


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

• Menor dimensão de casos, de hospitalizações e de óbitos, mas com uma tendência de

agravamento, ao contrário do ano passado

• Medidas restritivas em 2020 (travão) vs medidas não restritivas em 2021 (sem travão)



FATORES QUE AUMENTAM O RISCO:

• Vacinação incompleta;

• Contacto regular com 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;

• U@lizar 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 suges@vos de COVID-19.



AMEAÇAS A QUE DEVEMOS ESTAR ATENTOS

• Contexto nos países vizinhos e repercussão nacional

• Diminuição do efeito protetor da vacinação para a COVID-19

• Redução da perceção de risco no passado associado a um alívio das medidas protetoras

• Elevada transmissibilidade

• Chegada do Inverno (com intensificação das atividades em interior e outros vírus respiratórios)



AMEAÇAS A QUE DEVEMOS ESTAR ATENTOS

• Desequilíbrio demográfico nacional por sermos uma das populações mais envelhecidas da Europa e

do Mundo

• Velocidade de administração da dose de reforço

• Proximidade da época natalícia com mobilidades e concentrações diversas e com convívios sem

medidas de proteção individual



AMEAÇAS A QUE DEVEMOS ESTAR ATENTOS

Porque devemos atuar antes do Natal:

• Risco de aumento exponencial do número de casos (duplicar ou triplicar em poucas semanas)

• Apesar da proteção de formas graves, o aumento absoluto de casos graves poderá aumentar

proporcionalmente



FATORES DE PROTEÇÃO

• Uma cobertura vacinal das mais altas do mundo

• Uma população colaborante que tem adequado o seu comportamento à situação 

epidemiológica



RECOMENDAÇÕES GERAIS



VACINAÇÃO

• Acelerar o processo de reforço massivo da vacinação

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

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

administração agendada



TESTAGEM

• Desmistificar o processo de testagem, promovendo:

ü A vantagem da testagem – reduzir fenómenos de transmissão

ü A testagem voluntária, gratuita, em locais validados, incluindo populações vacinadas (os

vacinados também adoecem e transmitem a doença)

ü A testagem em grupos mais vulneráveis ou grupos que têm contactos com estas populações

ü A testagem em pessoas que contactam regularmente com não vacinados

ü A testagem em situações de maior concentração de pessoas ou em situações de maior risco

ü A cultura de recurso ao autoteste em situações de perceção individual de risco



TESTAGEM

• Ajustar as estruturas de testagem

• Promover acesso fácil, universal e gratuito a testes

• IdenUficar as populações de maior risco onde deve incidir o rastreio



RESPOSTA PERANTE CASOS POSITIVOS

Garantir que:

• Os inquéritos epidemiológicos são efetuados sem atraso

• As medidas de saúde pública necessárias são efetivamente implementadas



CERTIFICADO DIGITAL

• Incluir/adicionar ao certificado o resultado do teste das últimas 48h, nos contextos em

que tal seja adequado e justificável (aglomeração em contexto de interior e sem máscara)

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

tenha acesso a meios digitais)



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 iniciaUvas de rastreio aos
viajantes e populações móveis sazonais nas fronteiras (aéreas, maríUmas e terrestres)

• O cerUficado digital COVID-19 deve ser uUlizado como garanUa adicional de segurança

• A testagem deve ser feita à entrada ou até 48h de permanência no país

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

• Os utentes que circulam em veículos com múlUplos passageiros devem uUlizar a máscara durante a
viagem



QUALIDADE DO AR INTERIOR

• Garantir a monitorização do CO2 e a boa ventilação e climatização adequadas 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

• Garantir que os espaços interiores são seguros



ATENDER ÀS POPULAÇÕES MAIS VULNERÁVEIS

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

• Nas unidades residenciais para idosos, garantir a segurança relativamente a quem chega do
exterior: certificado digital combinado com a ausência de queixas/sintomas e testagem.
Devem ainda estar instituídas medidas de controlo de infeção como prática de rotina assim
como as auditorias correspondentes

• Promover a testagem em contexto de exposição a populações mais vulneráveis



ADAPTAR A ESTRATÉGIA À CIRCUNSTÂNCIA ATUAL 

• Vacinar – definir as prioridades, proteger os mais vulneráveis e os setores estratégicos, mas

chegar rapidamente às populações que são o motor da transmissão na comunidade

• Promover a qualidade do ar interior – permitir a segurança e conforto nos espaços interiores

• Distância – adotar todas as medidas que evitem a concentração de pessoas de forma não

controlada

• Máscara – promover a utilização de máscara como rotina e sempre em situações de maior risco

• Testagem – promover a testagem regular como prática corrente, garantindo um fácil acesso



PLANO



GUIAS

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

• Tendência

• Taxa de hospitalizações e letalidade



PROPOSTA DE MEDIDAS, A PAR DE UM PROCESSO CÉLERE DE REFORÇO COM A 3ª DOSE DE VACINA



















COMENTÁRIO



ADAPTAR A ESTRATÉGIA À CIRCUNSTÂNCIA ATUAL 

• Já sabíamos que a Pandemia não Unha terminado!

• As consequências da transmissão na comunidade são diferentes do que aconteceu no

passado

• Mas o tempo de agir é AGORA
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