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Período 6 a 10 de setembro
Média de 1212 casos incidentes por dia

Transmissibilidade e incidência – situação 
Nacional

Média 5 dias R(t)=0,84

Tempo de redução para metade de 19 dias (últimos 10 dias)

0,99
0,84
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Transmissibilidade e incidência – situação 
Nacional

Região
Nº médio de 
casos diários Taxa (14 dias) R(t) [IC 95%] Dias até 60

Nacional 1212 191,1 0,84 [0,83 - 0,85] 15-30

Continente 1175 196,1 0,83 [0,82 - 0,84] 15-30

Norte 386 193,1 0,80 [0,79 - 0,81] 15-30

Centro 178 174,9 0,85 [0,83 - 0,87] 15-30

LVT 420 176,7 0,86 [0,84 - 0,87] 15-30

Alentejo 63 214,2 0,83 [0,80 - 0,86] 15-30

Algarve 120 466,0 0,84 [0,82 - 0,87] 31-60

RAA 11 54,1 0,85 [0,78 - 0,95] -

RAM 23 125,2 0,95 [0,90 - 1,01] -

Última reunião 
– 27.07.2021 Atual
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Transmissibilidade e incidência na Europa
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Transmissibilidade e cobertura vacinal na 
Europa



Efetividade (%) da vacinas mRNA contra a COVID-19 na população 
com 65 ou mais anos de idade: estudo de coorte com base nos registos 
de saúde

Grupo etário Outcome 2 – 6 semanas 2 dose 14 semanas após 2 dose

80+ Infeção sintomas 70 (59 a 78) 37 (22 a 49)

80+ Hospitalizações* 82 (64 a 91) 89 (71 a 96)

80+ Morte* 81 (74 a 87) 74 (60 a 83)

Grupo etário Outcome 2 – 6 semanas dias 2
dose

10 semanas após 2 dose

65-79 Infeção sintomas 81 (78 a 84) 61 (54 a 66)

65-79 Hospitalizações* 94 (88 a 97) XXX

65-79 Morte* 96 (92 a 98) XXX

* mRNA vaccines effectiveness against COVID-19 hospitalizations and deaths in older adults: a cohort study based on data-
linkage of national health registries in Portugal https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.27.21262731v1
Em revisão no Eurosurveillance
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https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.27.21262731v1


Resultados de outros estudos internacionais sobre 
redução da efetividade da vacina COVID-19 com o tempo
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• São poucos os estudos publicados em revistas com revisão por pares que avaliem a efetividade da vacina 
para um tempo longo após o esquema completo – máximo 20-25 semanas (5-6 meses) após o esquema 
completo - Reino Unido1, Quatar2, EUA3, Israel4 e Portugal5;

• Os resultados desses estudos sugerem a redução da efetividade da vacina contra infeção sintomática, 
para 40 a 60% de efetividade, após 4-5 meses do esquema completo;

• Relativamente à redução da efetividade da vacina contra hospitalizações e morte os resultados desses 
estudos sugerem a manutenção de uma efetividade elevada após 14-20 semanas (>70%)

• No entanto um estudo recente realizado no Reino Unido sugere um decaimento mais acentuado na 
população idosa e com co-morbilidades. 

1 Andrews N et al. Vaccine effectiveness and duration of protection of Comirnaty, Vaxzevria and Spikevax against mild and severe COVID-19 in the UK . 
https://khub.net/documents/135939561/338928724/Vaccine+effectiveness+and+duration+of+protection+of+covid+vaccines+against+mild+and+severe+COVID-19+in+the+UK.pdf/10dcd99c-
0441-0403-dfd8-11ba2c6f5801
2 Chemaitelly H et al. Waning of BNT162b2 vaccine protection against SARS-CoV-2 infection in Qatar. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.25.21262584v1.full
3 Tenford et al. Sustained Effectiveness of Pfizer-BioNTech and Moderna Vaccines Against COVID-19 Associated Hospitalizations Among Adults — United States, March–July 2021. 
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7034e2.htm
4 Goldberg et al. Waning immunity of the BNT162b2 vaccine: A nationwide study from Israel. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262423v1
5 Nunes et al. mRNA vaccines effectiveness against COVID-19 hospitalizations and deaths in older adults: a cohort study based on data-linkage of national health registries in Portugal 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.27.21262731v1

https://khub.net/documents/135939561/338928724/Vaccine+effectiveness+and+duration+of+protection+of+covid+vaccines+against+mild+and+severe+COVID-19+in+the+UK.pdf/10dcd99c-0441-0403-dfd8-11ba2c6f5801
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.25.21262584v1.full
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7034e2.htm
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262423v1


Cenários epidemiológicos para o Outono-
Inverno – Fatores a considerar

• Manutenção e aumento da mobilidade (nº contactos) devido à abertura das escolas e retorno ao trabalho 
presencial e festividades (Natal e Ano Novo) – cenários 1, 2 e 3

• Seroprevalência por infeção até 17% (dados extrapolados do 2º ISN – COVID-19, fev/mar 2021) – cenário 
1, 2 e 3

• Potencial redução da efetividade da vacina (95% contra doença grave, 70% contra infeção) com o tempo 
(Cenário 1 = 3 anos, Cenários 2,3 = 1 ano)*;

• Surgimento de novas variantes do vírus com maior escape ao sistema imunitário (redução da efetividade 
vacina) – assume-se uma redução igual à verificada com a variante Delta em relação à Alpha; - Cenário 3

• Outros fatores do outono-inverno: temperaturas baixas, gripe, VSR e outros vírus respiratórios.
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Cenários epidemiológicos para o Outono-Inverno 
– redução da efetividade da vacina com o tempo
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Abertura escolas/retorno 
férias

Festividades (natal, novo 
ano) Abertura escolas/retorno 

férias

Festividades (natal, novo 
ano)
Surgimento de uma nova 
variante – redução EV

Cenários 2 e 3Cenários 1

Proteção vacinal = proporção de indivíduos protegidos pela vacina



Cenários epidemiológicos para o Outono-
Inverno – resultados das simulações
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Cenários COVID-19 (resultados das simulações)

Ocupação em UCI 
(limiar linhas 
vermelhas)

Óbitos 14 dias por 
milhão (limiares linhas 
vermelhas)

Cenário 1 (redução de 
proteção vacina 3 
anos)

Abaixo das linhas 
vermelhas

Abaixo das linhas 
vermelhas

Cenário 2 (redução de 
proteção vacina 1 ano)

Acima das linhas 
vermelhas 
(Segunda quinzena de 
Janeiro)

Acima das linhas 
vermelhas
(Primeira quinzena 
Janeiro)

Cenário 3 (redução de 
proteção vacina 1 ano 
+ nova variante 
dezembro)

Acima das linhas 
vermelhas 
(Primeira quinzena 
Janeiro)

Acima das linhas 
vermelhas 
(Segunda quinzena 
Dezembro)

Em relação às epidemias de gripe e de outros 
vírus respiratórios o pico ocorre habitualmente 
entre dezembro-janeiro. No entanto nesta 
época é muito incerto o momento da sua 
ocorrência.

As vagas de frio ocorrem habitualmente entre 
dezembro e janeiro.



Comentários finais

• A incidência acumulada a 14 dias encontra-se a nível moderado (entre os 120 a 239,9 por 100.000 
hab) – observa-se uma tendência decrescente; 

• A estimativa do número de reprodução efetivo (R(t)) foi 0,84 (média 06.09 a 10.09) e encontra-se 
abaixo de 1 em todas as regiões;

• Com base na estimativa do R(t) a taxa de incidência acumulada a 14 dias de 60 casos por 100.000 
poderá ser atingida em um mês a 15 dias.
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Comentários finais

• Observa-se uma correlação entre cobertura vacinal (completa) e o R(t) ao nível dos países 
europeus – sugerindo efeito indireto da vacinação sobre a transmissibilidade ao nível 
populacional;

• Estimou-se uma elevada efetividade das vacinas mRNA contra a COVID-19 na população com 65 
ou mais anos da comunidade tanto contra infeção sintomática (70-81%) como contra  
hospitalizações (82-94%) e morte (81-96%);

• Observou-se uma redução da efetividade das vacinas mRNA contra infeção sintomática 10 a 14 
semanas após a segunda dose, para 37-61%;

• Até às 14 semanas após segunda dose não se observou evidência de redução da efetividade da 
vacina contra hospitalizações e óbitos na população com 80 ou mais anos de idade.
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• Os resultados das simulações matemáticas obtidas para cada um dos cenários epidemiológicos 
considerados para o outono-inverno 2021-22 sugerem que:

• Se houver uma redução da efetividade da vacina contra a COVID-19 por redução com o 
tempo após vacinação, ou pelo surgimento de uma nova variante projeta-se a ocorrência de 
uma onda epidémica com intensidade e impacte que ultrapassa os atuais limites das linhas 
vermelhas;

• Se a efetividade contra doença se mantiver elevada projeta-se uma onda epidémica que não 
ultrapassa os limiares das linhas vermelhas.

Comentários finais
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Comentários finais

Indicadores importantes a monitorizar no outono-inverno 2021-2022

• Incidência, hospitalizações e mortalidade nos grupos etários mais frágeis e vacinados há mais 
tempo (65+);

• Seroprevalência de anticorpos contra influenza e SARS-CoV-2 – 3º ISN COVID-19 outubro 2021;

• Efetividade das vacinas COVID-19 e gripe contra infeção com sintomas, hospitalizações e 
morte em função do tempo desde o esquema completo;

• Monitorização das temperaturas ambientais e seu potencial efeito na saúde;

• Distribuição da frequência dos vírus respiratórios em circulação: SARS-CoV-2, gripe e outros 
vírus respiratórios ao nível dos cuidados de saúde primários e hospitais.
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