DEFICIÊNCIA PERMANENTE
Serão consideradas pessoas com deficiência, “aquelas que tem impedimento de
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação
com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade
em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 2º da Lei Brasileira de Inclusão
da Pessoa com Deficiência, Ministério do Trabalho, 2018)", que apresentem uma ou
mais das seguintes limitações:
1 – Física; 2 – Auditiva; 3- Visual; 4- Intelectual ;5- Mental
1 - Física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano que acarreta o
comprometimento da função física, apresentando-se sob as formas de paraplegia, paraparesia, monoplegia,
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto
as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções.
2 – Auditiva: indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho
auditivo (perda bilateral, parcial ou total de 41decibéis (dB) ou mais aferida por audiograma nas frequências
de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz).
3- Visual: indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos
(cegueira cuja acuidade visual for igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica;
baixa visão que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica;
casos em que o somatório da medida do campo visual, em ambos os olhos, for igual ou menor que 60º;
ocorrência simultânea de qualquer das condições anteriores).
4. Intelectual: Funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18
anos e limitações associadas a duas ou mais habilidades adaptativas, tais como: comunicação; cuidado
pessoal; habilidades sociais; utilização de recursos da comunidade; saúde e segurança; habilidades
acadêmicas; lazer; e trabalho. Se enquadram no conceito, ainda, pessoas com síndromes diversas como a
Síndrome de Down.

5. Mental/Psicossocial : transtornos psicóticos de natureza incurável que trazem alterações duradouras nas
relações sociais e ocupacionais (disfunção social/ocupacional), comprometendo uma ou mais áreas
importantes do funcionamento, tais como trabalho, relações interpessoais ou cuidados pessoais, afetando
habilidades adaptativas. Déficits cognitivos originados após os 18 anos, causados por traumatismos
cranianos, acidentes vasculares cerebrais ou outros transtornos que produzem sequelas cognitivas.
Síndromes epiléticas englobadas no CID G40.0 (Epilepsia Refratária) que causam rebaixamento cognitivo,
limitações significativas de funcionalidade e resultam de efeitos colaterais importantes dos medicamentos
administrados; Transtorno do Espectro do Autismo, conforme Lei nº 12.764/12.
__________________________________________________________________________
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GRUPOS DE COMORBIDADES

Comorbidades incluídas como prioritárias para vacinação contra a covid-19 conforme
PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19.
DESCRIÇÃO
Qualquer indivíduo com diabetes
Indivíduos com pneumopatias graves incluindo doença
pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses
Pneumopatias crônicas graves
pulmonares, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e
asma grave (uso recorrente de corticoides sistêmicos,
internação prévia por crise asmática).
HAR= Quando a pressão arterial (PA) permanece acima das
metas recomendadas com o uso de três ou mais antiHipertensão arterial resistente
hipertensivos de diferentes classes, em doses máximas
(HAR)
preconizadas e toleradas, administradas com frequência,
dosagem apropriada e comprovada adesão ou PA controlada
em uso de quatro ou mais fármacos anti-hipertensivos
PA sistólica ≥180mmHg e/ou diastólica ≥110mmHg
Hipertensão arterial estágio 3
independente da presença de lesão em órgão-alvo (LOA) ou
comorbidade
Hipertensão arterial estágios 1 e 2
PA sistólica entre 140 e 179mmHg e/ou diastólica entre 90 e
com lesão em órgão-alvo e/ou
109mmHg na presença de lesão em órgão-alvo e/ou
comorbidade
comorbidade
DOENÇAS CARDIOVASCULARES
IC com fração de ejeção reduzida, intermediária ou preservada;
Insuficiência cardíaca (IC)
em estágios B, C ou D, independente de classe funcional da
New York Heart Association
Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou
secundária Cardiopatia hipertensiva Cardiopatia hipertensiva
Cor-pulmonale
e
Hipertensão
(hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial
pulmonar
e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em
outros órgãos-alvo)
Cardiopatia hipertensiva (hipertrofia ventricular esquerda ou
dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou
Cardiopatia hipertensiva
sistólica, lesões em outros órgãos-alvo)
Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável,
Síndromes coronarianas
cardiopatia isquêmica, pós Infarto Agudo do Miocárdio, outras)
Lesões valvares com repercussão hemodinâmica ou
sintomática ou com comprometimento miocárdico (estenose ou
Valvopatias
insuficiência aórtica; estenose ou insuficiência mitral; estenose
ou insuficiência pulmonar; estenose ou insuficiência tricúspide,
e outras)
Miocardiopatias de quaisquer etiologias ou fenótipos;
Miocardiopatias e Pericardiopatias
pericardite crônica; cardiopatia reumática
Doenças da Aorta, dos Grandes
Aneurismas, dissecções, hematomas da aorta e demais
Vasos e Fístulas arteriovenosas
grandes vasos
Arritmias cardíacas com importância clínica e/ou cardiopatia
Arritmias cardíacas
associada (fibrilação e flutter atriais; e outras)
GRUPO DE COMORBIDADES
Diabetes mellitus

Próteses valvares e Dispositivos
cardíacos implantados

Cardiopatias congênita no adulto

Doenças neurológicas crônicas

Doença renal crônica

Imunocomprometidos

Hemoglobinopatias graves
Obesidade mórbida
Síndrome de Down
Cirrose hepática

Portadores de próteses valvares biológicas ou mecânicas; e
dispositivos cardíacos implantados (marca-passos, cardio
desfibriladores, ressincronizadores, assistência circulatória de
média e longa permanência
Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica,
crises hipoxêmicas; insuficiência cardíaca; arritmias;
comprometimento miocárdico.
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.
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 <350 células/mm3; 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.
Doença falciforme e talassemia maior
Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40
Trissomia do cromossomo 21
Cirrose hepática Child-Pugh A, B ou C

Fonte: CGPNI/DEVIT/SVS/MS. Com base no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a
COVID-19

