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Período 10 a 14 de novembro
Média de 1.642 casos incidentes por dia

Transmissibilidade e incidência – situação 
Nacional

Média 5 dias R(t)=1,17

Tempo de duplicação de 17 dias (últimos 10 dias)
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Transmissibilidade e incidência – situação 
Nacional

Região
Nº médio de 
casos diários Taxa (14 dias) R(t) [IC 95%] Dias até 240 Dias até 480 Dias até 960

Nacional 1642 191,2 1,17 [1,16 - 1,18] <15 15-30 31-60

Continente 1561 190,9 1,18 [1,16 - 1,19] <15 15-30 31-60

Norte 428 139,6 1,20 [1,18 - 1,22] <15 15-30 31-60

Centro 367 275,5 1,16 [1,14 - 1,18] - <15 31-60

LVT 566 185,6 1,15 [1,13 - 1,17] <15 15-30 31-60

Alentejo 64 147,7 1,29 [1,24 - 1,34] <15 15-30 15-30

Algarve 140 349,6 1,25 [1,22 - 1,29] - <15 15-30

RAA 27 121,0 1,20 [1,14 - 1,27] <15 15-30 31-60

RAM 55 268,6 1,18 [1,14 - 1,23] - <15 15-30

Última reunião 
– 16.09.2021

Atual
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Transmissibilidade e incidência na Europa

Última reunião 
– 16.09.2021

Atual
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Incidência e cobertura vacinal na Europa
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Mortalidade e cobertura vacinal na Europa



7

Incidência e Rt 2020 vs 2021 e cobertura vacinal

Índice-Confinamento =36%
Rt=1,04

Índice-Confinamento =9%
Rt=1,17

Incidência 14d =191

Incidência 14d =742

Incidência 14 dias por 100 000 habitantes Número de reprodução efetivo R(t)

Redução 551

Cobertura vacinal Período em 2020 Período em 2021
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Hospitalizações COVID-19 2020 vs 2021 e 
cobertura vacinal

Internamentos=3051

Internamentos=523

UCI=432

UCI=72

Camas ocupadas em hospitais
Camas ocupadas em Unidades de Cuidados 
Intensivos

Redução 2528
Redução 360

Cobertura vacinal Período em 2020 Período em 2021



9

Óbitos por COVID-19 2020 vs 2021 e cobertura 
vacinal

Mortalidade 14 dias=91

Mortalidade 14 dias=11

Óbitos em 14 dias por 1 000 000 habitantes 

Redução 80 óbitos 
por 1 000 000

Cobertura vacinal Período em 2020 Período em 2021
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Impacte da vacinação na população 65+ entre 
agosto e outubro 2021

• Cobertura vacinal de 95%, efetividade da vacina COVID-19 contra infeção (57% - 65 a 79 e 53% - 80+) e 
contra mortalidade COVID-19 (94% - 65 a 79 e 77% 80+)*.

Óbitos por COVID-19 Casos de COVID-19

*Metodologia para COVID-19 adaptada de Machado A, Kislaya I, Larrauri A, Matias Dias C, Nunes B. Impact of national influenza vaccination strategy in severe influenza 
outcomes among the high-risk Portuguese population. BMC Public Health. 2019 Dec 16;19(1):1690. doi: 10.1186/s12889-019-7958-8. PMID: 31842831; PMCID: PMC6916191. 



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.



Cenários epidemiológicos para o Outono-
Inverno – Com dose de reforço 65+

• 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 nos indivíduos com 65 ou mais anos de idade (95% contra 
doença grave, 70% contra infeção) com o tempo (Cenário 2 anos, Cenários 1 ano)*;

• Diferentes cenários para a percentagem de indivíduos com 65 e mais anos com perda de proteção que 
receberam a dose de reforço até 25.12.2021: 60%, 80% e 99%
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Cenários epidemiológicos para o Outono-
Inverno – resultados das simulações
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Linha vermelha = 255

Duração média da proteção 
vacinal = 1 ano

Duração média da proteção 
vacinal = 2 anos

Janeiro/fevereiroCamas 
ocupadas 
em UCI



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 crescente ; 

• A estimativa do número de reprodução efetivo (R(t)) foi 1,17 (média 10.11 a 14.11) e encontra-se 

acima de 1,14 em todas as regiões – transmissibilidade elevada

• Com base na estimativa do R(t) a taxa de incidência acumulada a 14 dias de 240 casos por 

100.000 poderá ser atingida em menos de 15 dias.
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Comentários finais

• Observa-se uma correlação entre cobertura vacinal (completa) e incidência e mortalidade ao 

nível dos países europeus – sugerindo efeito indireto da vacinação sobre formas mais graves de 

doença;

• Todos os indicadores de incidência, hospitalizações e óbitos apresentam valores muito inferiores 

aos observados em período homólogo, embora nesta fase a transmissibilidade é mais elevada;

• Considerando a população com 65 ou mais anos de idade estima-se que a vacinação preveniu, 

durante os meses de Agosto-Outubro 2021: 3 065 óbitos e 14 660 casos de infeção.
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Comentários finais
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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:

• No caso de redução da efetividade da vacina COVID-19 em função do tempo, na população 
65+ anos, projeta-se a ocorrência de uma onda epidémica com intensidade e impacte que 
ultrapassa os atuais limites das linhas vermelhas;

• É necessário vacinar 99% dos indivíduos com 65 ou mais anos de idade, com perda de 
proteção, até antes do Natal para evitar uma onda epidémica que ultrapasse os 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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• As medidas para o Outono-Inverno devem levar em consideração não só taxas de incidência 

COVID-19 elevadas, mas também a pressão nos serviços de saúde decorrente da epidemia de 

outros vírus respiratórios (gripe) e das temperaturas baixas.
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Impacte da vacinação na população 80+ entre 
agosto e outubro 2021

População 65 aos 79 anos População 80 ou mais anos

Morte Infeção Morte Infeção

População (INE) 1 628 058 1 628 058 681 590 681 590

Casos observados 208 8 260 488 4 837

Efetividade vacinal (toda as vacinas) 94 
(92 a 96)

57 
(53 a 60)

77
(72 a 82)

53 
(44 a 60)

Casos esperados sem vacinação 1944 18 015 1817 9742

Casos prevenidos por vacinação 1 736 
(1 251 a 2 335)

9 755 
(8 393 a 11 140)

1 329
(992 a 1 617)

4 905 
(3 513 a 6 454)

Fração prevenida 89%
(86 a 92)

54% 
(50 a 57)

73% 
(67 a 78%)

50% 
(42 a 57%)

Número Necessário Vacinar para evitar um 
evento

891
(670 a 1 221)

158 
(139 to 183)

487 
(378 a 647)

132 
(100 a 184)


