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LAUDO DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SAÚDE PARA A VACINAÇÃO DE CRIANÇA 5 A 11 

ANOS CONTRA A COVID-19  

 

Com base em informações prévias do prontuário clínico do(a) paciente e/ou de avaliação médica, declara-se que o (a) 

paciente ______________________________________________________________________ 

nascido em ____/____/_______, portador do CPF ____________________, enquadra-se no(s) seguinte(s) grupo(s) de 

comorbidade(s) abaixo assinalado(s): 
Assinale 

com x 

Grupo de comorbidades 

 

 

Diabetes mellitus (Qualquer indivíduo com DM). 

 

 

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 previa por crise asmática). 

 

 

Hipertensão Arterial Resistente (Quando a PA permanece acima das metas recomendadas com o uso de três 

ou mais anti-hipertensivos de diferentes classes ou PA controlada em uso de quatro ou mais fármacos anti-

hipertensivos) OU Hipertensão arterial estagio 3 (PA sistólica ≥180mmHg e/ou diastólica ≥110mmHg) OU  

Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade (PA sistólica entre 140 e 

179mmHg e/ou diastólica entre 90 e 109mmHg). 

 

 

Doenças cardíacas crônicas cardiovasculares (Insuficiência cardíaca; Cor-pulmonale crônico; Hipertensão 

pulmonar primaria ou secundária; Cardiopatia hipertensiva; Angina Pectoris estável; Cardiopatia isquêmica; 

pós IAM; Lesões valvares com repercussão hemodinâmica; Miocardiopatias; Pericardiopatias; Cardiopatia 

reumática; Aneurismas, Dissecções, hematomas da aorta e demais grandes vasos Arritmias cardíacas com 

importância clínica e/ou cardiopatia associada, Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica; 

Crises hipoxemias; Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados; AVC isquêmico ou hemorrágico; 

ataque isquêmico transitório; demência vascular). 

 

 

Doenças renais crônicas (Doença renal crônica estagio 3 ou mais (taxa de filtração glomerular < 60 

ml/min/1,73 m2) e/ou síndrome nefrótica). 

 

 

Imunossuprimidos (Indivíduos transplantados de órgão solido ou de medula óssea; 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 imunodeficiencias primarias; pacientes oncológicos que realizaram 

tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; neoplasias hematológicas). 

 

 

Hemoglobinopatias graves (doença falciforme e talessemia maior. 

 

 

Obesidade (grau III) (IMC > 40) 

 

 

Síndrome de down (Trissomia do cromossomo 21) e outras Síndromes Genéticas 

 

 

Cirrose Hepática (Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C). 

 Deficiência Permanente 

 

 Doenças Neurológicas e Déficit intelectual (doença cerebrovascular: avc isquêmico ou hemorrágico, ataque 

isquêmico transitório, demência vascular. Doenças neurológicas que impactam na função respiratória, 

indivíduos com paralisia cerebral, esclerose múltipla condições similares; autismo, doenças hereditárias e 

degenerativas do sistema nervoso ou muscular; deficiência neurológica grave. 

 

 
Sob a pena de responsabilização através da Lei Municipal n° 2.830 de 14 de abril de 2021, que comina sanções ao 

descumprimento da ordem de prioridade de vacinação, declaro que as informações acima descritas são verdadeiras. 

 

                                              _________________________________________________ 
                                                                      Assinatura  (pai/mãe ou responsável legal) 

 

                                                              _________________________________________________ 

                                                               Assinatura e carimbo do(a) médico(a) ou enfermeiro(a)  


