UNIVERSAL, GRATUITA, FACULTATIVA
2ª fase

• Pessoas com 50 ou mais anos,
com pelo menos uma das seguintes patologias:
• Insuﬁciência cardíaca
• Doença coronária
• Insuﬁciência renal (TFG < 60ml/min)
• DPOC ou doença respiratória crónica sob suporte
ventilatório e/ou oxigenoterapia de longa duração

400 mil
pessoas

• Proﬁssionais e residentes em lares
e instituições similares
• Proﬁssionais e internados em unidades
de cuidados continuados

250 mil
pessoas

• Proﬁssionais de saúde diretamente envolvidos
na prestação de cuidados a doentes
• Proﬁssionais das forças armadas, forças
de segurança e serviços críticos

300 mil
pessoas

Pessoas com 65 ou mais anos com ou
sem patologias (que não tenham sido
vacinadas previamente)

Pessoas entre os 50 e os 64 anos com pelo
menos uma das seguintes patologias:
• Diabetes
• Neoplasia maligna ativa
• Doença renal crónica
(TFG > 60ml/min)
• Insuﬁciência hepática
• Obesidade (IMC > 35kg/m2)
• Hipertensão arterial
(Outras patologias poderão
ser deﬁnidas posteriormente)

Pontos de Vacinação dos Centros de Saúde (por marcação) - cerca de 1.200:
• Capacidade de cerca de 300.000 vacinas/semana;
• Expansão para outros locais.
Lares, unidades de cuidados continuados e estruturas similares
• Deslocação das equipas dos ACES
• Enfermeiros de lares e estruturas similares, quando possível
e adequado

COMO

ONDE

QUEM

1ª fase

3ª fase
1,8 milhões
de pessoas

Toda a restante população
(residente em Portugal)
Serão deﬁnidos um terceiro e quarto grupos
pråioritários, caso os calendários sejam
adiados

900 mil
pessoas

Os grupos da 3.ª fase são revistos consoante
o ritmo de entrega das vacinas

• Duas doses por pessoa
• Para Pontos de Vacinação dos Centros de Saúde (por marcação):
• Deslocação do utente à unidade de saúde para a toma da vacina
• Depois da admissão, o Enfermeiro inicia o registo no sistema, administra
a vacina e conclui o registo
• O sistema apresenta a data da toma da segunda dose da vacina

• Três grandes áreas de armazenamento
• Distribuição pelas ARS e nestas pelos ACES
• Na 3ª fase, prevê-se a extensão dos pontos de vacinação
• Vacinação assegurada pelo Serviço Nacional de Saúde
• Criação duma rede nacional para monitorização da execução
do plano e da taxa de imunização comunitária
• Articulação com Regiões Autónomas e autarquias
• PSP e GNR garantem a segurança em todo o processo,
em articulação com a ANEPC

FINANCIAMENTO

LOGÍSTICA
E SEGURANÇA

Serviços de Saúde Ocupacional das entidades de serviços críticos

• Portugal adquiriu cerca de 22 milhões de doses e o encargo
estimado será entre 180 a 200 milhões de euros.

não paramos
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