
DESCRIÇÃO DAS COMORBIDADES INCLUÍDAS COMO PRIORITÁRIAS PARA 

VACINAÇÃO CONTRA A COVID – 19 

O Plano Estadual de Vacinação já contempla 22 categorias definidas 

pelo Ministério da Saúde de problemas crônicos de saúde, que garantem lugar 

à frente na fila como diabetes, complicações cardíacas, pulmonares ou 

obesidade mórbida, entre outros. Recentemente, grávidas e puérperas (que 

deram à luz há menos de 45 dias) foram acrescentadas a esse grupo 

prioritário, mesmo que não apresentem quaisquer dos comprometimentos de 

saúde listados. 

Para comprovar o direito às doses, o governo estadual recomenda aos 

municípios exigir documentos como laudo médico, exames e prescrição, ou 

utilizar um eventual cadastro do paciente nas unidades de saúde para o 

fornecimento do Atestado para vacinação contra a COVID -19 em anexo.  

O município que já contemplou todos aqueles com 60 anos ou mais e  já poderá 

passar à fase seguinte. O Ministério da Saúde dividiu o cronograma do próximo 

grupo de beneficiados em duas fases. Na primeira, serão contemplados os 

seguintes casos: 

 

 Pessoas com síndrome de down maiores de 18 anos. 

 Pacientes de doenças renais que fazem tratamento por diálise maiores de 

18 anos. 

 Gestante e puérperas (passaram há menos de 45 dias pelo parto) com 

alguma comorbidade, maiores de 18 anos. 

 Pessoas com 55 a 59 anos com comorbidades. 

 Pessoas com deficiência permanente cadastradas no programa de 

Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos. 

 

Como comprovar a comorbidade? 

 

A mais recente atualização do Plano Estadual de Vacinação incluiu uma 

orientação aos municípios, responsáveis por aplicar as vacinas, para que 

exijam “documento que demonstre pertencer a um destes grupos de risco 

(exames, receitas, relatório médico, prescrição médica etc.)". O Cosems 

destaca a importância de apresentar laudo assinado por médico atestando a 

condição. Mas também poderão ser utilizados "cadastros já existentes dentro 

das Unidades de Saúde”, quando a pessoa já é atendida e acompanhada pela 

rede pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://coronavirus.rs.gov.br/upload/arquivos/202104/08153225-plano-estadual-de-vacinacao-contra-covid19-do-rs-atualizado-em-06-04-2021.pdf


Diabetes: ( CID E.10.14) 

 

Enquadra todas as pessoas com diabetes mellitus. 

 

Pneumopatias crônicas graves: (CID J.40-44) 

 

Inclui os indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar 

obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, pneumoconioses, 

displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides 

sistêmicos ou internação prévia por crise asmática).  

 

Hipertensão Arterial Resistente (HAR): (CID I.11-15) 

 

Quando a pressão arterial 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 pressão arterial controlada com uso de 

quatro ou mais anti-hipertensivos.  

 

Hipertensão arterial estágio 3: ( CID I.11-15) 

 

Pressão arterial sistólica igual ou maior a 180 e/ou diastólica igual ou superior 

a 110, independentemente da presença de lesão em órgão-alvo (cérebro, 

coração, vasos sanguíneos, olhos, rins) ou comorbidade.  

 

Hipertensão arterial estágios 1 e 2: com LOA e / ou Comorbidade   

 ( CID I.11-15) 

 

Indivíduos com lesão em órgão-alvo (cérebro, coração, vasos sanguíneos, 

olhos, rins) e/ou comorbidade. Pressão sistólica entre 140 e 179 e/ou diastólica 

entre 90 e 109 na presença de lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade.  

 

Insuficiência cardíaca: ( CID I.20-28) 

 

Pessoas portadoras de Insuficiência com fração de ejeção reduzida 

(capacidade de bombeamento do coração) reduzida, intermediária ou 

preservada; em estágios B, C ou D, independentemente de classe funcional da 

New York Heart Association.  

 

Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar: ( CID I.20-28) 

 

Pacientes com diagnostico cor-pulmonale crônico (problema no ventrículo 

direito que resulta em distúrbio pulmonar), hipertensão pulmonar primária ou 

secundária.  

 

 

 



Cardiopatia hipertensiva: (CID I. 20-28) 

 

Pessoas portadoras de hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, 

sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em 

outros órgãos-alvo (cérebro, coração, vasos sanguíneos, olhos, rins).  

 

Síndromes coronarianas: (CID I. 20-28) 

 

Pacientes diagnosticados com síndromes crônicas como Angina Pectoris 

(estreitamento das artérias que levam sangue ao coração) estável, cardiopatia 

isquêmica, pós-infarto agudo do miocárdio, entre outras.  

 

Valvopatias: (CID I. 34 – 50) 

 

Portadores de lesões de válvula cardíaca com repercussão na circulação do 

sangue, sintomática ou com comprometimento miocárdico.  

 

Miocardiopatias e pericardiopatias: (CID I. 34 – 50) 

 

Portadores de quaisquer causas ou fenótipos; pericardite crônica; cardiopatia 

reumática.  

 

Doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas: 

(CID I.34 - 50) 

 

Pessoas com diagnósticos de aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e 

demais grandes vasos.  

 

Arritmias cardíacas: (CID I. 34 – 50) 

 

Pacientes diagnosticados com arritmias cardíacas com importância clinica 

e/ou   cardiopatia associada ( fibrilação e flutter atriais; e outras). 

 

Cardiopatia congênita no adulto: ( CID I. 34 – 50) 

 

Portadores de cardiopatias congênitas com repercussão na circulação do 

sangue, crises hipoxêmicas (pouco oxigenação), insuficiência cardíaca, 

arritmias, comprometimento miocárdico.  

 

Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados:  

(CID I. 34 – 50)  

 

 Pessoas portadoras de próteses de válvula biológicas ou mecânicas; 

dispositivos cardíacos implantados (marcapasso, cardiodesfibrilador, 

ressincronizador, assistência circulatória de média ou longa permanência).  

 

 



 

Doença cerebrovascular: (CID G. 45 / I. 60 / 69)  

 

Pacientes com ocorrência de acidente vascular cerebral isquêmico ou 

hemorrágico; ataque isquêmico transitório; demência vascular. 

 

Doença renal crônica: (CID N.18) 

 

Pessoas com diagnóstico de doença Renal Crônica estágio 3 ou mais ( taxa de 

filtração glomerular < 60 ml/ min/ 1,73 m²)  e Síndrome Nefrética.  

   

Imunossuprimidos:  ( CID Z.94 / B.20 – 24 / M.32 / E. 24 / C. 00 97)  

 

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 equivalente superior a 10 mg ao dia 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 seis meses; neoplasias hematológicas.  

 

Hemoglobinopatias graves: ( CID D.50) 

 

Pessoas com diagnóstico de anemia falciforme e talassemia maior. 

 

Obesidade mórbida: (CID E 66.8) 

 

Pessoas cujo índice de massa corpórea (IMC) igual ou superior a 40. 

 

Síndrome de down: (CID Q.90) 

Pacientes com diagnóstico de trissomia do cromossomo 21. 

  

 Pessoas com deficiência Permanente cadastradas no Programa de 
benefício de prestação continuada. (BPC) 
 
Pessoas com limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade 
de andar, indivíduos com incapacidade de ouvir mesmo com aparelho auditivo, 
individuos com incapacidade para enxergar mesmo com uso de oculos de grau, 
indivíduos com alguma deficiência intelectual permamente que limite suas 
atividades habituais como impossibilidade de ir para escola e trabalhar.  
 

Cirrose Hepátiva: ( CID K.74) 

Paciente com confirmação de Cirrose Hepática Child – Pugh A, B ou C.  

 

 



 

 Em ___ / ___ / 2021.  

ATESTADO PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 

 Atesto para fins de vacinação contra COVID-19 que o (a) paciente _______________  

____________________________ tem indicação de vacinação* por ser portador da 
comorbidade abaixo descrita:  

( ) Diabetes mellitus 

( ) Pneumopatias crônicas graves (DPOC, fibrose cística e pulmonares, pneumoconioses, 
displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação 
prévia por crise asmática) 

 ( ) Hipertensão Arterial Resistente (HAR) (acima das metas recomendadas com o uso de três 
ou mais anti-hipertensivos) 

 ( ) Hipertensão arterial estágio 3/ Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão alvo 
e/ou comorbidade ( PAS ≥180 e/ou PAD ≥110 / PAS entre 140 e 179 e/ou PAD entre 90 e 109 
COM LOA ou Comorbidade) 

 ( ) Obesidade mórbida IMC ≥ 40 

 ( ) Síndrome de Down 

 ( ) Cirrose hepática (Child Pugh A, B ou C) 

 ( ) Anemia falciforme  

( ) Doença renal crônica (TFG 10 mg/dia 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)  

( ) Doenças Cardiovasculares (Insuficiência cardíaca, Cor pulmonale, Hipertensão pulmonar, 
Cardiopatia hipertensiva, Angina estável, Cardiopatia isquêmica, IAM prévio, Lesão valvar com 
repercussão hemodinâmica, Portadores de próteses valvares, Miocardiopatias, 
Pericardiopatias, cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, Fibrilação, Flutter 
atrial, Aneurismas e Dissecções de aorta e grandes vasos, AVC, AIT, Demência vascular.) 

 ( ) Deficiência física permanente (Limitação motora que cause grande dificuldade ou 
incapacidade para andar ou subir escadas / Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade 
de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo / Indivíduos com grande dificuldade ou 
incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos / Indivíduos com alguma deficiência 
intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, 
brincar, etc.) 

 

________________________________________ 

Nome Completo do Médico/ CRM Carimbo 


