
Condições elegíveis para vacinação contra a Covid-19 dos grupos prioritários de pessoas com 

Doenças crônicas e condições especiais: 

DIABETES E HIPERTENSÃO 

• Pessoas com diabetes mellitus - Qualquer indivíduo com diabetes 

• Hipertensão arterial Resistente (HAR) - Quando a pressão arterial (PA) permanece 

acima das metas recomendadas com o uso de 3 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 4 ou mais fármacos 

antihipertensivos 

• 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 109mmHg na presença de lesão em 

órgão-alvo e/ou comorbidade. 

 

TRANSPLANTADOS, SÍNDROME DE DOWN E IMUNOSSUPRESSÃO 

• Pessoas com Síndrome de Down; 

• 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 maior de 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 seis meses, e neoplasias hematológicas; 

• neoplasias hematológicas. 

 

PNEUMOPATIAS CRÔNICAS GRAVES 

• Indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica;  

• Pessoa com fibrose cística;  

• Indivíduos com fibroses pulmonares;  

• Pessoas com pneumoconiosis;  



• Indivíduo com displasia broncopulmonar;  

• Pessoa com asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos, internação prévia 

por crise asmática). 

 

DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

• Insuficiência cardíaca; 

• Hipertensão pulmonar; 

• Cardiopatia hipertensiva; 

• Síndromes coronarianas; 

• Valvopatias; 

• Miocardiopatias e Pericardiopatias; 

• Doenças da Aorta, dos grandes vasos e fistulas arteriovenosas; 

• Arritmias cardíacas; 

• Cardiopatias congênita no adulto; 

• Prótese valvares e Dispositivos cardíacos implantados. 

 

DOENÇAS NEUROLÓGICAS CRÔNICAS 

• Doença cerebrovascular (acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico; ataque 

isquêmico transitório; demência vascular); 

• Doenças neurológicas crônicas que impactem na função respiratória; 

• Indivíduos com paralisia cerebral; 

• Esclerose múltipla e condições similares; 

• Doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular; 

• Deficiência neurológica grave. 

 

HEMOGLOBINOPATIAS GRAVES E DOENÇA HEPÁTICA 

• Doença falciforme; 

• Talassemia maior; 

• Cirrose Hepática. 

 

 


