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Nota Informativa n° 04 de 17 de julho de 2021 – COVEPI/DIVISA/SESAU 

(atualizada em 05/08/2021) 

 

GRUPOS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 EM 06 DE AGOSTO 

DE 2021 

 
 
CONDIÇÕES ESPECIAIS 

 
● Gestantes e puérperas com e sem comorbidades a partir de 18 anos; 

 
Documentação necessária: documento de identidade com foto e CPF ou cartão do 
SUS, comprovante de residência, cartão da gestante ou certidão de nascimento da 
criança, prescrição ou relatório médico indicando a vacinação. 
 
 

● Pessoas com Deficiência Permanente a partir de 18 anos; 

● Transtornos intelectuais permanentes moderados ou graves a partir de 
18 anos. 

● Pessoas com espectro autista a partir de 18 anos; 
● Pessoas com transtorno mental moderado e grave a partir de 18 anos; 

 
Documentação necessária: documento de identidade com foto e CPF ou cartão do 
SUS, comprovante de residência, documentação médica ou de programas específicos 
que comprovem a condição especial. 
 
 
 

● Pessoas com as comorbidades listadas a partir de 18 anos (QUADRO 

01); 

Ainda de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação 

contra a Covid-19/MS, foram priorizadas as comorbidades  de acordo com 

critérios descritos no QUADRO 01. 

 

 

QUADRO 01: Descrição das comorbidades incluídas como prioritárias para a 

vacinação contra a covid-19 

 

GRUPO DE COMORBIDADES DESCRIÇÃO 

Pessoas com  doenças renais   
crônicas  

Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de 
filtração glomerular <60 ml/min/1,73 m2) e/ou 
síndrome nefrótica. 
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Síndrome de Down Trissomia do cromossomo 21.  

Transplantados  Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de 
medula óssea. 

Imunossuprimidos Pessoas vivendo com HIV; 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 indivíduos 
em uso de imunossupressores ou com 
imunodeficiências primárias; pacientes 
oncológicos que realizaram tratamento 
quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 
meses; neoplasias hematológicas.   

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

Insuficiência cardíaca (IC)  IC com fração de ejeção reduzida, intermediária 
ou preservada; em estágios B, C ou D, 
independente de classe funcional da New York 
Heart Association. 

Cor-pulmonale e hipertensão 
pulmonar   

Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar 
primária ou secundária.   

Cardiopatia hipertensiva   Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular 
esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e 
ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, 
lesões em outros órgãos-alvo)   

Síndromes coronarianas  Síndromes coronarianas crônicas (Angina 
Pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós 
infarto agudo do miocárdio, outras)   

Valvopatias  Lesões valvares com repercussão 
hemodinâmica ou sintomática ou com 
comprometimento miocárdico (estenose ou 
insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência 
mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; 
estenose ou insuficiência tricúspide, e outras) 

Miocardiopatias e 
pericardiopatias  

Miocardiopatias de quaisquer etiologias ou 
fenótipos; pericardite crônica; cardiopatia 
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reumática.  

Doenças da Aorta, dos 
grandes vasos e fístula 
arteriovenosas 

Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e 
demais grandes vasos 

Arritmias cardíacas Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou 
cardiopatia associada (fibrilação e flutter atriais; 
e outras)   

Cardiopatias congênita no 
adulto   

Cardiopatias congênitas com repercussão 
hemodinâmica, crises hipoxêmicas; insuficiência 
cardíaca; arritmias; comprometimento   

Prótese valvares e dispositivos 
cardíacos implantados  

Portadores de próteses valvares biológicas ou 
mecânicas; e dispositivos cardíacos implantados 
(marca-passos, cardio desfibriladores, 
ressincronizadores, assistência circulatória de 
média e longa permanência)  

Hipertensão arterial (HAR) HAR = Quando a pressão arterial (PA) 
permanece acima das metas recomendadas 
com o uso de 3 ou mais antihipertensivos de 
diferentes classes, em doses máximas 
preconizadas e toleradas, administradas com 
frequência, dosagem apropriada e comprovada 
adesão ou PA controlada em uso de 4 ou mais 
fármacos anti-hipertensivos   

Hipertensão arterial estágio 3 PA sistólica >=180mmHg e/ou diastólica >= 
110mmHg independente da presença de lesão 
em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade   

Hipertensão arterial estágio 1 e 
2 com lesão em órgão-alvo 
e/ou comorbidade  

PA sistólica entre 140 e 179 mmHg e/ou 
diastólica entre 90 e 109 mmHg na presença de 
lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade   

Obesidade mórbida Índice de massa corpórea (IMC) >= 40  

Doença cerebrovascular Acidente vascular cerebral isquêmico ou 
hemorrágico; ataque isquêmico transitório; 
demência vascular.   

Doenças hepáticas 
crônicas/Cirrose hepática 

Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C.   

Diabetes mellitus Qualquer indivíduo com diabetes.   

Anemia falciforme Doença falciforme e talassemia maior. 
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Fonte: Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-

19/MS, 2021. 

 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 

Os seguintes documentos deverão ser apresentados no local de vacinação:  

 

● Documento de identificação original com foto E, 

● CPF ou Cartão SUS E, 

● Relatório médico que contenha expesso o nome da comorbidade 

devidamente assinado e carimbado pelo profissional médico contendo 

número CRM e nome legíveis, em papel timbrado (SUS ou 

estabelecimentos privados de saúde) dos últimos 12 meses (original e 

cópia) OU; 

● Últimos receituários com medicamentos específicos para a comorbidade 

apresentada devidamente assinado e carimbado, em papel timbrado 

(SUS ou estabelecimentos privados de saúde) emitido nos últimos 12 

meses (original e cópia);  

● Poderá também ser apresentada  carteira de programas de saúde/MS 

que comprovem a comorbidade (original e cópia); 

● Pessoa com obesidade mórbida poderá apresentar relatório emitido por 

profissional médico ou  nutricionista devidamente assinado e carimbado, 

em papel timbrado contendo número do registro profissional e nome 

legíveis (SUS ou estabelecimentos privados de saúde) emitido nos 

últimos 12 meses (original e cópia). 

● Pessoas vivendo com o HIV: a vacinação desse público também será 

disponibilizada no CRES conforme agendamento a ser divulgado e 

mediante conferência de lista de pacientes cadastrados do próprio 

serviço.  

● Hipertensos: relatório médico ou prescrição médica com o uso de 3 ou 

mais antihipertensivos de diferentes classes. 

 

OBS.: As cópias dos documentos apresentados deverão ser retidas no serviço 

responsável pela vacinação para possível auditoria. 

 

 

 

 

 
TRABALHADORES  

 
Estão inclusos nesse grupo, as categorias de trabalhadores descritas abaixo 
que exercem as suas atividades no município de Camaçari. 



ESTADO DA BAHIA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
SECRETARIA DE SAÚDE 

 

 

 
● Trabalhadores da Indústria a partir de 30 anos; 

 
Documentação necessária: documento de identidade com foto e CPF ou cartão do 
SUS, contracheque atualizado ou  carteira de trabalho e autodeclaração do exercício 
profissional. 
 

 
● Trabalhadores de limpeza urbana e catadores de recicláveis no município de 

sua área de atuação a partir de 18 anos; 
 
Documentação necessária: documento de identidade com foto e CPF ou cartão do 
SUS, contracheque atualizado e autodeclaração do exercício profissional.  
OBS: Para catadores de recicláveis, além da autodeclaração e documento de 
identidade, apresentar cópia impressa da carteira de cooperativado.  
 

● Caminhoneiros a partir de 18 anos; 

 
Documentação necessária: documento de identidade com foto e CPF ou cartão do 
SUS, Carteira de Habilitação Categoria E, documento do caminhão e cópia impressa 
do comprovante atualizado de pagamento do ISS, ou do último Imposto de Renda, ou 
último contracheque da empresa de transporte de carga, ou última nota fiscal da 
carga.  
 

● Trabalhadores da construção civil a partir de 18 anos; 
● Motoristas de transporte coletivo a partir de 18 anos (vans, transporte escolar 

público e privado), rodoviários, urbanos e intermunicipais, no município de sua 
área de atuação; 

● Bancários e correspondentes bancários a partir de 18 anos; 
● Trabalhadores dos Correios a partir de 18 anos; 
● Trabalhadores de saúde (pronto-atendimentos, hospitais, unidades básicas de 

saúde, clínicas médicas, odontológicas e especializadas) com cadastro no 
CNES atualizado, a partir de 18 anos; 

● Forças de segurança e salvamento; 
● Forças armadas; 
● Profissionais do sistema prisional; 
● Trabalhadores das escolas de educação básica e superior; 

 
Documentação necessária: documento de identidade com foto e CPF ou cartão do 
SUS, contracheque atualizado ou  carteira de trabalho ou contrato de trabalho e 
autodeclaração do exercício profissional. Profissionais autônomos deverão comprovar 
cópia impressa do comprovante atualizado de pagamento do ISS ou declaração de 
Imposto de Renda dos últimos dois anos ou registro do MEI. 
 


