PLANO NACIONAL
DE VACINAÇÃO COVID-19
O QUE DEVO FAZER?
PREOCUPAÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS
O PLANO
A vacinação desempenha um papel central na preservação de vidas humanas no contexto da pandemia
COVID-19.
Todas as vacinas contra a COVID-19 são disponibilizadas pelo Serviço Nacional de Saúde.

OBJETIVOS
Reduzir a mortalidade e os internamentos por
COVID-19.
Reduzir os surtos, sobretudo nas populações mais
vulneráveis e a incidência global da epidemia em
Portugal.
Minimizar o impacto da COVID-19 no sistema de saúde
e na sociedade.

BENEFICIÁRIOS DO IASFA
Devem estar inscritos ou efetuar a inscrição na
Unidade Local de Saúde (ULS) da área de residência.
As ULS procedem ao agendamento da vacinação e à
convocatória dos beneficiários.
Os beneficiários dos grupos de risco por idade e
comorbilidades das Fases 1 e 2 que não sejam
seguidos no Serviço Nacional de Saúde, devem
requerer aos seus médicos assistentes para emitirem
uma declaração médica na plataforma Prescrição
Eletrónica de Medicamentos (PEM).
Para os beneficiários dos grupos de risco por idade e
comorbilidades das Fases 1 e 2 que sejam seguidos
no Hospital das Forças Armadas será disponibilizado
um formulário on-line para efetuarem o respetivo
pedido da declaração médica, a fim de serem
registados na PEM.

FASES DE VACINAÇÃO
FASE 1
Profissionais de saúde na prestação de cuidados a doentes
Profissionais e residentes em Estruturas Residenciais para Pessoas
Idosas (ERPI)
Pessoas com 50 ou mais anos de idade, com pelo menos uma das
seguintes patologias:
• Insuficiência cardíaca
• Doença coronária Insuficiência renal (TFG <60ml/min)
• Doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) ou doença respiratória
crónica sob suporte ventilatório e/ou oxigenoterapia de longa
duração
Profissionais das Forças Armadas, Forças e Serviços de Segurança,
serviços críticos e titulares de órgãos de soberania e altas entidades
públicas.
Pessoas com 80 ou mais anos de idade

FASE 2
Pessoas com 65 e até 79 anos de idade, inclusive, 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 (TFG> 60ml/min)
• Insuficiência hepática
• Hipertensão arterial Obesidade
• Outras patologias com menor prevalência.

FASE 3
Toda a restante população

