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NOTA INFORMATIVA Nº 36 - COVID-19
ASSUNTO: Grupos Prioritários para Vacinação contra a Covid-19
(07/05/2021)
Considerando o Segundo Informe Técnico do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid- 19,
de 23 de Janeiro de 2021, emitido pelo Ministério da Saúde.

Considerando a Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.319, de 09 de fevereiro de 2021, que aprova a alteração da
Deliberação CIBSUS/MG n° 3.314, de 29 de janeiro de 2021, que aprova a distribuição das vacinas aos municípios
para imunização dos grupos prioritários contra COVID-19 no Estado de Minas Gerais, de acordo com as diretrizes do
Programa Nacional de Imunizações e dá outras providências;
Considerando o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19, divulgado no dia 15/03/2021,
pela Secretaria de Vigilância em Saúde/ Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis/ Coordenação Geral
do Programa Nacional de Imunizações;

Conforme o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19, segue abaixo a listagem dos
grupos considerados prioritários, na faixa etária de 18 a 59 anos, e a descrição das comorbidades incluídas como
prioritárias para vacinação contra acovid-19:

Quadro 2. Descrição das comorbidades incluídas como prioritárias para vacinação contraa covid-19, na
faixa etária de 18 a 59 anos
Grupo de comorbidades
Diabetes mellitus
Pneumopatias crônicas graves

Hipertensão Arterial Resistente
(HAR)

Hipertensão arterial estágio 3

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

Descrição
Qualquer indivíduo com diabetes.
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).
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.
PA sistólica ≥180mmHg e/ou diastólica ≥110mmHg independente
da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade.
PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e
109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo e/ou
comorbidade.
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Insuficiência cardíaca (IC)

Doenças cardiovasculares
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).
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).

Valvopatias

Miocardiopatias e Pericardiopatias

Miocardiopatias de quaisquer etiologias
pericardite crônica; cardiopatia reumática.

ou

fenótipos;

Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes
vasos.
e Fístulas arteriovenosas
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 miocárdico.

Próteses Valvares e Dispositivos
cardíacos implantados

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

Doença cerebrovascular

Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque
isquêmico transitório; demência vascular.
Doença renal crônica estágio 3 ou mais (taxa de filtração
glomerular < 60 ml/min/1,73 m2) e síndrome nefrótica.
Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea;
pessoas vivendo com HIV e CD4 10 mg/dia ou recebendo
pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais
individuos em uso de imunossupressores ou com
imunodeficiências primárias.
Pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico
ou radioterápico nos últimos 6 meses; neoplasias hematológicas.

Doença renal crônica
Imunossuprimidos

Câncer
Hemoglobinopatias graves

Doença Falciforme e talassemia maior.

Obesidade Mórbida

Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40.

Síndrome de down

Trissomia do cromossomo 21.

Cirrose Hepática

Cirrose hepática Child-Pugh A, B, ou C

Fonte: CGPNI/DEVIT/SVS/MS. Com base nas revisões de literatura contidas nas referências deste documento.
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Considerando a Nota Técnica nº 467/2021- CGPNI/DEIDT/SVS/MS, que trata das orientações da vacinação dos
grupos de pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente e gestantes e puérperas na Campanha
Nacional de Vacinação contra a Covid-19, 2021, dispõe que:

1) Adicionalmente ás orientações anteriores, foi discutido o risco de hospitalização e óbito das gestantes e
puérperas e as consequências da covid-19 neste público, no âmbito da Câmara Técnica Assessora em Imunização e
Doenças Transmissíveis. Com base nas evidências científicas e dados epidemiológicos disponíveis foi evidenciado
que a gestação e puerpério são fatores de risco para desfechos desfavoráveis da covid-19, tanto no que diz respeito
ao risco de hospitalização e óbito, mas também em desfechos gestacionais desfavoráveis como parto prematuro,
abortamento entre outros;
2) Ainda que a segurança e eficácia das vacinas COVID-19 não tenham sido avaliadas neste grupo, ressalta-se que
as vacinas de plataformas de vírus inativado já são utilizadas por esse grupo de mulheres no Calendário Nacional de
Vacinação, e um levantamento de evidências sobre recomendações nacionais e internacionais de vacinação com
vacinas COVID-19 de gestantes, puérperas e lactantes, realizado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos (SCTIE), em sua maioria defende a vacinação das mulheres nessas condições, se pertencentes a algum
grupo prioritário;
3) Considerando ainda o momento pandêmico atual no Brasil com elevada circulação do SARS-CoV-2 e aumento no
número de óbitos maternos pela covid-19 ficou entendido que, neste momento, é altamente provável que o perfil
de risco vs benefício na vacinação das gestantes seja favorável.
Portanto, o Programa Nacional de Imunizações, diante das avaliações do risco vs benefício, da situação
epidemiológica do País, do sobrerrisco aumentado para hospitalização dessa população, subsidiado pelas
discussões na Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis e Câmara Técnica Assessora
em ações integradas a Assistência à Gestante e Puérpera no contexto do coronavírus (covid-19), decidiu por
recomendar a vacinação contra a covid-19 de todas as gestantes e puérperas e incluí-las nos grupos prioritários
para vacinação.

Mariana, 07 de maio de 2021.
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