
PREFEITURA DE PELOTAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PELOTAS

ATESTADO     MÉDICO:  
Considerando a lista de comorbidades incluídas nos grupos prioritários para administração de

dose de reforço  (quarta dose)  de vacinas contra a COVID-19,  em pessoas maiores de 18  anos que
receberam  três  doses  do  esquema  primário  (duas  doses  e  uma  dose  adicional) que  deverá  ser
administrada a partir de 4 meses, conforme nota Técnica do Ministério da Saúde e suas descrições
(tabela abaixo):

CONDIÇÕES DE SAÚDE DESCRIÇÃO DA CONDIÇÃO

Imunodeficiência Primária Grave
Doenças genéticas ou erros inatos da imunidade que cursam com
imunodeficiência severa e predisposição a infecções de repetição.

Quimioterapia para Câncer
Pacientes oncológicos com tratamento quimioterápico atual ou nos últimos 6
meses.

Transplante
Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas
(TCTH) em uso de drogas imunossupressoras

Pessoas vivendo com HIV/AIDS Diagnóstico de HIV ou SIDA

Imunossupressão associada ao
uso de corticoesteróides

Uso de corticoide em doses equivalentes a ≥20 mg/dia de Prednisona ou
equivalente, por ≥14 dias.

Uso de drogas modificadoras da
resposta imune

Uso crônico de, pelo menos, 1 das seguintes medicações:
METOTREXATO, LEFLUNOMIDA, MICOFENOLATO DE MOFETILA, AZATIOPRINA,
CICLOFOSFAMIDA, CICLOSPORINA, TACROLIMUS, 6-MERCAPTOPURINA
BIOLÓGICOS EM GERAL (infliximabe, Etarnecept, Humira, Adalimumabe,
Tocilizumabe, Canakinumabe, Golimumabe, Certolizumabe, Abatacepte,
Secukinumabe, Ustekinumabe)
INIBIDORES DA JAK (Tofacitinibe, Baracitinibe, Upadacitibe)

Doenças Imunomediadas 
inflamatórias crônicas e doença
inflamatória intestinal

Pessoas com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas, como doenças
Reumatológicas e Doenças Inflamatórias autoimunes (Artrite Reumatoide, Lúpus
Eritematoso Sistêmico, Espondilite Anquilosante, Esclerose Sistêmica, Polimialgia
Reumática, Vasculites, etc) ou Doenças Inflamatórias Intestinas (Doença de Crohn
e Retocolite Ulcerativa)

Doença Renal Crônica (DRC) em
hemodiálise

DRC avançada em que o paciente esteja em terapia substitutiva renal

  Cardiopatias Congênitas    Cardiopatias congênitas com consequência sistêmicas

Atesto para fins de comprovação da necessidade de vacinação e por solicitação do(a)
interessado(a), que o(a) Sr(a)                                                                                              é portador(a)
da(s) seguinte(s) condição(ões) de saúde listada(s) no quadro acima:

Assinatura do Médico com carimbo

                                       ,              de                                 de 20__.

Versão atualizada em 28 de Dezembro de 2021.


