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A convocatória para a vacinação será  

realizada através de um telefonema ou 

SMS ao qual os doentes devem responder  

como indicado. 

Uma vez que só com o envio correto da 
resposta por SMS é que o utente fica efeti-
vamente agendado, recomenda-se que 
os mesmos que não se sintam confortáveis 
em responder ao SMS peçam ajuda neste 
processo. 
O conteúdo da mensagem rececionada pe-
lo utente será:   

COVID19: (nome do utente) vacinação 

(data) às (horas) em (local). Responda: 

SNS.NUMERO UTENTE.SIM/NAO até à 

data X. Ex: SNS.111111111.SIM 

SNS.NUMERO UTENTE.SIM/NAO 

Exemplo: SNS.111111111.SIM 

Responda: 

Nota: A resposta que enviar não pode ter espaços 
(o ponto faz o papel do espaço) e as letras SNS e 
SIM ou NAO (consoante queiram ou não ser vacina-
dos) devem ser em maiúsculas.  

O correto envio do SMS por parte do doen-
te gera um novo SMS automático que o 
utente receberá com a seguinte indicação: 

COVID19: Resposta registada. Vacinação 

em Centro de Saúde X (com indicação 

da morada)  

 

VACINAÇÃO 

COVID19 

USF Mactamã 



A vacinação contra a COVID19 é univer-

sal, gratuita e opcional para qual-

quer pessoa residente em Portugal.   

A comunidade científica recomenda fortemen-

te a vacinação como método de controlo da 

pandemia e redução da taxa de mortalidade.   

Os critérios de inclusão em cada fase de vacinação 
variam consoante a priorização estabelecida pelo 
governo:  

- Profissionais de Saúde.  
- Residentes em Lares.  
- Internados em Unidades de Cuidados Continuados.  
- Pessoas ≥ 80 anos.  
- Pessoas ≥ 50, com pelo menos uma das seguintes pa-
tologias:  
         a) Insuficiência cardíaca  
         b) Doença coronária  
         c) Insuficiência renal com TFG < 60ml/min  
         d)  DPOC ou doença respiratória crónica sob supor-
te ventilatório e/ou oxigenoterapia de longa duração. 
- Profissionais das forças armadas, forças de segurança e 
serviços críticos. 

 

- Pessoas ≥ 65 anos com ou sem patologias (que ainda 
não tenham sido vacinadas).  
- Pessoas entre os 50-64 anos, com pelo menos uma das 
seguintes patologias:  
         a) Diabetes  
         b) Neoplasia maligna ativa  
         c) Insuficiência renal com TFG > 60ml/min  
         d) Insuficiência hepática  
         e) Obesidade (IMC > 35Kg/m2)  
         f) Hipertensão arterial 

Segunda fase:  

Restante População 

Terceira fase:  

Atualmente existem três vacinas aprovadas pela 
Agência Europeia do Medicamento que, 
após rigorosa avaliação dos estudos e ensaios clíni-
cos disponíveis, garantiu a sua eficácia, segurança e 
qualidade. 

As três vacinas disponíveis são:   

COMINARTY (Pfizer, BioNTech)  
eficácia comprovada de cerca de 95%.   

Moderna (Moderna, NIAID) -  
eficácia comprovada de cerca de 94%.  

AstraZeneca/Oxford (AstraZeneca,  
Universidade de Oxford) - eficácia  

comprovada de cerca de 63%.  

Estes valores referem-se aos estudos iniciais de avaliação de 
eficácia. No entanto, a evidência científica mais recente aponta  
para resultados mais abrangentes e promissores. 

Para se alcançar estes valores de eficácia é necessá-
ria a administração de duas doses, para qualquer 
das vacinas disponíveis. No entanto, poderão existir 
no futuro vacinas em que seja necessária apenas 
uma dose.   

Apesar de muito eficazes, as vacinas não evitam 

completamente o risco de infeção. 

No entanto, tem-se verificado que as pessoas vaci-

nadas que foram infetadas desenvol-

vem, geralmente, formas menos graves de COVID-

19, verificando-se também uma grande  diminui-

ção da taxa de mortalidade e de internamentos na 

população vacinada. 

Não foram observados efeitos adversos significati-
vos quer em frequência quer em gravidade que 
coloquem em causa a sua segurança. 
 
Os mais comuns são locais (dor, eritema, tumefa-
ção ou edema no local de injeção) ou semelhan-
tes a um quadro gripal (fadiga, cefaleias, mal-
estar geral, dores musculares, arrepios, dores arti-
culares, febre ou náuseas/vómitos) geralmente 
leves e que resolvem em poucos dias. 
 
De forma mais rara pode ocorrer paralisia facial 
aguda e em frequência desconhecida, reações de 
hipersensibilidade e anafilaxia.   

Segurança  

As únicas contraindicações para a administração 

da vacina são: 

- História de hipersensibilidade ao composto ati-

vo ou a qualquer um dos seus excipientes 

- Reação anafilática a uma dose anterior da vacina 

Nestas situações deve aconselhar-se com o seu 

médico assistente.   

São precauções para a vacinação: 

 - Doença aguda grave 

 - Imunodeficiência ou toma de fármacos imunossu-

pressores 

 - Condições que possam alterar a coagulação 

 - Gravidez 

 - Alergia a medicamentos, vacinas ou alimentos 

Caso se enquadre em alguma des-

tas situações deve informar o profissional de saú-

de responsável antes da administração da vacina.   

Primeira fase: 


