PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE SAÚDE

FORMULÁRIO VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19/2021
GRUPO 18 A 59 ANOS COM COMORBIDADES
IDENTIFICAÇÃO SOCIAL DO PACIENTE:
( ) NOME SOCIAL:
(

) NOME CIVIL:

NOME DA MÃE:
DATA DE NASCIMENTO:

/

/

CPF:
PAÍS DE NASCIMENTO:
NACIONALIDADE:
IDADE:
SITUAÇÃO DO ESTRANGEIRO: ( ) RESIDENTE ( ) HABITANTE DE FRONTEIRA ( ) NÃO RESIDENTE
RAÇA/COR: ( ) BRANCA ( ) PRETA ( ) PARDA ( ) AMARELA ( ) INDIGENA

ENDEREÇO
RUA:
Nª:
BAIRRO:
CIDADE/UF:

Informo que a pessoa citada acima possui critérios para inclusão de vacinação contra COVID-19 no grupo
prioritário de comorbidades e idade entre 18 e 59 anos.

****COMORBIDADE:
CID-10:

***Assinatura do Profissional responsável, com carimbo, atestando a veracidade das informações

DATA:
/
/
PAULISTA, PERNAMBUCO, 2021

** Especificar comorbidade indicada de acordo com CID, observando os grupos contemplados na Fase I e II da Nota Técnica 11/2021
***Obrigatório Carimbo, Matricula e/ou Registro do Conselho de Classe: Unidade de saúde de natureza pública: Médico e Enfermeiro
podem atestar. O profissional de enfermagem para assinar a declaração deve consultar os sistemas de informação/prontuário do
paciente e colocar o carimbo da unidade com CNES. Unidades de saúde de natureza privada: apenas os Médicos podem atestar.
**** Ver tabela de Descrição das Comorbidades no verso

Descrição das Comorbidades incluídas como prioritárias para a vacinação contra a COVID-19
Grupo de Comorbidades

Descrição

Diabetes mellitus

Qualquer indivíduo com diabetes

E11 (E10 a E14);

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)

J44 (DPOC); J46 (Asma aguda grave); E84 (Fibrose
cistica); J60 a J65 (Pneumoconioses); J60, J61,
J62.0, J62.8, J63.0, J63.1, J63.3,
J63.4,J63.5, J63.8, J64, J66.0, J67.0, J67.1, P27.8,
J68.4, J70.1, J84.1, A16.2 (Fibroses pulmonares)

Hipertensão arterial
resistente e nos estágios
1,2 e 3 com lesão em órgãoalvo e/ou comorbidade

Uso de três ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes, em doses
máximas; PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e
109mmHg na presença de lesão em órgão- alvo e/ou comorbidade; PA
sistólica ≥180mmHg e/ou diastólica ≥110mmHg independente da presença
de lesão em órgão-alvo (LOA)

I15 (Hipertensão secundária); I11 (Doença cardíaca
hipertensiva); I12 (Doença renal Hipertensiva); I13
(Doença cardíaca e renal hipertensiva)

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

I50 (Insuficiência cardíaca)

Cor-pulmonale e
Hipertensão pulmonar

Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária

I26 (Embolia pulmonar), I27 (Outras formas de
doença cardíaca pulmonar – nesse código entram a
hipertensão pulmonar primária –I27.0, Secundária –
I27.2 e cor pulmonale (crônico) – I27.9) I26.0
(Embolia pulmonar com menção de cor pulmonale
agudo Sem outra especificação (SOE)

Cardiopatia hipertensiva

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

I11 (Doença cardíaca hipertensiva)

Síndromes coronarianas

Valvopatias

Miocardiopatias e
Pericardiopatias
Doenças da Aorta, dos
Grandes Vasos e Fístulas
arteriovenosas
Arritmias

Cardiopatias congênita no
adulto

Próteses valvares e
Dispositivos cardíacos
implantados
Doença cerebrovascular
Doença renal crônica

Imunossuprimidos

CID 10 (3D)

I24 (Outras doenças isquêmicas agudas do
coração); I20 (Angina pectoris), I255; (miocardiopatia
isquêmica); I24.1 (Síndrome pós-infarto do
miocárdio)
I08 (Doenças de múltiplas valvas); I05 (Doenças
reumáticas da valva mitral); I06 (Doenças reumáticas
Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou sintomática ou com
da valva; aórtica), I07 (Doenças reumáticas da; valva
comprometimento miocárdico (estenose ou insuficiência aórtica; estenose ou
tricuspide, I09.1 (Valvulite
insuficiência mitral; estenose ou insuficiência pulmonar; estenose ou
reumática), I38 (Endocardite de valva; não
insuficiência tricúspide, e outras)
especificada), I09.8 (Doença reumática da valva
pulmonar),I39* Transtornos valvares cardíacos (uso
em morbidade)
I42 (Cardiomiopatias); I31.9 (Pericardite (crônica)
Miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos; pericardite crônica;
SOE; I09 (Outras doenças reumáticas do
cardiopatia reumática
coração)
I77 (Outras afecções das artérias e arteríolas); I71
(Aneurisma e dissecção da aorta); I72 (Outros
Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos
aneurismas)
I49 (Outras arritimias cardíacas)
Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardíacas cardiopatia
I48 (“Flutter” e Fibrilação atrial)
associada (fibrilação e flutter atriais; e outras)
I47(Taquicardia paroxística)
Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável, cardiopatia
isquêmica, pós Infarto Agudo do Miocárdio, outras)

|

Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, crises
hipoxêmicas; insuficiência
cardíaca; arritmias; comprometimento 28 miocárdico.

Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e dispositivos
cardíacos implantados
(marca-passos, cardio desfibriladores, ressincronizadores, assistência
circulatória de média e longa permanência)
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/ou 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 indivíduos em uso de imunossupressores ou
com imunodeficiências primárias; pacientes oncológicos que realizaram
tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; neoplasias
hematológicas

I51 (Complicações de cardiopatias e doenças
cardíacas mal definidas) As cardiopatias congênitas
são codificadas em Q. (Q20 a Q28 –São as
malformações congênitas do aparelho circulatório)

Z95
I61 (Hemorragia intracerebral)
I60 a I69 (Doenças cerebrovasculares)
N18 (insuficiência renal crônica)
N03 (Doença renal SOE - crônica)
D84 (Outras Imunodeficiências)
D80 a D89 (Alguns transtornos que comprometem o
mecanismo imunitário)

Anemia falciforme

Anemia falciforme

Obesidade mórbida

Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40

D57
E66

Síndrome de Down

Trissomia do cromossomo 21

Q90 (Sindrome de Down)

Cirrose hepática

Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C

K74 (Fibrose e cirroses hepáticas)
Cirrose (hepática) alcoólica (K70.3) e
cirrose (hepática) congênita (P78.8)

Gestantes e Puérperas

A vacinação poderá ocorrer independentemente da idade gestacional e o
teste de gravidez não deve ser um pré-requisito para a administração das
vacinas nas mulheres.

*Z34 –Z35

