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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA DE IMUNIZAÇÃO

NOTA INFORMATIVA Nº: 24/2021 - GI- 03815
ASSUNTO: Re�ﬁca Nota Informa�va nº 18/2021- GI referente a vacinação dos Adolescentes.

Considerando:
1.

Resolução nº 205/2021-CIB, que aprova os critérios para a vacinação da população na faixa etária
de 12 a 17 anos de idade.

2. Nota Técnica nº 36/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/ que trata da inclusão de crianças e adolescentes
(12 a 17 anos) para a vacinação contra a Covid-19.
3. A vacinação da população de 12 a 17 anos deve ocorrer exclusivamente com o imunizante
Comirnaty do fabricante Pﬁzer/Wyeth, obedecendo a seguinte ordem de prioridade:
a) População de 12 a 17 anos com deficiências permanentes.;
b) População de 12 a 17 anos com presença de comorbidades;
c) População de 12 a 17 anos gestantes e puérperas;
d) População de 12 a 17 anos privados de liberdade;
e) População de 12 a 17 anos sem comorbidades.
4. Por definição, considera-se pessoa com deficiência aquela 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.
Este grupo inclui pessoas com:
• Limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas.
• Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo.
• Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos.
• Indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais,
como trabalhar, ir à escola, brincar, etc.
5. A deficiência deverá ser preferencialmente comprovada por meio de qualquer documento
comprobatório, desde que atenda ao conceito de deficiência permanente adotado nesta estratégia, podendo
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ser:
6. Laudo médico que indique a deficiência; cartões de gratuidade no transporte público que indique
condição de deficiência; documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação ou unidades
especializadas no atendimento de pessoas com deficiência; documento oficial de identidade com a indicação
da deficiência; ou qualquer outro documento que indique se tratar de pessoa com deficiência. Caso não haja
um documento comprobatório será possível a vacinação a partir da autodeclaração do indivíduo, nesta
ocasião o indivíduo deverá ser informado quanto ao crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código
Penal).
7. Esclarecemos que as comorbidades incluídas para essa faixa etária faz-se necessário apresentar
comprovante da comorbidade através de laudos, declarações, prescrições médicas ou relatórios médicos com
descritivo ou CID da Doença ou condição de saúde, CPF ou CNS do usuário, assinado e carimbado. Sendo
que por definição, serão as mesmas já descritas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra
a Covid-19, conforme Quadro 1.
Quadro 1. Descrição das comorbidades incluídas como prioritárias para vacinação contra a Covid-19.
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8. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente no Art. 4º, é dever da família, da comunidade, da
sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade,
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
9. Esclarecemos que a ausência/autorização dos pais ou responsáveis não deverá ser critério de
impedimento para a vacinação do adolescente .
Referências:
- GOIÁS. Comissão Intergestores Bipartite. Resolução nº 205/2021- CIB. Institui estratégias para o início da
vacinação contra a Covid-19 nas faixas etárias entre 17 e 12 anos. Goiânia, 26 de agosto, 2021.
- BRASIL. Ministério da Saúde; Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19. Nota Técnica nº
36/2021- A inclusão de crianças e adolescentes (12 a 17 anos) com ou sem deficiência permanente,
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comorbidades e os privados de liberdade, bem como as gestantes, as puérperas e as lactantes, com ou sem
comorbidades para a vacinação contra a Covid-19. Brasília, 01 de setembro, 2021.
- BRASIL. Ministério da Saúde; Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19. Plano Nacional de
Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, 10ª edição. Brasília, 14 de agosto, 2021.

Gerência de Imunização, em Goiânia - GO, aos 03 dias do mês de novembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por CLARICE CARVALHO DOS SANTOS, Gerente, em
03/11/2021, às 16:24, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.
Documento assinado eletronicamente por FLUVIA PEREIRA AMORIM DA SILVA,
Superintendente, em 04/11/2021, às 17:10, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art.
3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
informando o código verificador 000024880981 e o código CRC D21C35D2.
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