


PROPOSTA DE CONTINUIDADE
PARA O PLANO DE REDUÇÃO DAS 
MEDIDAS RESTRITIVAS
DE CONTROLO DA COVID-19 EM PORTUGAL



Contextualização



6 Pilares fundamentais:

● Vacinação;

● Testagem;

● Distanciamento;

● Higienização;

● Uso de máscara;

● Ventilação.

5 Pilares orientadores:

● Fundamentação científica;

● Equidade e justiça social;

● Participação;

● Proporcionalidade/equilíbrio;

● Multidimensionalidade e 

multidisciplinariedade.

PRINCÍPIOS BASE



MÉTODO

● Revisão intensiva e extensiva da literatura científica disponível;

● Estudos desenvolvidos pela equipa (p.ex. rapid review acerca do uso de máscara em contexto de

vacinação COVID-19; auscultação de consultores comunitários através de entrevistas informais

realizadas por telefone);

● Recurso a dados/recomendações provenientes de parcerias com outros especialistas ou estudos (neste

caso manteve-se a colaboração com o Barómetro COVID-19 e criou-se uma colaboração com

investigadores do INEGI);

● Análise de dados públicos disponíveis para análise comparativa entre países.



ESTRATÉGIA COMBINADA?

● Síntese da literatura científica sobre uso da máscara em contexto de vacinação massiva -
necessária a combinação com medidas não farmacológicas, sobretudo com os comportamentos

individuais de proteção (uso de máscara, distanciamento físico e higienização das mãos);
● Experiência com outras doenças infeciosas – VIH e tuberculose;

● Auscultação de 52 peritos nacionais (de várias áreas) e de 25 especialistas estrangeiros (em
doenças infeciosas) - manutenção dos comportamentos individuais de proteção, em particular do

uso de máscara, como uma das recomendações mais consensuais;
● Auscultação dos “consultores comunitários” - recomendação consensual de manutenção

generalizada do uso da máscara.



O QUE PODEMOS APRENDER COM OS OUTROS PAÍSES:

Reino Unido
● O Reino Unido tomou a decisão de 

suspender as medidas restritivas, 
assumindo que a infeção vai ocorrer, 
mas que a vacina será 
suficientemente eficaz na redução da 
letalidade.

Riscos
● Letalidade assumida, apesar de menor;
● Long COVID e suas consequências a curto e longo prazo (com 

evidência crescente);
● Criação de reservatórios de infeção durante o verão (férias) que 

poderão acelerar a transmissão no início do ano letivo e reinício 
da atividade laboral pós-férias;

● Aparecimento de novas variantes – com o risco permanente de 
diminuição de eficácia pior resposta da vacina;

● Sobrecarga do sistema de saúde.



O QUE PODEMOS APRENDER COM OS OUTROS PAÍSES:

Israel

Está a tomar uma posição mais cautelosa do que o Reino Unido:

● Pondera utilização do certificado digital para o acesso a locais públicos, casamentos, ginásios, etc;…

● Pretende identificar medidas que evitem a aglomeração de pessoas e fenómenos de supertransmissão;

● Continua a ser obrigatória a máscara em ambientes fechados;

● Os recém-chegados ao país deverão fazer uma quarentena de 24h ou até ter o resultado negativo do teste (aqueles

que chegam de países com alta incidência terão que fazer quarentena, mesmo se vacinados).



QUALIDADE DO AR EM ESPAÇOS INTERIORES

“Airborne transmission is dominant,”
Joseph Allen, Environmental epidemiologist, Harvard University’s

“The WHO and other health authorities have failed to clearly prioritise measures to
improve indoor air quality to reduce the chance of catching COVID-19”
“What the WHO needs to say is “fact, it goes through the air” and “we breathe it in.”

Jose-Luis Jimenez, Atmospheric Chemist, University of Colorado

“This gives us the opportunity to improve not only the air quality for pandemic
situations, but also the whole indoor environmental quality for the future.”

“More needs to be Done” and “The WHO guidelines”…”are the minimum.”
Philomena Bluyssen, Building engineer, Delft University of Technology, the Netherlands

“A greater focus on ventilation will yield benefits during the next pandemic — and
even when there are no major disease outbreaks.”



Promoção da autoavaliação de risco

Fatores que aumentam o risco:

● Vacinação incompleta;

● Contacto regular com crianças e/ou pessoas não vacinadas;

● Frequência de espaços com aglomeração de pessoas;

● Ter fatores de risco para formas graves de doença por 

COVID-19.

Fatores que reduzem o risco:
● Ter vacinação completa;

● Não frequentar espaços públicos com aglomeração de pessoas;

● Frequentar sobretudo espaços abertos com poucas pessoas;

● Ter um círculo social pequeno;

● Manter regularmente as medidas de distância das outras pessoas;

● Utilizar a máscara com regularidade, sobretudo em ambientes fechados, no 

contacto com pessoas fora do círculo familiar e social restrito ou em 

situações onde a distância não é uma medida fácil de cumprir;

● Minimizar o contacto com pessoas com sintomas sugestivos de COVID-19.



CONTROLO DE FRONTEIRAS

● Com base na monitorização das variantes em circulação no mundo, restringir a circulação de e para os países

afetados, tendo em conta fatores como taxa de vacinação e incidência de casos;

● Vigilância da mobilidade nas fronteiras terrestres, marítimas e aéreas em articulação próxima com as

autoridades de saúde pública e com o apoio dos serviços de vacinação internacional;

● A existência de um certificado para circulação traz vantagens, mas terão que ser assegurados os mecanismos

regulatórios para garantia da qualidade. Propomos a validação destes certificados por entidades competentes

(como os Centros de Vacinação Internacional ou Unidades de Saúde Pública), e o registo da circulação dos

utentes acessível às autoridades de saúde.



Proposta de Plano



GUIAS

1. Valores de incidência, letalidade tendência e hospitalizações dentro da matriz de risco como condição sine qua

non – de acordo com a sua atualização;

2. Evolução da taxa de cobertura vacinal completa.



Continuação da monitorização dos diferentes indicadores pelas Autoridades de Saúde

As respostas locais continuarão a ocorrer no âmbito das medidas de Saúde Pública

















Comentários



● Será mais prudente apostar na vacinação, mantendo as medidas de prevenção individuais, permitindo a

abertura da atividade comercial, cultural e de lazer em segurança;

● Apostar na ventilação adequada (monitores de CO2 e aparelhos de filtração do ar).



● Só o conjunto das estratégias farmacológicas e não farmacológicas poderá

permitir que todas as pessoas estão protegidas e reduzir o risco de restrições no

outono.
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