Patologias de risco: 18 ou mais anos de idade
Grupo Nosológico

Patologias de Risco (≥ 18 anos)

Neoplasia maligna ativa

Neoplasia maligna ativa a fazer ou a aguardar o
início de terapêutica antineoplásica sistémica
(citotóxicos, imunomoduladores, antihormonas
ou terapêuticas dirigidas a alvos moleculares
tumorais) e/ou radioterapia
Transplantados e candidatos a transplante de
progenitores hematopoiéticos (alogénico e
autólogo) ou de órgão sólido
Imunodeficiências primárias Asplenia, Asplenia
congénita, Depranocitose, Síndromes
drepanocíticos (Hg S/Hg β; Hg S/Hg C),
Talassémia major Por infeção VIH
Pessoas sob terapêutica crónica com
medicamentos biológicos, ou prednisolona >
20mg/dia, ou equivalente
Doenças inflamatórias/autoimunes sistémicas
crónicas que pelo seu perfil clínico conferem
imunossupressão
Com comprometimento da função respiratória,
da eliminação de secreções ou risco aumentado
de aspiração de secreções
Esquizofrenia
Outras perturbações psicóticas
Doença bipolar grave
Cirrose hepática Insuficiência hepática crónica
Diabetes
Obesidade IMC ≥ 35kg/m
IMC< 18,5kg/m
Insuficiência cardíaca
Miocardiopatias (incluindo cardiopatias
congénitas)
Hipertensão pulmonar e Cor pulmonal e
crónico
Doença coronária / Enfarte agudo do miocárdio
Insuficiência renal em diálise Insuficiência renal
estadio III, IV e V
Doença respiratória crónica sob OLD ou
ventiloterapia
Doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC)
Asma grave sob terapêutica com corticoides
sistémicos Bronquiectasias
Fibrose quística
Deficiência de alfa-1-antitripsina
Fibrose pulmonar (incluindo doenças do
interstício pulmonar e pneumoconioses)
Trissomia 21
Doenças lisossomais

Transplantação

Imunossupressão

Doenças neurológicas

Doenças mentais

Doença hepática crónica
Diabetes
Obesidade
Baixo Peso
Doença cardiovascular

Doença renal crónica
Doença pulmonar crónica

Outras doenças

Patologias de risco: 12-17 anos de idade
Grupo Nosológico

Patologias de Risco (12 – 17 anos)

Neoplasia maligna ativa

Neoplasia maligna ativa a fazer ou a aguardar o
início de terapêutica antineoplásica sistémica
(citotóxicos, imunomoduladores, antihormonas
ou terapêuticas dirigidas a alvos moleculares
tumorais) e/ou radioterapia
Transplantados e candidatos a transplante de
progenitores hematopoiéticosx (alogénico e
autólogo) ou de órgão sólido
Asplenia, Asplenia congénita, Depranocitose,
Síndromes drepanociticos (Hg S/Hg β; Hg S/Hg
C), Talassémia major Imunodeficiências
primárias
Pessoas sob terapêutica crónica com
medicamentos biológicos, ou prednisolona >
20mg/dia, ou equivalente
Doença neurológica grave e/ou doenças
neuromusculares (incluindo paralisia cerebral e
distrofias musculares)
Trissomia 21 Perturbações do desenvolvimento
intelectual grave e profundo
Diabetes
Obesidade IMC >120% do P97 ou > 3Z-Score
Insuficiência cardíaca com disfunção ventricular
Miocardiopatias (incluindo cardiopatias
congénitas e síndromes genéticos associados a
cardiopatias)
Doença cardíaca associada a cianose grave
Hipertensão pulmonar
Insuficiência renal em diálise Insuficiência renal
estadio III, IV e V
Doença respiratória crónica sob OLD ou
ventiloterapia
Asma grave sob terapêutica com corticoides
sistémicos Bronquiectasias
Fibrose quística
Deficiência de alfa-1-antitripsina

Transplantação

Imunossupressão

Doenças neurológicas

Perturbações do desenvolvimento
Diabetes
Obesidade
Doença cardiovascular

Insuficiência renal crónica
Doença pulmonar crónica

