




MÉTODO

• Revisão intensiva e extensiva da literatura científica disponível;

• Recurso a dados/recomendações provenientes de parcerias com outros especialistas ou estudos

(neste caso, manteve-se a colaboração com o Barómetro COVID-19, com a taskforce da comunicação

e com investigadores do INEGI);

• Análise comparativa de dados públicos dos países que possuem, neste momento, uma cobertura

vacinal completa superior a 70% e mais de meio milhão de habitantes, tendo em conta: as medidas

de saúde pública em vigor; a data de início da atividade letiva; a distribuição etária; as taxas de

incidência, a hospitalizações e as mortes. Foram ainda estudados os casos de Israel e do Reino Unido

pelo seu valor analítico, apesar de não cumprirem os critérios de inclusão.



CONTEXTUALIZAÇÃO

• Constatação do papel protetor de uma vasta cobertura vacinal;

• Melhoria dos indicadores de gravidade e de sobrecarga dos serviços de saúde;

• Adesão às medidas de prevenção e controlo da pandemia da população portuguesa;

• Necessidade de cuidar da saúde mental, social e económica da população portuguesa.



AMEAÇAS A QUE DEVEMOS ESTAR ATENTOS

• O desequilíbrio demográfico nacional inerente ao facto de sermos uma das populações mais

envelhecidas da Europa e do Mundo (tendo potenciado a cobertura vacinal) tenderá a contribuir

para taxas proporcionalmente mais altas de internamentos e mortes face a aumentos comparáveis

na incidência.

• Portugal é um destino turístico e laboral, o que expõe a sua população a novas variantes.



RECOMENDAÇÕES GERAIS



VACINAÇÃO

• Antecipar a eventual necessidade de reforço massivo da vacinação, estabelecendo um plano

que garanta que esse processo não fica apenas a cargo dos cuidados de saúde primários,

condicionando amplamente a sua capacidade global de resposta;

• Manter as estratégias que se mostraram eficazes, como o fácil acesso, o envio de SMS,

equipas de proximidade e o contacto telefónico personalizado com as pessoas que faltam à

administração agendada.



TESTAGEM

• Promover a testagem voluntária, gratuita, em locais validados, incluindo populações

vacinadas;

• Ajustar as estruturas de testagem de acordo com a necessidade e epidemiologia local

garantindo que não há atrasos na identificação do caso sintomático, na realização do

inquérito epidemiológico, na aplicação das medidas locais de saúde pública e no seu

cumprimento;

• Identificar as populações de maior risco onde deve incidir o rastreio.



CERTIFICADO DIGITAL

• Manter o dever de apresentação do certificado digital em circunstâncias de maior risco que

justifiquem o acréscimo de multicamadas protetoras, como é o caso das unidades residenciais

para idosos ou no controle de fronteiras;

• Garantir que o acesso ao certificado é fácil, universal e gratuito (mesmo para quem não tenha

acesso a meios digitais).



MONITORIZAÇÃO DAS VARIANTES EM CIRCULAÇÃO

• Monitorização das variantes em circulação;

• Caracterização da sua transmissão no território com identificação das populações ou

comportamentos de maior risco;

• Implementação rápida e exaustiva das medidas de saúde pública no sentido de cortar a cadeia

de transmissão.



CONTROLO DE FRONTEIRAS

• Os serviços de saúde pública devem estar capacitados para apoiar as iniciativas de rastreio aos

viajantes e populações móveis sazonais na fronteira (aéreas, marítimas e terrestres);

• O certificado digital COVID-19 deve ser utilizado como garantia adicional de segurança;

• Os migrantes de longa duração que se encontrem em território nacional devem ter acesso à

vacinação;

• Os utentes que circulam em veículos com múltiplos passageiros devem utilizar a máscara durante a

viagem.



QUALIDADE DO AR INTERIOR

• Garantir a monitorização do CO2 e a boa ventilação e climatização adequada nos locais interiores;

• Mesmo sem mecanismos de ventilação adequados e eficazes, aplicar soluções alternativas, p.ex.

abertura de portas e janelas ou, no limite, a interrupção transitória da atividade humana no local.



ATENDER ÀS POPULAÇÕES MAIS VULNERÁVEIS

• Os idosos são um grupo prioritário para a terceira dose de vacina;

• Nas unidades residenciais para idosos, é necessário garantir a segurança relativamente a quem chega

do exterior: certificado digital combinado com a ausência de queixas/sintomas. Devem ainda estar

instituídas medidas de controlo de infeção como prática de rotina assim como as auditorias

correspondentes.



PLANO



GUIAS

• Valores de incidência de doença (infeção com manifestação de sintomas);

• Tendência;

• Taxa de hospitalizações e letalidade.

A PROPOSTA ASSENTA NA MANUTENÇÃO OU NA MELHORIA DOS INDICADORES COMO CONDIÇÃO SINE QUA NON.















PROPOMOS UMA TRANSIÇÃO ENTRE

O REGIME DE OBRIGATORIEDADE DAS MEDIDAS

PARA O REGIME DA RESPONSABILIDADE CÍVICA E 

INSTITUCIONAL/ORGANIZACIONAL.



FATORES QUE AUMENTAM O RISCO:

• Vacinação incompleta;

• Contacto regular com crianças e/ou pessoas não 

vacinadas;

• Frequência de espaços com aglomeração de pessoas ou 

sem ventilação adequada;

• Existência de fatores de risco para formas graves de 

doença por COVID-19.

FATORES QUE REDUZEM O RISCO:

• Ter vacinação completa;

• Não frequentar espaços públicos com aglomeração de pessoas;

• Circular sobretudo por espaços abertos com poucas pessoas;

• Ter um círculo social pequeno;

• Manter regularmente as medidas de distância em relação a outras pessoas;

• Utilizar a máscara com regularidade, sobretudo em ambientes fechados, no contacto com 

pessoas fora dos círculos familiar e social restrito ou em situações onde a distância não é 

uma medida fácil de cumprir;

• Minimizar o contacto com pessoas com sintomas sugestivos de COVID-19.

PROMOÇÃO DA AUTOAVALIAÇÃO DE RISCO



COMENTÁRIO



ADAPTAR A ESTRATÉGIA À CIRCUNSTÂNCIA ATUAL 

• A Pandemia não terminou!

• Não entrámos numa fase de cancelamento das medidas, mas numa fase em que cada pessoa e cada

instituição se responsabilizam pela gestão do risco (que se mantém presente).



ADAPTAR A ESTRATÉGIA À CIRCUNSTÂNCIA ATUAL 

• É crucial que cidadãos e instituições mantenham a vigilância e adotem responsavelmente as medidas

protetoras (que já conhecem) em função do risco que já sabem avaliar.



EQUIPA

Marta Pinto1,2, Ana Aguiar3, Filipe Alves1, Hugo Monteiro1,4, Cátia Brazete3, Ana Teresa Silva3, Maria 
João Oura4, Felisbela Lopes5, Óscar Felgueiras6,7, Raquel Duarte1,3, 8,9

1. Administração Regional de Saúde do Norte 

2. Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto 

3. Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto

4. Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga

5. Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho 

6. Faculdade de Ciências. Universidade do Porto

7. Centro de Matemática da Universidade do Porto

8. Serviço de Pneumologia, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho

9. Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. Universidade do Porto (ICBAS – UP)



AGRADECIMENTOS PELA PARTILHA DE DADOS E RECOMENDAÇÕES

Ana Rita Goes (ENSP)

Carla Nunes (ENSP)

Patrícia Soares (ENSP)

Marta Gabriel (INEGI)

Miguel Marques (INEGI)

Taskforce da comunicação

Consultores comunitários.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

-How Much Freedom Can We Get From COVID-19 Vaccines? Immunization and Mask Use Relief: A Rapid Review.

-Kadkhoda, K.; Herd Immunity to COVID-19: Alluring and Elusive. American Journal of Clinical Pathology. Volume 155(4): 471–472

-Colomer, et al., Modeling of Vaccination and Contact Tracing as Tools to Control the COVID-19 Outbreak in Spain, 2021;

-Burki, Talha Khan. "Lifting of COVID-19 restrictions in the UK and the Delta variant." The Lancet Respiratory Medicine (2021).

-Di Gennaro F., et al Increase in Tuberculosis Diagnostic Delay during First Wave of the COVID-19 Pandemic: Data from an Italian Infectious Disease Referral

Hospital. Antibiotics (Basel). 2021 Mar 8;10(3):272. doi: 10.3390/antibiotics10030272.

-Colomer, et al., Modelling the SARS-CoV-2 outbreak: Assessing the usefulness of protective measures to reduce the pandemic at population level, 2021

-Borchering, et al., 2021; Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, 2021; Colomer, et al., Modelling the SARS-CoV-2 outbreak: Assessing the

usefulness of protective measures to reduce the pandemic at population level, 2021

-Sharma, K.; Koirala A.; Nicolopoulos, K.; Chiu, C.; Wood, N.; Britton, P. N.; Vaccines for COVID-19: where do we stand in 2021? Pediatric Respiratory Reviews, 

2021.

-Hoffmann, M. et al. SARS-CoV-2 variant B.1.617 is resistant to bamlanivimab and evades antibodies induced by infection and vaccination, Elsevier Public Health 

Emergency Collection. 2021.

-Bernal J. N.; Effectiveness of COVID-19 vaccines against the B.1.617.2 variant. Acedido a 20 de julho de 2021 em www.medrxiv.org

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/?term=Elsevier%20Public%20Health%20Emergency%20Collection%5bfilter%5d
https://www.medrxiv.org/



