
Calendário de vacinação de acordo com as letras do alfabeto 

por iniciais de nome (público alvo portadores de doenças 

crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas 

especiais) 

16 de abri: A - B 

17 de abril: C - D 

22 de abril: E - F – G 

23 de abril: H – I – J – K – L 

24 de abril: M 

27 de abril: N – O – P – Q 

28 de abril: R 

29 de abril: S – T – U – W 

30 de abril: V – X – Y- Z 

 

COMORBIDADES 

Este grupo será vacinado mediante comprovação da doença crônica 

elencada pelo Ministério da Saúde. Estes comprovantes (laudo 

médico, atestado, receitas de medicamentos, carteiras dos 

programas, entre outros), associado de documento com foto, deverão 

ser apresentados no ato da vacinação. 

Categoria de risco clínico Indicações 

Doença respiratória crônica 

Asma em uso de corticóide 

inalatório ou sistêmico 
(Moderada ou Grave); 

Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica (DPOC); 

Bronquiectasia; 
Fibrose Cística; 

Doenças Intersticiais do 
pulmão; 

Displasia broncopulmonar; 
Hipertensão Arterial Pulmonar; 

Crianças com doença pulmonar 

crônica da prematuridade 



Doença cardíaca crônica 

Doença cardíaca congênita; 
Hipertensão arterial sistêmica 

com comorbidade; 
Doença cardíaca isquêmica; 

Insuficiência cardíaca. 

Doença renal crônica 

Doença renal nos estágios 3,4 e 

5; 
Síndrome nefrótica; 

Paciente em diálise. 

Doença hepática crônica 

Atresia biliar; 
Hepatites crônicas; 

Cirrose. 

Doença neurológica crônica 

Condições em que a função 

respiratória pode estar 
comprometida pela doença 

neurológica; 
Considerar as necessidades 

clínicas individuais dos 
pacientes incluindo: Acidente 

Vascular Cerebral, Indivíduos 
com paralisia cerebral, esclerose 

múltipla, e condições similares;  

Doenças hereditárias e 
degenerativas do sistema 

nervoso ou muscular;  

Deficiência neurológica grave. 

Diabetes 
Diabetes Mellitus tipo I e tipo II 

em uso de medicamentos. 

Imunossupressão 

Imunodeficiência congênita ou 

adquirida 
Imunossupressão por doenças 

ou medicamentos 

Obesos Obesidade grau III. 

Transplantados 
Órgãos sólidos;  

Medula óssea. 

Portadores de trissomias 

Síndrome de Down, Síndrome 
de Klinefelter, Síndrome de 

Wakany, dentre outras 
trissomias. 

        Fonte: Ministério da Saúde 


