
 

 

 

Documentos Necessários 

Primeira Dose 

Trabalhadores da Saúde  

• Documento de identificação original, com foto 
• CPF 
• Contracheque ou carteira de trabalho que comprovem o vínculo com um 

estabelecimento de saúde da rede pública ou particular. 

Pessoas acima de 60 anos 

• Documento de identificação original, com foto 
• CPF 

 Comorbidades 

• Laudo médico; ou 
• Obesidade: declaração assinada por qualquer profissional de saúde de nível 

superior; 
• Hipertensão e Diabetes: receita médica, em papel oficial do SUS ou da rede 

privada; 
• Pessoas vivendo com HIV: cartão de identificação emitido pelo serviço de saúde; 

declaração do SICLOM (Sistema de Controle Logístico de Medicamentos); ou o 
resultado de exames específicos (carga viral ou CD4)   

Segunda Dose 

• Documento de identificação original, com foto 
• CPF 
• Cartão de vacinação 

 

Gestantes e Puérperas (até 45 dias de pós-parto) 

• Documento de identidade original com foto 

• CPF 

• Caderneta da gestante ou laudo médico, se gestante 

• Declaração de nascimento ou certidão de nascimento da criança, se puérpera. 

 



 

 

 

Para as comorbidades 

• Laudo médico comprovando a comorbidade – original e cópia  

• Hipertensos e diabéticos que não têm laudo médico devem apresentar receita  

médica, original e cópia, em papel timbrado oficial do SUS ou de estabelecimento 

de saúde da rede privada 

• Pessoas vivendo com HIV devem apresentar o cartão de identificação emitido 

pelo serviço de saúde, ou a declaração do SICLOM (Sistema de Controle Logístico 

de Medicamentos) ou resultado de exames específicos (carga viral ou CD4). 

 

Pessoas com deficiência - PCD 

• Documento de identificação original com foto 

• CPF 

• Comprovante de BPC* (para os que recebem o benefício) 

• Laudo médico ou documento oficial que caracterize PCD:  

• Carteira da Pessoa com Deficiência ou  

• Passe livre ou  

• Cartão de Estacionamento 

• Os documentos de comprovação de deficiência devem ser apresentados com 

original e uma cópia.  

• *Benefício de Prestação Continuada 

 

Trabalhadores da educação 

• Documento de identificação original com foto 

• CPF 

• Contracheque ou carteira de trabalho que comprove o vínculo com o 

estabelecimento de educação, original e cópia.  

• Declaração assinada pelo gestor da escola, se terceirizado. 

 

Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário e caminhoneiros 

• Documento de identificação original com foto  

• CPF  

• Carteira Nacional de Habilitação (CNH) D ou E, se caminhoneiro 

 



 

 

• Contracheque ou carteira de trabalho assinada que comprove o vínculo 

empregatício, se trabalhador do transporte coletivo rodoviário — original e 

cópia 

 

Pessoas na faixa etária de 55 a 59 anos pais de menores de 18 anos com 

deficiência permanente 

• Documento de identificação original com foto  

• CPF  

• Certidão de nascimento do filho  

• Laudo médico que comprove a deficiência do filho (original e cópia) 

 

População geral 

• Documento de identificação original com foto  

• CPF  

• Comprovante de residência (original e cópia) 

 


