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Vacinação contra a COVID-19 
Formulário de Atendimento aos Critérios para Imunossuprimidos 

Médico: 
 

CRM: Local de atuação: 
 
 

 

Nome do paciente:                                                  Idade: 

Data de nascimento:    /     /           CPF:                      CNS: 

Endereço:                                                          nº :                     

Bairro:                                                             Telefone:        

Declaro, para os devidos fins, que paciente apresenta pelo menos um dos critérios clínicos abaixo 

descritos: 

 
 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

Imunodeficiência Primária (IDP) GRAVE. As IDPs são classificadas de acordo com o componente 
do sistema imunológico primariamente comprometido, sendo divididas em 8 grupos: 
1. Deficiências predominantemente de anticorpos; 
2. Deficiências combinadas (de células T e B); 
3. Outras imunodeficiências bem definidas; 
4. Doenças de desregulação imunológica; 
5. Defeitos congênitos de fagócitos; 
6. Defeitos da imunidade inata; 
7. Síndromes auto inflamatórias; 
8. Deficiências do sistema complemento. 

(   ) Tratamento ATIVO de quimioterapia para câncer; 

(   ) Transplantado de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas 
imunossupressoras; 

(   ) Pessoa vivendo com HIV/Aids; 

(   ) Uso de corticoides em doses ≥ 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥ 14 dias; 

(   ) Paciente em hemodiálise; 

(   ) Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias; 

(   ) Paciente com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas; 

 
(   ) 
 
(   ) 
 
(   ) 

Uso de drogas modificadoras da resposta imune: 
Grupo 1: Metotrexato, Leflunomida, Micofenolato de mofetila, Azatioprina, Ciclofosfamida, 
Ciclosporina, Tacrolimus, 6-mercaptopurina; 
Grupo 2: Biológicos em geral (infliximabe, etanercept, humira, adalimumabe, tocilizumabe, 
Canakinumabe, golimumabe, certolizumabe, abatacepte, Secukinumabe, ustekinumabe); 
Grupo 3: Inibidores da JAK (Tofacitinibe, baracitinibe e Upadacitinibe). 

Fonte: NOTA TÉCNICA Nº 27/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS - DOSE ADICIONAL (3ª DOSE), para 18 anos ou mais. 
      NOTA TÉCNICA Nº 08/2022-SECOVID/GAB/SECOVID/MS - DOSE ADICIONAL (3ª DOSE), para adolescentes de 12 anos a 17 anos; e 
DOSE REFORÇO (4ª DOSE), para 18 anos ou mais. 

 
Declaro estar ciente de que, em razão da condição acima atestada por mim, o(a) paciente está apto(a) a receber as doses da 
vacina contra a COVID-19 destinadas ao “Grupo Imunossuprimidos”, conforme Plano Nacional de Operacionalização da 
Vacinação contra a COVID-19 e suas atualizações, e assumo total responsabilidade pelas informações ora prestadas, ficando 
sujeito à responsabilização administrativa, civil e penal em caso de falsidade. Por ser expressão da verdade, firmo o presente: 

 
 Arapongas, _____ de _____________________ de 202__.  

 
 
 

__________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do médico responsável 


