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COMORBIDAIlES PRIORITÁRIAS PARA VACINAÇÃO CONTRA A COVIIl-19
('Ofl/iJrme

.

IJlano Nacional de Operllciollali:arào da Vacinaçl10 Conlra a
COVIJ)-19,ó"ediçüo (Venüo 2) de 27/0.//2021.

- Assinale a comorbidade, conforme acompanhamento médico,
- No final do formulário, datar, assinar e carimbar (carimbo com nome e número de registro).

Nome

do

paeiente:

_

CPF:

_

Data de nascimento: __

DGESTANTE

E PUÉRPERA

I__

I

_

CO!\1 COMORBII>ADE

idade: ----

(Individuo com comorbidade, cadastrado em UBS ou declaração médica

com respectivo diagnóstico da doença).
D

I>IABETES MELLlTUS

- Qualquer individuo com diabetes.

D

PNlClIMOI'ATIAS
CRÔNICAS GRA VICS - Individuos com pneumopatias graves incluindo doença pulmonar obstrutiva
crônica, fibrosc cística. fibroscs pulmonares. pncumoconioses. displasia broncopulmonar e asma grave (uso recorrente de
corticoides sistêmicos. internação prévia por crise asmática).

D

IIIPICRTICNSÁO ARTEIUAL
RESISTICNTIC (IIAR) - Quando a pressão anerial (PA) permanece acima das metas
recomendadas com o uso de Ires ou mais anti-hipertcnsivos de diferentes classes. em doses máximas preconizadas e toleradas.
administradas com frequencia, dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos
antihi pertensi vos.

D

1III'f:RTf:NSÁO ARn:RIAL
ESTÁGIO 3 - PA sistólica 2180mmllg
lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade.

o
D

elou diastólica 2110mmHg independente da presença de

I1IP.:RTICNSÃO ARTICRIAL ICSTÁGIOS I IC2 COM Lf:SÃO EM ÓRGÃO-ALVO EIOU COMORBIDAI)IC
entre 140 e I 79mmHg elou diaslólica entre 90 e I09mml1g na presença de lesão em órgão-alvo elou comorbidade.

- PA sistólica

Il'íSUFICIÊNCIA
CARDÍACA (IC) - lC com fração de ejeção reduzida, intemlediária ou preservada; em estágios B, C ou D,
independente de classe funcional da New York Heart Association.

DCOR-PULMONALE
secundária.

E IIIPERTENSÃO

I'ULMONAR

- Cor-pulrnonale

crônico,

hipenensão

pulmonar

primária

ou

D

CARI>IOPATIA ~IPERTENSIVA
~Cardiopatia hipenensiva (hipenrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e
ventncular, dlsfunçao dtastohca e/ou slstoilca. lesões em outros órgãos-alvo)

D

SiNDROMES CORONARIAl'íAS
- Sindromes coronarianas
Infano Agudo do Miocárdio, outras)

crônicas (Angina Pectoris estável, cardiopatia isquêmica

D~A~V~PA'~IAS ~~Le~õe~ v.alvares com re~crcuss~~ ~elll~dinàll1ica

pós
,

ali sill~omâtica ou com comprometimento
miocârdico
(~st~l1~se ou IOsuficlcncla a0I1lca; estenosc ou InSUfiCICnclamural; estcnosc ou Insuficiência pulmonar: cstenose ou insuficiência
l"cusp,de, e outras).
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MIOCAR[)IOPATIAS

E PEIUCAIU)lOPATlAS

SUS
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- Miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite crônica;

cardiopatia reumática.

I)OENÇAS I)A AORTA, I)OS GRAN[)ES VASOS E FÍSTlILAS ARTERIOVENOSAS
- Aneurismas, dissecções,
O hematomas
da aorta c demais grandes vasos.
D ARRITl\lIAS CARl>íACAS- Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia associada (fibrilaçào e flutter atriais;

o
o
o
o
o
o

e outras).
CARI)JOI'ATIAS

CONGf:NITA

NO AI)ULTO - Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinãmica, crises hipoxêmicas;

insuficiência cardíaca; arritmias; comprometimento miocardico
PI{ÓTESES VALVARES E I)ISPOSITIVOS CARI)ÍACOS 1l\IPLANTAI)OS- Portadores de próteses vai vares biológicas ou
mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardia dcsfibriladores, ressincronizadores, assistência circulatória
de média e longa permanência).

I)OENÇA CEREllROV ASCii LAR - Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque isquêmico transitório,
demência vascular, acidente vascular cerebral isquemico ou hemorragico. ataque isquêmico transitório c demência vascular,
doenças neurológicas crônicas que impactem na função respiratória, doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso Oll
muscular, e individuos com deliciência neurológica grave, paralisia cerebral, esclerose múltipla, ou condições similares.
I)OENÇA RENAL CRÔNICA
síndrome nefrótica

- Doença renal crônica estágio J ou mais (taxa de filtração glomemlar < 60 ml/min/!, 7J m2) elOII

IMLJNOSSLJI'RIMmOSIndividuos transplantados de úrgão sólido 011 de medula óssea; pessoas vivendo com HIV; doenças
rcumáticas imunomediadas sistêmicas cm atividade e em uso de dose de prednisona ali equivalente> 10 mgldia ou recebendo
pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências
primárias; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimiotcrápico ou radioterapico nos últimos 6 meses; neoplasias
hematológicas.
IIEMOGLOlllNOPATIAS

GRA VES- Doença ralciforme e talassemia maior,

O OIlES(I)AI)E MÓRllmA- indice de massa corpórea (lMC) 2: 40 kglm2.
DSiNllROME [)E IlOWN- Trissomia do cromossomo 21.
O CmROSE HEPÁTICA - Cirrose hepática Child-I'ugh A, 11ou C,
DECLARO,
ADEMAIS,
SEREM
VERDADEIRAS
TODAS
AS FIRMAÇÕES,
CIENTE
QUE A NÃO
VERACIDADE
PODERÁ ACARRETAR
A INSTAURAÇÃO
DOS COI\lPETENTES
PROCESSOS
JUDICIAIS.
INCLUSIVE
O CRIME DE FALSIDADE
PREVISTO NO ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL, REFEREl\:TE
A
PENA DE I A 5 ANOS QUANDO ALGU(,M:
"OMITIR,
EM DOCUMENTO
PÚBLICO OU PARTICULAR.
DECLARAÇÃO
QUE DELE DEVIA CONSTAR,
OU NELE INSERIR OU FAZER INSERIR DECLARAÇÃO
FALASA OU DIVERSA DA QUE DEVIA SER ESCRITA, COM O FIM DE PREJUDIRCAR
DIREITO, CRIAR
OBRIGAÇÃO
OU ALTERAR A VERDADE SOBRE FATO JURIDICAMEl\TTE
RELEVANTE",

Diamante

D'Oeste,

_/_/

__

Assinatura

e carimbo

com nOdo Conselho

de Classe
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