imunossuprimidos), recomendando-se que estejam acompanhadas por adulto
responsável ou apresentem termo de assentimento (Anexo 7), cuja ausência não pode
ser utilizada para obstar a imunização.
Serão considerados como imunossuprimidos, indivíduos que apresentem:
I - Imunodeficiência primária grave
II - Quimioterapia para câncer
III - Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH)
em uso de drogas imunossupressoras
IV - Pessoas vivendo com HIV/Aids
V - Uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por
≥14 dias.
VI - Uso de drogas modificadoras da resposta imune - Metotrexato; Leflunomida;
Micofenolato de mofetila; Azatiprina; Ciclofosfamida; Ciclosporina; Tacrolimus; 6mercaptopurina; Biológicos em geral (infliximabe, etanercept, humira,
adalimumabe, tocilizumabe, Canakinumabe, golimumabe, certolizumabe,
abatacepte, Secukinumabe, ustekinumabe); Inibidores da JAK (Tofacitinibe,
baracitinibe e Upadacitinibe)
VII-Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias
VIII - Pacientes em terapia renal substitutiva (hemodiálise)
IX - Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas
*6 Pessoas de 05 a 11 anos 11 meses e 29 dias
A vacinação de pessoas de 5 a 5 anos 11meses e 29 dias ocorrerá no Estado
de São Paulo com a utilização da vacina da Pfizer com recomendação de uso pediátrico
(tampa laranja), e a vacinação de pessoas de 6 a 11 anos 12 meses e 29 dias
ocorrerá com a vacina da Pfizer com recomendação de uso pediátrico (tampa laranja)
e a vacina Sinovac/Butantan (exceto para imunossuprimidos) recomendando-se que
estejam acompanhadas por adulto responsável ou apresentem termo de assentimento
(Anexo 8), cuja ausência não pode ser utilizada para obstar a imunização, estando em
conformidade com o previsto na NOTA TÉCNICA Nº 2/2022-SECOVID/GAB/SECOVID/MS,
de 05 de janeiro de 2022.
Serão considerados como imunossuprimidos, indivíduos que apresentem:
I - Imunodeficiência primária grave
II - Quimioterapia para câncer
III - Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH)
em uso de drogas imunossupressoras
IV - Pessoas vivendo com HIV/Aids
V - Uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por
≥14 dias.
VI - Uso de drogas modificadoras da resposta imune - Metotrexato; Leflunomida;
Micofenolato de mofetila; Azatiprina; Ciclofosfamida; Ciclosporina; Tacrolimus; 6mercaptopurina; Biológicos em geral (infliximabe, etanercept, humira,
adalimumabe, tocilizumabe, Canakinumabe, golimumabe, certolizumabe,
abatacepte, Secukinumabe, ustekinumabe); Inibidores da JAK (Tofacitinibe,
baracitinibe e Upadacitinibe)
VII-Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias
VIII - Pacientes em terapia renal substitutiva (hemodiálise)
IX - Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas
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