes coronarianas

Valvopatias

Para receber as doses, qualquer pessoa com comorbidades e que integre os grupos anunciados deve apresentar
comprovante da condição de risco por meio de exames, receitas, relatório ou prescrição médica. Os cadastros previamente
existentes em Unidades Básicas de Saúde (UBS) também podem ser utilizados.

Grupo Comorbidades e Doenças Crônicas

Vacinação contra o Coronavírus

Relação de comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde
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 Doenças Reumáticas Imunomediadas - DRIM

Programa Nacional de Imunização Ministério da Saúde

Artrite Reumatoide
Artrite Psoriásica
Espondiloartrites

Preferencialmente o paciente deve ser vacinado estando com a doença

controlada ou em remissão, como também em baixo grau de

imunossupressão ou sem imunossupressão. Entretanto, a decisão sobre a

vacinação em pacientes com DRIM deve ser individualizada, levando em

consideração a faixa etária, a doença reumática autoimune de base, os

graus de atividade e imunossupressão, além das comorbidades, devendo

ser sob orientação de médico especialista. A escolha da vacina deve seguir

as recomendações de órgãos sanitários e regulatórios, assim como a

disponibilidade local.

Categoria Imunossupressão

Doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de

prednisona ou equivalente > 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide

e/ou ciclofosfamida; demais individuos em uso de imunossupressores ou com

imunodeficiências primárias.

Esclerodermia 
Esclerose Sistêmica
Lúpus Sistêmico

Síndrome de Sjögren
Miopatias Inflamatórias
Vasculites

Exemplo de doenças  reumáticas  imunomediadas

Osteoporose
Fibromialgia

Não fazem parte deste grupo

Gota 
Osteoartrite (artrose)
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Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea;

Pessoas vivendo com HIV e CD4 <350 células/mm3; 

Doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em

uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia ou

recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida;

Demais individuos em uso de imunossupressores ou com

imunodeficiências primárias.

Demais  pacientes  em uso de Imunossupressores

Neste critério, estão incluídos todos os pacientes que fazem uso de medicamentos

imunossupressores, tais como os medicamentos imunobiológicos.

Exames Prescrição Médica  Relatório médico

Ministério da Saúde, determina que não é obrigatório apresentar
relatório médico, o paciente poderá apresentar qualquer
documento que comprove a condição exigida para vacinação
neste grupo de prioridades, sendo válido:

Programa Nacional de Imunização Ministério da Saúde

Definição de Pacientes Imunossuprimidos
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