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Por que motivo devo tomar a vacina contra o coronavírus SARS-CoV-2? 

A vacina visa proteger a sua saúde. Visa proteger, igualmente, os seus semelhantes. 

Infelizmente, o coronavírus SARS-CoV-2 apresenta muitas vezes um efeito letal, 

especialmente na geração das pessoas com mais de 80 anos.   

 

Qual é o objetivo da vacinação contra o coronavírus? 

Atualmente, não existem medicamentos suficientemente eficazes para o tratamento 

da doença COVID-19. As vacinas que se encontram no processo de aprovação 

representam a primeira e verdadeira oportunidade de tornar a doença infeciosa 

controlável através de meios médicos. Nesse sentido, a vacinação irá assegurar que 

existem menos pessoas infetadas e, consequentemente, evoluções menos graves 

da doença. Apenas desta forma seremos capazes de retomar gradualmente uma 

vida normal.  

  

A vacinação é obrigatória? 

Não. A vacinação é opcional. 

 

A vacinação apresenta algum custo? 

Não, a vacinação será gratuita para todos os cidadãos, independentemente da sua 

situação em termos de seguro. Os custos da vacinação serão assumidos pelo 

governo federal. Além disso, os governos regionais partilharão os custos com o 

governo federal no que diz respeito à implementação e ao funcionamento dos 

centros de vacinação. 

 

Quando terá início a vacinação na Renânia do Norte-Vestefália? 

Assim que uma vacina for aprovada, as respetivas doses disponíveis serão 

distribuídas pelos estados-membros da UE. O governo federal procederá à 

distribuição das doses de vacina de acordo com o número de habitantes dos 

estados federais. Os centros de vacinação na Renânia do Norte-Vestefália darão 

imediatamente início ao trabalho assim que estiverem prontos.  

 

Quem será vacinado primeiro? Com base em que justificação? 

É fundamental vacinar, em primeiro lugar, as pessoas com mais de 80 anos e os 

residentes em casas de repouso e lares de idosos. Estas pessoas são 

extremamente vulneráveis ao vírus SARS-CoV-2, uma vez que a doença se 

manifesta, frequentemente, de forma grave nas mesmas e representa o maior perigo 

de vida. 

 

Além dessas pessoas, segue-se o pessoal em instalações médicas e de 

enfermagem, nomeadamente nos serviços de emergência e nas unidades de 

cuidados intensivos dos hospitais, bem como o pessoal prestador de cuidados 

ambulatórios e residenciais às pessoas idosas.  

 

As decisões serão orientadas de acordo com as recomendações do "Comité 
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Permanente de Vacinação" (STIKO) do governo federal. O Comité Permanente de 

Vacinação pertence ao Instituto Robert Koch e estabeleceu, em conjunto com o 

Conselho de Ética e a Academia de Ciência Leopoldina, as recomendações de 

vacinação para a Alemanha. Nesse sentido, o Comité Permanente de Vacinação 

considera não só os benefícios para o indivíduo vacinado, mas, também, para toda a 

população. 

 

É possível vacinar tantas pessoas num curto espaço de tempo?  

Sim, um bom exemplo disso são as vacinas anuais contra a gripe.  

 

No que diz respeito à vacinação contra o coronavírus, é crucial vacinar rapidamente 

as pessoas idosas e particularmente vulneráveis. Para o efeito, para além da 

implementação de centros de vacinação, serão adotadas equipas móveis de 

vacinação para visitar, por exemplo, os lares de idosos e as instalações de repouso 

e vacinar, nesses locais, os grupos de pessoas em questão (os residentes e o 

restante pessoal). Estas equipas de vacinação serão coordenadas pelos centros de 

vacinação locais.  

 

O pessoal nos hospitais pode ser vacinado pelos médicos dos respetivos hospitais.  

 

É suficiente uma vacina?  

Não, a vacinação preventiva contra o coronavírus deve ser administrada duas vezes 

em intervalos de algumas semanas. Caso contrário, a vacina não é eficaz.  

 

Por que motivo existirão centros de vacinação? 

Os centros de vacinação permitirão garantir e assegurar um processo organizacional 

ideal no que diz respeito à conservação e à aplicação corretas das vacinas previstas 

contra a COVID-19. Muitas vacinas devem, por exemplo, ser conservadas a 

temperaturas extremamente baixas – até 70 graus negativos.    

 

Além disso, os centros de vacinação, nos quais serão vacinadas centenas de 

pessoas diariamente, utilizarão abastecimentos de vacinas em grandes quantidades, 

não permitindo que estas se esgotem. O respetivo prazo de conservação é bastante 

limitado, de acordo com os conhecimentos disponíveis até ao momento.  

 

Poderá encontrar uma vista geral sobre os centros de vacinação na Renânia do 

Norte-Vestefália aqui: https://www.mags.nrw/coronavirus-impfzentren-nrw  

 

Durante que períodos estarão abertos os centros de vacinação? 

Os centros de vacinação estarão abertos sete dias por semana, das 8 até às 20 

horas. Durante a fase inicial, estão previstos horários de abertura diferentes, 

dependendo das vacinas disponíveis. 

 

Como é organizada a realização de marcações? 

https://www.mags.nrw/coronavirus-impfzentren-nrw


FAQ/STK  
Ponto de situação a 11/12/2020 

Está prevista a utilização nacional do número de telefone 116 117 para realizar 

marcações de vacinação contra o coronavírus. Estará disponível, também, uma 

página de Internet e uma aplicação para smartphones, através das quais será 

possível realizar marcações. Na Renânia do Norte-Vestefália, as associações de 

médicos de caixa de previdência assumirão esta tarefa colossal.  

 

 

 

Posso obter já uma marcação?  

Não, só será possível obter uma marcação quando os centros de vacinação tiverem 

ao seu dispor a vacina.   

 

Quando poderei tomar a vacina? 

Isso depende muito da sua idade e da sua profissão. Em primeiro lugar, devem ser 

vacinadas as pessoas particularmente vulneráveis ao coronavírus SARS-CoV-2 e, 

em seguida, todos os outros grupos de pessoas por etapas. A ordem de vacinação é 

determinada pelo Comité Permanente de Vacinação do Instituto Robert Koch.   

 

Os grupos profissionais das chamadas infraestruturas críticas podem contar 

com uma vacinação precoce?  

Sim, as pessoas pertencentes aos grupos profissionais de infraestruturas críticas, 

por exemplo, polícias e bombeiros, representam a base para o funcionamento da 

vida pública e do país. Por esse motivo, essas pessoas serão prioritariamente 

vacinadas. Contudo, será dada prioridade aos grupos populacionais particularmente 

vulneráveis, nomeadamente pessoas com idades mais avançadas. 

    

As vacinas podem ser conservadas e mantidas a temperaturas suficientemente 

frias? 

As questões logísticas são complexas, mas são solucionáveis. As vacinas só podem 

ser conservadas à temperatura ambiente durante um curto espaço de tempo, mas os 

centros de vacinação terão ao seu dispor os sistemas de refrigeração exigidos. 

 

Posso voluntariar-me para auxiliar um centro de vacinação? 

Os voluntários também são bem-vindos aos centros de vacinação. Podem dar apoio 

enquanto pessoal médico através das associações de médicos e de caixa de 

previdência ou podem contribuir para a organização de vacinações no centro de 

vacinação. Será solicitado aos interessados numa mediação voluntária num centro 

de vacinação que se registem na página www.freiwilligenregister-nrw.de. Nessa 

página, estão disponíveis, também, informações adicionais.  

 

Até quando devo continuar a utilizar uma máscara? 

Neste momento, é difícil responder a essa questão. A máscara destina-se à sua 

própria proteção, mas, também, à dos seus semelhantes. Assim que estejam 

http://www.freiwilligenregister-nrw.de/


FAQ/STK  
Ponto de situação a 11/12/2020 

disponíveis vacinas suficientes, a vida pública poderá regressar gradualmente à 

normalidade.  

 

Quando será vencido o coronavírus SARS-CoV-2? 

O coronavírus continuará a determinar as nossas vidas durante mais algum tempo. 

Só quando estiverem disponíveis vacinas suficientes e forem vacinadas várias 

pessoas contra o vírus é que a chamada "imunidade de grupo" garantirá que 

poderemos viver com o vírus da mesma forma que vivemos com as outras doenças 

virais.  

 

 

 

De que forma posso obter informações por telefone? 

Para obter informações relacionadas com a pandemia de coronavírus e com a 

vacinação pendente, está disponível a seguinte linha de apoio do governo regional 

relativa ao coronavírus:  

0211/9119-1001 

De segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas 

Sábado e domingo, das 10 às 18 horas 

E-mail: corona@nrw.de 

 

 


