
  
APÓS A VACINAÇÃO MANTENHA AS 

MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ENTRE A FASE 1 E 2: 

§ Profissionais envolvidos no transporte de doentes e socorro; 
§ Titulares de órgãos de soberania e altas entidades públicas; 
§ Forças de Segurança e Forças Armadas, em serviços críticos 

(atuando em contexto público ou operando em ambientes de 
elevado risco epidemiológico); 

§ Profissionais dos estabelecimentos de educação e de ensino e 
respostas sociais de apoio à infância. 

 
FASE 3:  
Em data a determinar. Inclui toda a restante população elegível, que 
poderá ser igualmente priorizada. 
 
9. COMO VOU SER CHAMADO PARA A 1ª DOSE? 

§ Se está inscrito no Serviço Regional de Saúde, deverá aguardar pelo 
contacto das autoridades de saúde; 

§ Se não for seguido no Serviço Regional de Saúde, deverá fazer a 
inscrição no portal do utente da RAM através do site: 
www.sesaram.pt/portaldoutente/ 

 
10. O QUE DEVO FAZER APÓS A 1ª DOSE? 

Depois de ter recebido a 1ª dose, ser-lhe-á agendada a 2ª, de acordo 
com a indicação clínica do médico ou enfermeiro.  

 

NÃO DEVE SER VACINADO SE: 

✘ Presença de febre, tosse, dificuldade respiratória, alterações 
do paladar ou olfato; 

✘ Estiver em isolamento profilático; 
✘ A aguardar teste para SARS-CoV-2; 
✘ Infetar-se com SARS-CoV-2 entre a 1ª e 2ª doses da vacina.  
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“A vacinação contra a COVID-19 é voluntária, mas é 

fundamental para a proteção da Saúde Pública e para o 

controlo da pandemia COVID-19, pelo que é 

fortemente recomendada.” 

Direção-Geral da Saúde 

 

FONTES:  Direção-Geral da Saúde; Organização Mundial da Saúde; Instituto Nacional de Estatística. 

 

Manter o 
distanciamento social

Higienizar as mãos

Evitar o convívio com 
os mais vulneráveis

Usar a máscara

Permanecer em casa 
sempre que possível

Desinfetar as 
superfícies



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. QUAIS OS GRUPOS PRIORITÁRIOS? 
 
FASE 1: 
à A partir de dezembro de 2020:   
§ Profissionais de saúde envolvidos na prestação de cuidados a doentes 
§ Profissionais das forças armadas, forças de segurança e serviços 

críticos 
§ Profissionais e residentes em Estruturas Residenciais para Idosos  
§ Profissionais e utentes da Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados 
 

à  A partir de fevereiro de 2021:  
Pessoas com idade ≥80 anos 
Pessoas com Trissomia 21 
Pessoas com idade  ≥50 anos, com pelo menos uma das seguintes 
patologias: 

§ Insuficiência cardíaca 
§ Doença coronária 
§ Insuficiência renal 
§ Doença pulmonar obstrutiva crónica ou doentes sob suporte 

ventilatório e/ou oxigenoterapia de longa duração 
 

 

FASE 2: 
à A partir de abril de 2021:  
Pessoas com  idade ≥65 anos 
Pessoas entre os 50 e os 64 anos de idade,  com pelo menos uma das 
seguintes patologias:  

§ Diabetes 
§ Cancro ativo 
§ Doença renal crónica 
§ Insuficiência hepática 
§ Hipertensão arterial 
§ Obesidade 

 

 
SOBRE AS VACINAS... 

ü Os ensaios clínicos incluíram pessoas com idade  ≥ 16-18 anos. 
ü O regime de administração dependerá da vacina (1 ou 2 doses). 
ü A vacina será escolhida consoante a sua disponibilidade no 

mercado. 
 

4. SÃO SEGURAS?  SIM! 

Todas as vacinas passaram por várias fases até serem aprovadas:  

1. Ensaios pré-clínicos  
  2. Ensaios clínicos (fase I, II e III)  
  3. Agência Europeia do Medicamento 

 
 
 
5. SÃO EFICAZES?  SIM!  

A vacina permite a proteção contra  COVID-19, especialmente 
para a doença grave e as suas eventuais complicações.  

 
6. QUAIS OS EFEITOS SECUNDÁRIOS? 

§ A maioria são ligeiros e de curta duração (24-48h); 
§ Incluem: dor e inchaço no local da injeção, fadiga,  dor de 

cabeça,  dores musculares, calafrios, dores articulares e 
febre. 

 
7. QUANDO É QUE NÃO POSSO SER VACINADO? 

✘ História de sensibilidade à substância ativa ou a qualquer 
um dos componentes da vacina; 

✘ História de reação alérgica grave a uma  vacina. 
 

 

 

 

 

 

1. O QUE É A COVID-19? 

• COVID-19 é o nome da doença causada pelo novo 
coronavírus e significa Doença por Coronavírus,  

• SARS-CoV-2 é o nome do novo vírus e significa Síndrome 
Respiratória Aguda Grave – Coronavírus – 2. 

2. QUAL O IMPACTO DA COVID-19? 
A pandemia pela COVID-19 originou uma grande disrupção 
social e coloca sobre enorme pressão os serviços de saúde. 
 
Os sinais e sintomas da COVID-19 variam em gravidade podendo, 
nos casos mais graves, levar a pneumonia,  dificuldade 
respiratória grave, choque sético e eventual morte.  
 
Sabe-se também que, devido aos efeitos indiretos da COVID-19 
no diagnóstico e tratamento de outras doenças, a mortalidade em 
Portugal, no ano de 2020, aumentou cerca de 13% 
comparativamente aos anos anteriores.  

3. PORQUÊ VACINAR-ME CONTRA A COVID-19? 
A vacina é um método simples, seguro e eficaz de proteger o 
indivíduo contra doenças infeciosas, prevenindo                               
a ocorrência das mesmas, através da: 

ü Produção de anticorpos pelo sistema imunitário             
quando expostos à doença; 

ü Imunidade de grupo – ocorre quando o número de pessoas 
imunizadas é suficiente para não existir transmissão da 
doença (implica vacinar 60 a 70% da população). 

 
 

 

 

VACINE-SE POR SI, VACINE-SE POR TODOS NÓS! 


