VACINAÇÃO PEDIÁTRICA CONTRA A COVID-19 COMEÇA NA
PRÓXIMA SEMANA
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Chegou a vez dos pequenos se imunizarem para enfrentar de vez a Covid-19. A Secretaria de Saúde
de Colatina inicia na próxima semana a aplicação da dose pediátrica contra a Covid-19. A vacinação
acontece na segunda e terça-feira, dias 24 e 25, das 7h30 às 16h, no Terminal de Ônibus, em frente à
Prefeitura de Colatina. São 500 senhas disponíveis por dia.
Nesta primeira etapa, serão vacinadas as crianças de 05 a 11 anos com alguma comorbidade ou
deficiência permanente e crianças de 11 anos de idade completos sem comorbidade.
Para a vacinação, é necessário estar acompanhado de um adulto responsável legal. Na
impossibilidade, e acompanhado por terceiro, é obrigatório apresentar autorização por escrito.
Para receber o imunizante, é necessário levar documento de identificação com foto ou certidão de
nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina.
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Se o pequeno tiver deficiência ou comorbidade, é necessário também o laudo médico original e
uma cópia de xerox simples para ficar retida com a equipe. No caso de deficiência permanente, é
necessário o laudo de condições não visíveis.
Vale ressaltar também o intervalo de 15 dias de outras vacinas do calendário infantil.
Termo
A Secretaria de Saúde disponibiliza aos pais ou responsáveis modelo de consentimento para
vacinação do público jovem e crianças de Colatina. Clique aqui para acessar o arquivo. O
documento deve ser preenchido e assinado pelo responsável.
Lista de Comorbidades
Pessoas com diabetes mellitus | pneumopatias crônicas graves | doenças cardiovasculares |
insuficiência cardíaca (IC) | valvopatias | cardiopatia hipertensiva | doença neurológica crônica |
síndromescoronarianas | hemoglobinopatias graves | doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas
arteriovenosas | arritmias cardíacas | cor-pulmonale e hipertensão pulmonar | cardiopatias
congênitas |miocardiopatias e pericardiopatias | hipertensão arterial | próteses valvares e
dispositivos cardíacos implantados | doença renal crônica | imunossuprimidos | síndrome de down |
obesidade mórbida (IMC maior ou igual 40| cirrose hepática.
Lista de Deficiências Permanentes
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 ir à escola, brincar, entre outras.
Serviço:
Vacinação pediátrica Covid-19
Crianças de 11 anos de idade completos sem comorbidade
Crianças de 05 a 11 anos com alguma comorbidade ou deficiência permanente
Data: segunda (24) e terça (25)
Horário: das 7h30 às 16 horas
Local: Terminal de ônibus
Informações à Imprensa:
Assessoria de Comunicação – PMC
Eduardo Candeias / Katler Dettmann / Maria Tereza Paulino
(27) 3711-7045
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