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1. Seja bem-vindo!

O Instituto Lado a Lado pela Vida, uma instituição fundada em 2008, que tem como foco 
o câncer, as doenças cardiovasculares e a saúde do homem, trabalha para que todos os 
brasileiros tenham informação e acesso à saúde digna e de qualidade, em todas as fases da 
vida.

Por esse motivo, decidimos criar o Guia de Recomendações para Imunização de Pacientes de 
Risco, em especial, pacientes com câncer, doenças cardiovasculares e crônicas como diabetes, 
entre outras, para compartilhar com você informações importantes para a sua saúde.

Os pacientes considerados do Grupo de Risco precisam ter atenção redobrada, por precisarem 
de cuidados extras para que não corram o risco de infecções e contaminações que prejudiquem, 
ainda mais, a sua saúde.

As vacinas são grandes aliadas na prevenção, porém seu efeito pode ser prejudicado pela 
deficiência do sistema imunológico causado pela doença crônica ou por algum tipo de 
medicamento que o paciente esteja tomando.

Um dos grandes desafios dos calendários de vacinação do Ministério da Saúde e protocolos 
de cuidados para esse Grupo de Risco é, justamente, atender os pacientes que usam 
medicamentos que interferem na imunidade, como pessoas com doenças reumatológicas, 
câncer e doenças do coração, entre outras.

A imunização é uma ferramenta indispensável para reduzir as causas capazes de produzir 
uma doença e a mortalidade desse grupo, afinal, muitas doenças crônicas podem ter o risco 
para infecções aumentada, além de uma descompensação da doença de base.

Se você está em tratamento, leia atentamente este Guia e veja se faz parte do Grupo de 
Risco de pacientes e com mais informação sobre a importância da imunização você saberá 
quais vacinas são indicadas para o seu caso, onde recebê-las com segurança para que você 
fortaleça a sua imunidade e consequentemente, contribua para uma maior eficácia do seu 
tratamento.

Saiba que a doença não é um ponto final. Ela é apenas uma vírgula, uma pausa para você se 
informar sobre o seu diagnóstico, se tratar e superar essa adversidade.

O Instituto Lado a Lado pela Vida trabalha para fazer chegar até você a melhor informação. E 
caso você ainda necessite de mais informações, entre em contato com a gente.

Desejamos uma ótima e produtiva leitura!

Nossos agradecimentos pela revisão técnica do conteúdo aos especialistas:

Juarez Cunha, Pediatra e Presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIM)
Renato Kfouri, Pediatra e Diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIM)



O QUE É 
IMUNIZAÇÃO?



2. O que é imunização?

Imunizar é adquirir proteção imunológica 
contra doenças infecciosas. É permitir que 
a nossa resistência seja aumentada e esteja 
protegida contra vírus, bactérias e demais 
agentes que possam causar danos ao nosso 
organismo.

Tipos de imunização:

• Ativa – É quando o organismo fica exposto 
ao vírus ou a bactéria gerando anticorpos 
após o contato com a doença. Ela pode ser 
provocada de duas maneiras: pela infecção da 
doença ou pela vacinação. As vacinas utilizam 
antígenos que provocam a doença natural e 
induzem a “fabricação” de anticorpos. Esse 
tipo de imunidade costuma durar por décadas.

• Passiva – Ela basicamente, é “dada” ao corpo, 
ou seja, enquanto a vacina estimula a fabricação 
de anticorpos, na imunidade passiva os 
anticorpos são recebidos de agentes externos 
como, por exemplo: no útero, entre a grávida e 
o bebê por meio da placenta, após o parto, por 
meio da amamentação, por exemplo.

Riscos, prevenção e contraindicações

A maioria dos pacientes dos Grupos de Risco 
estão em tratamento, porém, nem sempre 
as vacinas estão em dia e as indicações vão 
depender de vários fatores como, por exemplo, 
o estado clínico do paciente. O médico deverá 
avaliar cada caso, pois somente o especialista 
vai avaliar o grau da enfermidade, o status 
imunológico no momento da vacinação e o 
risco de adoecimento.

É necessário ficar atento aos tipos de vacinas:

• Vacinas inativadas – Podem ser aplicadas 
sem risco. São vacinas que não causam riscos 
a pessoas imunodeprimidas e são feitas de 
partículas virais, bactérias e outros patógenos 
que foram inativados (mortos).

• Vacinas vivas atenuadas - São vacinas cujo 
vírus encontra-se vivo, porém sem capacidade 
de produzir doença. Dependendo do grau 
de deficiência do sistema imunológico do 
paciente, por condição congênita ou adquirida, 
doença ou uso de medicamento, seu uso pode 
ser contraindicado.

Certas precauções devem ser levadas em 
consideração:

• Pacientes com doenças crônicas – Caso 
o sistema imunológico esteja em dia, não 
há contraindicação da aplicação de vacina 
inativas ou vivas atenuadas. As reações, nesse 
caso, são as mesmas para as pessoas comuns.

• Pessoas com coagulopatias – As coagulopatias 
incluem distúrbios de coagulação que 
podem levar a hemorragia. Sendo assim, as 
pessoas podem apresentar sangramento 
após a aplicação intramuscular. Nesse caso, 
recomenda-se aplicação subcutânea ou após 
administração do fator de coagulação ou 
plaquetas.



O QUE SÃO 
GRUPOS DE RISCO?



3. O que são Grupos de Risco?

São pessoas que têm o sistema imunológico enfraquecido, seja por uma doença ou pelo 
uso de medicamentos e que, por isso, possuem mais chances de contrair infecções, levam 
a internações e, até mesmo, a morte. Pessoas que vivem com diabetes, que vivem com HIV/
Aids, pacientes com câncer ou transplantados, por exemplo, têm situações crônicas de saúde 
e, portanto, são consideradas de Grupos Especiais.

Confira se você faz parte de um desses grupos:

• Imunocompetentes – pessoas com doenças crônicas que não afetam o sistema imunológico. 
São eles: ausência ou disfunção (asplenia) do baço, doenças do coração (cardiopatias), 
do fígado (hepatopatias), do pulmão (pneumopatias) e doença renal crônica. Lembrando 
que, algumas dessas doenças, se muito avançadas, também podem levar a diminuição da 
imunidade.

• Imunodeprimidos – pessoas que têm menos capacidade de reagir as vacinas e responder 
as infecções. São exemplos: pacientes oncológicos, pessoas que vivem com HIV, portadores 
de imunodeficiências primárias, pessoas com doenças reumatológicas que levam à 
imunodepressão ou que controla a enfermidade com medicamentos imunodepressores e 
pessoas submetidas a transplantes de órgãos sólidos ou de células – tronco hematopoiéticas.



5. Quais são as vacinas que estão disponíveis para o Grupo de 
Risco?

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde possui um calendário 
de vacinas para os grupos de risco e algumas delas estão disponíveis nas UBSs (Unidades 
Básicas de Saúde) e outras, nos CRIEs (Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais). 
Importante sempre consultar o seu médico para que ele faça uma avaliação de quais são as 
vacinas indicadas para o seu caso.

Veja quais são as vacinas disponíveis para pacientes que vivem com diabetes, com cardiopatia 
e/ou pneumopatia crônica, pacientes oncológicos ou em uso de drogas imunossupressoras. 
As vacinas não disponíveis na rede pública, podem ser encontradas na rede privada de 
vacinação.

4. Como eu sei se faço parte 
de um Grupo de Risco para 
a imunização?

Se você não se enquadrou em nenhuma das 
situações descritas na pergunta de número 3, 
é importante que tenha, sempre, os exames 
em dia e consulte o seu médico que, de 
acordo com a sua situação, poderá avaliar o 
grau de comprometimento da sua imunidade 
e eventualmente indicar quais vacinas você 
deverá receber, além de orientar o melhor 
momento para isso.



• Pessoas com Diabetes



• Pessoas com cardiopatia e/ou pneumopatia crônica



• Pessoas com câncer ou em uso de drogas imunossupressoras

Em relação às demais doenças crônicas como: Hepatopatias crônicas (Doenças do Fígado); 
Doença renal crônica; Asplenia anatômica ou funcional (baço), Hemoglobinopatias, Doenças 
de depósito e outras condições associadas à disfunção esplênica, ou seja, trauma abdominal; 
Doenças reumatológicas e autoimunes; pessoas que vivem com HIV e Imunodeficiência 
Primária; pessoas transplantadas de órgãos sólidos e medula óssea, elas têm em comum 
algumas vacinas como: Influenza, Pneumocócicas conjugadas e polissacarídica, Hepatite, 
Varicela, Febre Amarela e demais imunizações.



6. Com quem devo falar a respeito da minha imunização?

Você deve sempre conversar com o seu médico sobre a importância da imunização e em que 
momento ela é adequada para ser realizada, bem como a indicação de quais vacinas e as 
doses necessárias. Afinal, ele é o profissional que acompanha todo o seu tratamento.

7. Você sabia que os familiares de Pacientes dos Grupos de 
Risco também podem se vacinar para contribuir com o seu 
tratamento?

Familiares e cuidadores, que moram com o paciente também podem se vacinar, sendo essa 
uma forma dos conviventes reduzirem os riscos de infecção das pessoas com doenças crônicas. 
Consulte o calendário vacinal do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde 
para saber quais são as vacinas recomendadas para sua idade e procure informações no CRIE 
sobre as vacinas indicadas e disponibilizadas para os familiares e conviventes de pacientes de 
grupos de risco.



UBS (Unidade Básica de Saúde)

A Unidade Básica de Saúde é bastante 
conhecida pelo nome popular de “Posto de 
Saúde”. Em geral, em cada bairro há uma 
unidade para atender a população local. O 
objetivo da UBS é atender cerca de 80% da 
população com problemas de saúde, sem que 
haja necessidade de encaminhamento para os 
hospitais.

• O que posso encontrar em uma UBS?

As pessoas podem realizar exames, consultas e 
acompanhamento médico, retirar medicamentos, 
trocar curativos e se vacinar.

Tonturas, dor abdominal, mal-estar, diarreia, 
vômitos e conjuntivite são apenas alguns 
dos sintomas que podem ser avaliados pela 
equipe médica da UBS. Nessas unidades é 
possível fazer também o acompanhamento da 
gravidez, pressão alta, diabetes e obesidade.

• Como encontrar a UBS mais perto da minha 
casa?

Você pode consultar o Conecte SUS, um 
aplicativo oficial do Ministério da Saúde onde é 
possível ter acesso ao histórico de saúde. Estão 
disponíveis as consultas, exames, certificados 
de vacina e medicamentos retirados. É possível, 
também, localizar a UBS mais próxima de sua 
residência. O aplicativo está disponível para 
celulares Android e Iphone, no APP Store. Para 
mais informações, acesse: 
www.conectesus-paciente.saude.gov.br

CRIE – CENTRO DE REFERÊNCIA DE 
IMUNOBIOLÓGICOS ESPECIAIS

Os Centros de Referência de Imunobiológicos 
Especiais (CRIE) são locais especializados para 
facilitar o acesso da população, que precisa 
de produtos especiais, de alta tecnologia e 
alto custo que são oferecidas pelo Programa 
Nacional de Imunizações (PNI). O atendimento 
é personalizado e gratuito. Nesses locais há 
uma ampla gama de vacinas que não são 
oferecidos nas UBSs (Postos de Saúde) ou, 
quando são, obedecem a algumas faixas 
etárias.

Por isso, é tão importante estar bem informado, 
conversar com o seu médico, entender quais 
vacinas são indicadas para o seu caso e buscar 
cumprir o calendário de vacinação a que você 
tem direito para que a sua saúde mantenha-se 
fortalecida.

• Como encontrar o CRIE mais perto da minha 
casa? 

O Ministério da Saúde lançou o Manual dos 
Centros de Referência para Imunobiológicos 
Especiais que está em sua 5ª edição. Nele é 
possível encontrar uma relação dos Centros 
de Referência para Imunobiológicos Especiais, 
de forma que você consiga localizar aquele 
que é mais próximo da sua residência.

8. Em que local devo ir para me vacinar com segurança?



• Principais diferenças entre USB e CRIE

9. Como se preparar para ir à UBS (Posto de Saúde) ou ao 
CRIE (Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais) 
para receber a imunização?

• Que documentos preciso levar para receber a vacina indicada para o meu caso?

O atendimento de pessoas dos grupos de risco deve ser feito pelos CRIEs ou pela UBS. Para 
cada qual há um fluxo a ser seguido que começa com o encaminhamento de um documento 
simples, por parte de médicos ou enfermeiros (das redes públicas e privadas) solicitando a 
vacinação, com CID, acompanhado dos exames que comprovem o quadro clínico do paciente 
em situação especial de saúde.

SAIBA MAIS: Acesse a lista de endereços dos 53 CRIEs no Brasil. Importante: antes de se 
dirigir a algum dos locais, ligue antes para confirmar se não houve alguma alteração de 
endereço ou serviços prestados.

SAIBA MAIS: As vacinas estão disponíveis no SUS, mas se você puder e tiver disponibilidade 
de recursos também poderá tomar as vacinas em clínicas privadas nos seus municípios. Para 
isso, basta pesquisar os locais mais próximos de você e escolher aquele que mais lhe der 
segurança.

https://familia.sbim.org.br/images/files/lista-cries.pdf


No CRIE: Após a avaliação do formulário, os profissionais da saúde vão prescrever as vacinas 
e os intervalos necessários e por último realizar a vacinação.

Na UBS: Após a avaliação do formulário, os profissionais da saúde vão prescrever as vacinas 
e os intervalos necessários. Feito isso, a UBS fará a solicitação da vacina ao CRIE. Quando a 
vacina chegar ao posto de saúde, os profissionais entram em contato com o paciente que 
deve se dirigir ao posto para a vacinação.

• Quais cuidados preciso tomar após ser vacinado?

É necessário que os pacientes fiquem atentos a algumas reações como, por exemplo, a febre no 
período de 48 horas após a vacinação e dor no local da aplicação; caso tiver, utilizar compressa 
de água fria no local da aplicação. Os antitérmicos não devem ser usados preventivamente, 
pois podem interferir no resultado da vacina. Qualquer reação adversa a vacina é necessário 
que o paciente retorne ao local onde a vacina foi aplicada para avaliação.

No caso da vacina contra a COVID-19, os pacientes do grupo de risco precisam de certos 
cuidados: 14 dias antes e 14 dias depois da vacina contra a COVID-19 o paciente não pode 
tomar qualquer outro tipo de vacina.

Para os pacientes com câncer é necessária a avaliação médica, pois para cada caso há um 
tempo certo de vacinação. Já para os pacientes com problemas no coração, em uso de 
anticoagulantes, é necessário usar compressa gelada antes e depois da aplicação da vacina. 
Isso evita o sangramento exagerado.

• Meus familiares, se isso for o indicado, podem se vacinar tanto na UBS quanto no CRIE?

Os familiares ou os que convivem, diariamente, sob o mesmo teto com os pacientes também 
podem ser vacinados. A imunização dessas pessoas é fundamental, pois esse grupo de 
pacientes tem a imunidade comprometida.

• Devo levar acompanhante quando for me vacinar?

É extremamente importante que você leve um acompanhante, precisamos ver a vacinação 
como um programa familiar, melhorar as nossas ações frente a vacinação e aumentar a 
cobertura vacinal.



A COVID-19 E OS 
PACIENTES DO 
GRUPO DE RISCO



Desde o início da pandemia do novo 
coronavírus, a OMS (Organização Mundial 
da Saúde) e outros órgãos de saúde oficiais, 
destacaram a importância dos cuidados para 
os grupos de risco. Isso se deve porque esses 
pacientes, com comorbidades, podem ter o 
seu sistema imunológico gravemente afetado 
precisando de atendimento médico intensivo 
e, até mesmo, internação na UTI.

No caso das pessoas com pressão alta e com 
doenças cardiovasculares, o vírus se utiliza do 
mesmo receptor das medicações para invadir 
as células, o que facilita uma infecção grave e 
faz com que esses pacientes se tornem mais 
vulneráveis. Entenda quem faz parte do grupo 
de risco:

• Idosos;
• Fumantes;
• Pessoas com doenças respiratórias;
• Pessoas com diabetes;
• Hipertensos e com problemas 
cardiovasculares;
• Pessoas com insuficiência renal;
• Transplantados;
• Pacientes com câncer;
• Pessoas com HIV.

Entre as inúmeras dúvidas que surgem nesse 
momento a respeito dos cuidados que esse 
grupo deve ter frente a COVID-19, os pacientes 
com câncer e os cardiovasculares, assim como 
todos os outros, não devem interromper o 
seu tratamento e, pelo contrário, precisam de 
atenção redobrada.

• Sou um paciente em tratamento do câncer

Os pacientes com câncer fazem parte do grupo 
de risco para complicações da COVID-19. 
câncer de pulmão, cânceres metastáticos e 
cânceres hematológicos são doenças que 
apresentam maior risco aos pacientes frente 
ao coronavírus.

A imunização contra a COVID-19 se faz 
necessária, pois diminui o risco de contrair 
a doença e evoluir para complicações mais 
graves que podem ocasionar, até mesmo, a 
morte do indivíduo.

No entanto, é necessário ter em mente que 
cada paciente com câncer, assim como os 
que têm problemas no coração, têm suas 
especificidades. Por isso, é fundamental 
conversar com a equipe médica que 
acompanha cada caso antes de tomar a vacina.

Pacientes em quimioterapia e radioterapia 
podem tomar a vacina em qualquer momento. 
O mesmo ocorre para aqueles que recebem 
imunoterapia na forma de bloqueadores de 
correceptores imunes. Outras vacinas, como 
a da gripe por exemplo, são administradas 
em pacientes que realizam imunoterapia e se 
mostram eficazes e seguras.

• Sou um paciente em tratamento das doenças 
cardiovasculares

Quando se fala em doenças cardiovasculares 
é preciso levar em consideração: a doença 
coronária, a pressão alta, a insuficiência 
cardíaca, a arritmia e as doenças das válvulas.

Sendo assim, as pessoas que possuem 
qualquer uma dessas doenças precisam 
de cuidados e acompanhamento médico, 
principalmente nesse momento, em que a 
COVID-19 pode atacar o coração e trazer 
diversas complicações ao paciente.

10. A COVID-19 e os pacientes dos Grupos de Risco



Mas porque o coronavírus é tão perigoso para quem tem problemas no coração?

Isso se dá por que a COVID-19 é uma infecção viral que causa inúmeras complicações. Elas 
geralmente afetam o coração causando inflamações severas.

Outra questão é que as pessoas com problemas no coração têm uma grande quantidade 
de um receptor chamado ACE-2 e o coronavírus utiliza esse receptor para entrar na célula 
humana. O ACE-2, nesses pacientes, se apresentam não só no coração, mas nos rins, nas 
artérias, no fígado, no pulmão e no trato gastrointestinal, por isso que estes pacientes podem 
apresentar uma série de complicações quando adquirem a COVID-19.

Miocardite e a COVID-19

A miocardite (inflamação do músculo cardíaco) associado ao coronavírus tem aparecido em 
pacientes que não tiveram um quadro grave de infecção e, até mesmo, nos assintomáticos. 
Apesar da miocardite não ser uma condição grave, se o músculo for afetado pelo vírus, pode 
levar a insuficiência cardíaca.

De maneira geral, todos os pacientes com câncer e com 
doenças cardiovasculares devem ser imunizados contra a 

COVID-19. O importante é sempre conversar com o seu médico 
e buscar orientação acerca da imunização, assim como, o 

melhor momento para fazê-la.

11. Como posso utilizar melhor o SUS (Sistema Único de 
Saúde) ou o Plano de Saúde para melhor cuidar da minha 
saúde?

SUS – Sistema Único de Saúde

Pode ser entendido como um grande plano de saúde gratuito que atende todos os cidadãos 
brasileiros. Por meio dele é possível realizar exames, imunização de uma série de doenças, 
consultas, internações, tratamentos e ter acesso a medicamentos. Ele é universal e integral, 
ou seja, atende desde problemas não graves até os mais gravíssimos, como o câncer, doenças 
cardiovasculares ou em razão de acidentes. Os casos de COVID-19, seja na sua forma mais 
leve ou mais grave, também são atendidos pelo SUS.

Esse sistema é referência mundial na saúde por conta do seu atendimento e multiplicidade de 
serviços oferecidos aos cidadãos.



• Para melhor aproveitar os benefícios do SUS comece fazendo o Cartão do SUS.

O Cartão do SUS é um instrumento essencial para utilizar os benefícios disponíveis no sistema, 
sendo necessário fazer um cadastro antes de usá-lo para que tanto os profissionais da saúde 
quanto o usuário tenham um número de identificação. Acesse o CONECTE SUS 
(www.conectesus-paciente.saude.gov.br) ou baixe o aplicativo no celular por meio das 
plataformas da Play Store ou App Store. No site e no aplicativo é possível fazer o cadastro 
e ter o cartão no formato online. Caso o usuário queira o cartão impresso é necessário ir até 
uma Unidade Básica de Saúde.

Por meio do CONECTE SUS, o usuário tem acesso as consultas marcadas, remédios retirados 
no Posto de Saúde, pode localizar uma Unidade Básica de Saúde mais próxima e acesso a 
carteira de vacinação.

Planos de Saúde

Os planos de saúde oferecem atendimento especializado ao usuário que paga, mensalmente, 
para usar todos os seus benefícios. Geralmente, não oferece saúde integral, pois vai depender 
do contrato assinado e da cobertura do plano.

• Para aproveitar melhor o seu plano de saúde é necessário se atentar a alguns detalhes 
como:

Fique atento a carência do plano, ou seja, carência é o período que deve ser aguardado para 
que o plano de saúde cubra um procedimento, seja ele consulta, exame ou cirurgia.

Consulte a rede de atendimento, aliás, antes da contratação veja se aquele plano de saúde 
que escolheu atende hospitais, prontos-socorros ou clínicas localizadas perto da residência. 
Além disso, esteja atento aos credenciamentos ou descredenciamentos que podem ocorrer 
nessa lista de atendimento.

Guarde os seus exames, eles podem ser importantes para que o médico acompanhe a evolução 
da sua saúde.

Não esqueça de ir as suas consultas. Em algumas clínicas, consultórios ou laboratórios, a 
cobrança é feita caso o paciente não avise com antecedência sobre sua falta.

Leia sempre todas as guias médicas que sejam entregues para assinatura antes da consulta 
ou realização de algum procedimento. Caso haja alguma informação incorreta ou dúvidas da 
sua parte, solicite a correção ou esclarecimentos.

Faça o retorno dentro do prazo recomendado, pois geralmente essa consulta não tem custo 
algum.



12. Informação de qualidade é 
fundamental para a saúde

• A educação em saúde é fundamental para o 
acesso ao cuidado e uso de serviços que são 
necessários para a manutenção da saúde e do 
bem-estar;

• Para que se busque o diagnóstico precoce de 
doenças, fazendo os tratamentos necessários 
para que a saúde seja reestabelecida;

• Para manter sob controle as doenças 
crônicas como a diabetes, a pressão alta e 
também a obesidade, entendendo a ameaça 
que representam para a saúde.

Algumas dicas para você buscar informação 
de qualidade sobre saúde:

A internet é uma grande aliada na busca sobre 
informações de diversos assuntos. No entanto, 
quando o tema é a sua saúde é preciso muita 
cautela. Nem sempre, tudo o que está nos 
sites relacionados a saúde é verdadeiro. Se 
uma informação não for correta, segura e 
coerente pode impactar negativamente a vida 
do paciente e muitas vezes, comprometer o 
tratamento ou até a busca por um diagnóstico 
precoce.

Diante disso, procure sempre fontes confiáveis, 
órgãos oficiais e pesquisas já publicadas em 
revistas e jornais especializados. Além disso, 
não deixe de procurar ajuda especializada 
em instituições e com médicos que vão saber 
orientar cada pessoa de acordo com cada 
caso.

E lembre-se: grupos no WhatsApp ou 
informações vindas via este aplicativo não 
são confiáveis, exceto, se a informação em 
questão apresentar uma fonte onde possa ser 
verificada a sua idoneidade. No final desse 
Guia temos uma lista de referências onde você 
pode buscar informações confiáveis sobre 
saúde. Não deixe de ler e se informar melhor.

13. Onde pesquisar sobre 
saúde com segurança?

Instituto Lado a Lado pela Vida: Informações 
sobre câncer, doenças cardiovasculares e 
crônicas, saúde do homem, imunização, 
prevenção e diagnóstico precoce de doenças, 
apoio aos pacientes em tratamento.

ACESSE NOSSOS CANAIS

E-mail: contato@ladoaladopelavida.org.br
Telefone: (11) 3050-5510
Whatsapp: (11) 99445-8950
Portal: www.ladoaladopelavida.org.br



14. Referências e Fontes

ABC Cardiol 
http://abccardiol.org/article/vacinacao-do-cardiopata-contra-covid-19-as-razoes-da-
prioridade/

Agência Brasil 
www.agenciabrasil.ebc.com.br

BBC News 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56500870

CNN Brasil 
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/01/28/mortes-por-doencas-cardiovasculares-
crescem-ate-132-na-pandemia

Instituto Lado a Lado pela Vida – textos, webinares e lives 
www.ladoaladopelavida.org.br 
Webinar Semana da Imunização 
Imunização, prevenir é melhor do que remediar

Fundação do Câncer 
www.cancer.org.br

OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde) 
www.paho.org

HCor (Hospital do Coração) 
www.hcor.com.br

SBC (Sociedade Brasileira do Coração) 
www.portal.cardiol.br

SBIm Calendário de Vacinação Pacientes Especiais (2021-2022) 
https://familia.sbim.org.br/seu-calendario/pacientes-especiais

Ministério da Saúde 
www.saude.gov.br

IAPO (Aliança Internacional de Organizações de Pacientes) 
https://www.iapo.org.uk/sites/default/fi les/fi les/IAPO%20Briefing_Patient%20
Information%20and%20Health%20Literacy.pdf




