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INFORME TÉCNICO – PLANO ESTADUAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 EM SERGIPE 

 

NOTA TÉCNICA 02/2021: Orientações técnicas relativas à identificação e registro de pessoas entre 18 e 59 anos 

com comorbidades para fins da vacina contra a Covid-19 para os municípios de Sergipe. 

 

I. CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

 

Considerando que não há uniformidade na ocorrência de Covid-19 na população, sendo identificado, até o 

momento, que o agravamento e óbito estão relacionados especialmente a características sociodemográficas e 

preexistência de comorbidades. 

Considerando que a vacinação tem ocorrido de forma escalonada por conta da não disposição de doses de 

vacinas imediatas para vacinar todos os grupos em etapa única.  

Considerando que com o avanço da vacinação na população de pessoas com 60 anos ou mais tem acontecido 

no estado de Sergipe. 

Considerando que o Programa Nacional de Imunização (PNI) estima para o estado de Sergipe o número de 

pessoas entre 18 e 59 anos com comorbidades em 184.542 e em 93.546 com deficiência permanente grave. 

Considerando que as estimativas do PNI estão baseadas para: Comorbidades no IBGE, Diretoria de Pesquisas, 

Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional de Saúde, de 2019; e, para Pessoas com Deficiência 

Permanente, nos dados do Censo do IBGE, de 2010. 

Considerando a necessidade de informações detalhadas da distribuição das pessoas com comorbidades entre 

18 e 59 anos, a Secretaria de Estado da Saúde, orienta que todos os municípios identifiquem e cadastrem por idade 

todas as pessoas que pertençam aos grupos prioritários: 

a) Pessoas com comorbidades: Pessoas com 18 a 59 anos com uma ou mais das comorbidades 

pré determinadas (ítem II). 

b) Pessoas com deficiência permanente: Para fins de inclusão na população alvo para vacinação, 

serão considerados indivíduos de 18 a 59 anos com deficiência permanente aqueles que apresentem uma ou 

mais das seguintes limitações:  

1 - Limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas.  

2 - Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo.  



 
GOVERNO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

Centro Administrativo da Saúde Senador Gilvan Rocha - Avenida Augusto Franco, 3150, Bairro Ponto Novo 
Aracaju/SE CEP: 49097-670 (79) 3226-8311 – (79)3225-3824 

3- Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos.  

4- Indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, 

como trabalhar, ir à escola, brincar, etc. 

 

II. Descrição das comorbidades incluídas como prioritárias para vacinação contra a covid-19: 

Para efeitos de vacinação contra Covid-19, as comorbidades consideradas como prioritárias são as descritas 

no quadro seguinte, e devem ser comprovadas com RELATÓRIO MÉDICO atualizado (6 meses) que traga claramente 

a descrição de qual ou quais comorbidades o indivíduo possui. 

Grupo de 
comorbidades 

Descrição 

Diabetes mellitus Qualquer indivíduo com diabetes. 

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). 

Hipertensão Arterial 
Resistente (HAR) 

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. 

Hipertensão arterial 
estágio 3 

PA sistólica ≥180mmHg e/ou diastólica ≥110mmHg independente da presença de lesão 
em órgão-alvo (LOA) ou comorbidade. 

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 109 mmHg na presença de 
lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade. 

Insuficiência cardíaca 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 
reumática. 

Doenças da Aorta, dos 
Grandes Vasos e 
Fístulas 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). 
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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, cardio desfibriladores, ressincronizadores, assistência 
circulatória de média e longa permanência). 

Doença 
cerebrovascular 

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

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

Imunossuprimidos 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 > 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. 

Anemia falciforme Anemia falciforme 

Obesidade mórbida Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40 

Cirrose hepática Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C 

FONTE: PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, Brasília/DF (15/03/2021) 

 

III. PROGRAMAÇÃO, REGISTRO E FLUXO DA ETAPA COMORBIDADES E DEFICÊNCIAS PERMANENTES: 

 

É fundamental o entendimento que a vacinação ocorrerá, como tem sido para os demais grupos prioritários, 

de forma gradual, à medida que as doses forem enviadas pelo Ministério da Saúde para essas populações. 

Deve ser compreendido que os grupos COMORBIDADES e DEFICIÊNCIAS PERMANENTES são distintos e 

ocorreram em momentos diferentes. 

Apesar da impossibilidade de previsão de um cronograma prévio para a vacinação desses grupos, os 

municípios precisam mapear a dimensão dessa população no território, para que o processo de vacinação ocorra de 

forma ágil e organizada. 

A vacinação desses grupos, ocorrerá iniciando pelos com idade de 59 anos até alcançar aqueles com 18 anos, 

por isso é mandatório que haja um registro por idade dessa população. 

A Secretaria Municipal de Saúde deverá enviar para o Programa Estadual de Imunização a distribuição das 

comorbidades por faixa etária de acordo com o modelo em anexo para o e-mail ceadi@saude.se.gov.br até o dia 03 

de maio de 2021. 

Aracaju, 23/04/2021 

 

            Ana Beatriz Lira Souza                                                                 Marco Aurélio de Oliveira Góes 

Programa Estadual de Imunização                                                         Diretor de Vigilância em Saúde 

 

mailto:ceadi@saude.se.gov.br
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ANEXO 

MUNICÍPIO: ____________________________________________ 

 

COMORBIDADES FAIXA ETÁRIA TOTAL 

18 a 24 a 25 a 29 a 30 a 34 a 35 a 39 a 40 a 44 a 45 a 49 a 50 a 54 a 55 a 59 a 

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 

                  

Insuficiência cardíaca                   

Cor-pulmonale e Hipertensão 
pulmonar 

                  

Cardiopatia Hipertensiva                   

Síndromes Coronarianas                   

Valvopatias                   

Miocardiopatias e Pericardiopatias                   

Doenças da Aorta, dos 
Grandes Vasos e Fístulas 
Arteriovenosas 

                  

Arritmias cardíacas                   

Cardiopatias congênita no adulto                   

Próteses valvares e Dispositivos 
cardíacos 
implantados 

                  

Doença cerebrovascular                   

Doença renal crônica                   

Imunossuprimidos                   

Anemia falciforme                   

Obesidade mórbida                   

Cirrose hepática                   

 

 

 

 

 

 


