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Nota Técnica 002/2020 - SMS 

 

Considerando o contido no Decreto Municipal nº 119/2020, alterado 

pelo Decreto Municipal nº 151/2020, que dispõe as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus – COVID19 no município de Contenda, bem como o 

contido na Recomendação expedida pelo Ministério Público do Trabalho, a 

Secretaria Municipal de Saúde, em complemento ao contido no §2°, do art. 6º, 

do referido Decreto, que prioriza a realocação dos servidores públicos que 

apresentarem as condições definidas para maior risco de complicações da 

doença, ficam definidas as condições/comorbidades abaixo listadas, conforme 

tabela extraída do Informe Técnico da 22ª Campanha Nacional contra a 

Influenza, oriunda do Ministério da Saúde, até posterior publicação de critérios 

de classificação de risco específicos para a COVID-19pelo Ministério da Saúde 

ou Secretaria de Estado da Saúde, para fins do disposto acima: 

Quadro 1: Categorias de risco clínico e indicações para vacinação contra a influenza. 

Brasil. 2020 

Categoria de risco clínico Indicações 

Doença respiratória crônica Asma em uso de corticóide inalatório ou sistêmico 

(Moderada ou Grave);  

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC); 

Bronquiectasia;  

Fibrose Cística;  

Doenças Intersticiais do pulmão; 

 Displasia broncopulmonar; 

 Hipertensão Arterial Pulmonar; 

 Crianças com doença pulmonar crônica da 

prematuridade. 

Doença cardíaca crônica Doença cardíaca congênita; 

 Hipertensão arterial sistêmica com comorbidade;  

Doença cardíaca isquêmica;  

Insuficiência cardíaca. 

Doença renal crônica Doença renal nos estágios 3,4 e 5;  

Síndrome nefrótica;  

Paciente em diálise. 

Doença hepática crônica Atresia biliar;   

Hepatites crônicas; 

Cirrose 
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Doença neurológica crônica Condições em que a função respiratória pode estar 

comprometida pela doença neurológica; 

 Considerar as necessidades clínicas individuais dos 

pacientes incluindo: Acidente Vascular Cerebral, 

Indivíduos com paralisia cerebral, esclerose 

múltipla, e condições similares;  

Doenças hereditárias e degenerativas do sistema 

nervoso ou muscular;  

Deficiência neurológica grave. 

Diabetes Diabetes Mellitus tipo I e tipo II em uso de 

medicamentos. 

Imunossupressão Imunodeficiência congênita ou adquirida 

Imunossupressão por doenças ou medicamentos 

Obesos Obesidade grau III. 

Transplantados Órgãos sólidos;  

Medula óssea. 

Portadores de trissomias Síndrome de Down, Síndrome de Klinefelter, 

Síndrome de Wakany, dentre outras trissomias. 

Fonte: Ministério da Saúde 

 

O servidor que já apresentou Declaração/Atestado médico contendo a 

comorbidade pré-existente e está afastado e/ou exercendo atividade remota 

deverá apresentar-se à sua chefia imediata para definição de sua realocação a 

partir da data de publicação desta Nota Técnica.  

Para os casos em que não seja possível a realocação, para o servidor 

portador de doença crônica, deverá ser mantido trabalho remoto ou 

afastamento do trabalho por tempo indeterminado.  

Este afastamento e/ou remanejamento será mantido até o término do 

período de emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente da infecção humana pelo novo Coronavírus ou posterior deliberação 

desta Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Contenda, 14 de abril de 2020. 

 

 

MARCIA RAQUEL KRUPA 

Secretaria Municipal De Saúde 

 


