MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - Comorbidades

A partir de nova remessa de vacinas da AstraZeneca e a orientação da CIB (Resolução 089/21 e
Resolução 094/21), que chegam em Ijuí no dia hoje (04/05/2021), será possível avançar para Fase II da Etapa
das Comorbidades, diferente da divulgação feita na semana passada que atendia apenas a Fase I.
Com isso, a Secretaria Municipal de Ijuí informa a nova organização do processo de vacinação, que
deverá incluir:






Pessoas com Síndrome de Down maiores de 18 anos;
Pessoas com doenças renais que fazem tratamento por diálise maiores de 18 anos;
Gestante e puérperas (passaram há menos de 45 dias pelo parto), maiores de 18 anos, sem condição
pré-existente;
Pessoas de 40 a 59 anos com comorbidades;
Pessoas com deficiência permanente cadastradas no programa de Benefício de Prestação
Continuada (BPC) de 40 a 59 anos.

As comorbidades que poderão ser aceitas para justificar a vacinação estão descritas no Plano
Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra Covid-19 do Ministério da Saúde (6ª Edição 28/04/2021) e apresentadas no quadro a seguir:
Condição de Saúde
Diabetes Mellitus
Pneumopatia Crônica Grave
Hipertensão (HAS) resistente
HAS estágio 3
HAS estágios 1 ou 2
HAS associada a comorbidade
Insuficiência Cardíaca (IC)
Cor-pulmonale e Hipertensão
Pulmonar (HAP)
Doença Arterial Coronariana
(DAC)
Cardiopatia Hipertensiva
Valvulopatias cardíacas
Prótese Valvar

Caracterização necessária para vacinar
Diagnóstico de Diabetes Mellitus
DPOC, fibrose cística, fibrose pulmonar, penumoconioses, displasia
broncopulmonar ou asma grave (uso recorrente de corticoide sistêmico
ou hospitalização por asma);
HAS não controlada com uso de 3 medicamentos ou HAS controlada com
uso de 4 medicamentos
PA sistólica ≥180mmHg e/ou diastólica ≥110mmHg
HAS com lesão em órgão alvo (coração, retina, rim, encéfalo, vasos)
HAS em indivíduo com obesidade, cardiopatia hipertensiva (hipertrófica
ou dilatada), apneia obstrutiva do sono, hiperlipidemia ou outra;
IC estágios B, C ou D;
Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária;
Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável, cardiopatia
isquêmica, pós Infarto Agudo do Miocárdio, outras)
Hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e
ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãosalvo;
Lesões valvares com repercussão hemodinâmica, miocárdica ou com
sintomas;
Portador de prótese valvar biológica ou mecânica;

Miocardiopatias e
Pericardiopatias
Doenças de Grandes Vasos e
Fístulas Arteriovenosas
Arritmias Cardíacas
Cardiopatia Congênita no
adulto
Doença Cerebrovascular
Doença Renal Crônica (DRC)

Imunossupressão

Câncer
Hemoglobinopatias
Obesidade
Cirrose Hepática
Síndrome de Down
Gestação ou Puerpério

Miocardiopatia de qualquer etiologia, Pericardite crônica, Cardiopatia
reumática;
Aneurismas, dissecções ou Hematomas de Aorta ou demais grandes
vasos;
Arritmia com relevância clínica (que exija tratamento) ou associada a
cardiopatia;
Cardiopatia congênita associada a: repercussão hemodinâmica,
hipoxemia, IC, arritmia ou comprometimento miocárdico;
AVE ou AIT prévio, Demência vascular;
DRC estágio 3 ou 4 (TGF<60ml/min/1,73m2) e/ou Síndrome Nefrótica;
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 com tratamento químio ou radioterápicos atual ou
nos últimos 6 meses ou portadores de neoplasias hematológicas;
Doença falciforme e talassemia maior;
Grau 3 - Indica de Massa Corporal ≥40kg/m2;
Diagnóstico de cirrose hepática em qualquer estágio;
Trissomia do cromossomo 21;
Gestantes e mulheres em período de até 45 dias após o parto, maiores
de 18 anos;

Para receber a vacina será necessário que cada pessoa, dentro da faixa etária prevista, comprove ser
portador de comorbidade com as características descritas no quadro. Para a comprovação das condições de
saúde, a SMS adota as seguintes possibilidades:
1. As Unidades Básicas de Saúde farão uma lista de pessoas que apresentam comorbidades de acordo
com o quadro acima, que frequentam a UBS e fazem seu acompanhamento de saúde na rede
publica de saúde;
2. Atestado médico descrevendo que a pessoa é portadora de alguma comorbidade prevista no quadro
acima com validade de 1 ano;
3. Apresentação de receita médica válida (1 ano) que comprove o uso contínuo de medicamento para
tratamento de alguma condição descrita na tabela;
O processo de vacinação, para essa fase, está previsto para ocorrer durante as próximas duas
semanas, objetivando evitar aglomerações e possibilitar tempo para as pessoas organizarem seus
documentos comprovatórios.
A Vacinação irá ocorrer na APAE, Serviço de Hemodiálise do HCI e Unidades Básicas de Saúde com
Sala de Vacina. Atualmente as UBS com Sala de Vacina são: Posto Central, Assis Brasil, Centro Social Urbano,
Getúlio Vargas, Glória, Luiz Fogliatto, Meio Rural, Pindorama, Tancredo Neves, Thomé de Souza, Jardim,
Modelo e Penha.
A vacinação no Posto Central irá ocorrer nos turnos da manhã (7:45h até 11h) e tarde (13:45h até
16h), e nas Salas de Vacina irá ocorrer apenas no turno da tarde (13:45h até 16:30h), sendo que no turno da

manhã será mantida a rotina normal da UBS. Os atendimentos aos agendamentos médicos, odontológicos,
nutrição e outros, devem ocorrer normalmente no turno da tarde nas UBS, apenas a demanda espontânea
que não será atendida devido a organização da vacina.
A vacinação para as pessoas com Doença Renal Crônica, que realizam Hemodiálise, será realizada
durante essa semana no serviço de Hemodiálise do Hospital de Caridade de Ijuí (HCI), conforme agenda de
diálise de cada pessoa.
O processo de vacinação fica assim organizado:
TERÇA-FEIRA
(04/05)

Pessoas com
Síndrome de Down
maiores de 18
anos;
Pessoas com
Benefício de
Prestação
Continuada (BPC)
de 55 até 59 anos
No Posto Central e
APAE

QUARTA-FEIRA
(05/05)

QUINTA-FEIRA
(06/05) E SEXTAFEIRA (07/05)

SEGUNDA-FEIRA
(10/05) E TERÇAFEIRA (11/05)

Gestante e
Pessoas de 54 até
puérperas
59 anos com
(passaram há
comorbidades
menos de 45 dias
pelo parto),
maiores de 18
anos, sem condição
pré-existente;

Pessoas de 49 até
53 anos com
comorbidades;

QUARTA-FEIRA
(12/05), QUINTAFEIRA (13/05) E
SEXTA-FEIRA
(14/05)
Pessoas de 40 até
48 anos com
comorbidades;

Pessoas com
Benefício de
Prestação
Continuada (BPC)
de 49 até 53 anos;

Pessoas com
Benefício de
Prestação
Continuada (BPC)
de 40 até 48 anos;

No Posto Central
(manhã e tarde) e
Salas de Vacina
(tarde)

No Posto Central
(manhã e tarde) e
Salas de Vacina
(tarde)

No Posto Central
(manhã e tarde) e
Salas de Vacina
(tarde)

No Posto Central
(manhã e tarde) e
Salas de Vacina
(tarde)

Para maiores informações é possível fazer contato com o Setor de Imunização da Secretaria de
Saúde pelo telefone 3331-8800.

