
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  COVID 19 
         PROCESSO VACINAÇÃO 

(Para Residentes no Arquipélago dos Açores) 
 
 

1. Todos os beneficiários do IASFA deverão estar inscritos nos Centros de Saúde da sua área 

de residência. 

2. Se eventualmente não se encontra inscrito deverá dirigir-se com a máxima urgência ao 

Centro de Saúde, fazer-se acompanhar do Cartão de Cidadão e de um comprovativo de 

residência e procederá sua inscrição. 

3. Para todos os beneficiários que apresentem as seguintes patologias o processo de vacinação 

segue estas etapas: 

 
a. Fase 1- A partir de Fevereiro 
 

► Pessoas de idade ≥ 50 anos, com pelo menos uma das seguintes patologias: 

• Insuficiência cardíaca; 

• Doença coronária (quem tenha tido enfartes, angina de peito ou outra doença 

coronária já diagnosticada); 

• Insuficiência renal (Taxa de Filtração Glomerular < 60ml/min); 
• (DPOC) ou doença respiratória crónica sob suporte ventilatório e/ou 

oxigenoterapia de longa duração; 

• Pessoas com 80 ou mais anos de idade. 
 

b. Fase 2 – A partir de Abril 
 

► Pessoas de idade ≥65 anos (que não tenham sido vacinadas previamente) 

► Pessoas entre os 50 e os 64 anos de idade, inclusive, com pelo menos uma 
das seguintes patologias: 

• Diabetes; 

• Neoplasia maligna ativa; 

• Doença renal crónica (Taxa de Filtração Glomerular> 60ml/min); 

• Insuficiência hepática; 

• Hipertensão arterial; 

• Obesidade; 
• Outras patologias com menor prevalência que poderão ser definidas 

posteriormente, em função do conhecimento científico. 
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4. Caso sofra de alguma das patologias anteriormente referidas e não a tenha referenciado 

no Centro de Saúde pode dirigir-se ao CASPDelgada, agendar uma consulta de Medicina 

Geral e Familiar, para que o médico proceda ao respetivo registo no sistema do Serviço 

Regional de Saúde. 

 

5. O Centro de Saúde da Residência irá posteriormente contatar o beneficiário, pel o que se alerta 

para a eventual necessidade de atualização dos dados dos beneficiários já inscritos. 

 

6. Para qualquer esclarecimento contacte o CASPDelgada através do telefone 

296101600 ou então através de um dos seguintes email: 
a. caspdelgada@iasfa.pt 

b. samed.caspdelgada@iasfa.pt 

 
7. Estas orientações poderão não ser relevantes para os beneficiários titulares no ativo ou na 

reserva ativa, uma vez que o CASPDelgada desconhece qual a metodologia a seguir para a 

vacinação deste grupo de militares. 
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