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A partir de 03/12/2021, esta carta estará disponível em mais línguas. 
This letter will be available in several other languages from 03/12/2021. 
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CONVITE PARA A DOSE DE REFORÇO DA VACINA CONTRA A COVID-19 

 
Exmo.(a) Senhor(a),  
 
De forma a garantir uma proteção máxima das pessoas contra o vírus Covid-19, é recomendada a 
administração de uma dose adicional da vacina contra a Covid-19 a partir dos 18 anos.  
 
Os dados científicos recentes indicam que a eficácia das vacinas diminui com o passar do tempo. Assim, é 
fortemente recomendada uma dose de reforço para manter a imunidade e assegurar a cada um uma 
proteção máxima contra as formas graves da Covid-19. As vacinas provaram a sua eficácia neste plano.   
 
Esta dose suplementar será sempre administrada com a vacina Pfizer (Comirnaty®) ou Moderna (Spikevax®), 
independentemente da vacina que lhe foi administrada anteriormente.  
 
Quando estará elegível para receber esta dose de reforço?     
 
É necessário um intervalo de tempo mínimo entre a última vacina administrada e a dose de reforço. 
Este intervalo irá depender da vacina que lhe foi administrada anteriormente:  
 

Última vacina administrada (dose única ou segunda dose)  Prazo a respeitar antes de administrar a dose de reforço 

Johnson & Johnson (unidose) 2 meses 

AstraZeneca  4 meses 

Pfizer/Moderna 6 meses 

 
Depois do envio dos convites, o prazo indicado é automaticamente tido em consideração.    
 
 
Caso tenha testado positivo à Covid-19, apenas lhe poderá ser administrada a vacina de reforço, o mais tardar, 
duas semanas após ter testado positivo e caso já não apresente sintomas da doença. 
 
A administração desta dose adicional é gratuita e facultativa. Recomendamos que esta vacina lhe seja 
administrada o mais rapidamente possível depois de receber este convite (*). De facto, esta dose de reforço 
irá reforçar a sua imunidade.  
 
Para onde se pode dirigir para a administração da sua dose de reforço?  

 Centros de vacinação da Região da Capital Bruxelas.  

 Autocarros de vacinação da Região da Capital Bruxelas onde são administradas as vacinas Pfizer ou 
Moderna. Informe-se bem sobre o assunto previamente.  

 Pontos de vacinação locais (autocarros de vacinação, pontos de vacinação locais do seu município, 
farmácias que participam na campanha de vacinação, ou através do seu médico de família, depois de 
este o ter consultado) com a condição de que este local de vacinação administre as vacinas Pfizer ou 
Moderna. Informe-se bem sobre o assunto previamente.   
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Encontra mais informações sobre os locais de vacinação aqui: https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-
menu/ou-se-faire-vacciner-a-bruxelles/.  

Também pode ligar para o nosso call center 02/214.19.19 para qualquer informação sobre esta dose de reforço.  

É necessário agendar a toma da vacina?      
Caso seja vacinado num centro de vacinação ou num autocarro de vacinação, é vivamente recomendado 
que agende a sua vacina.   

Como agendar a sua dose de reforço?  

 Pode agendar a sua toma através da plataforma de agendamento online Bru-vax.brussels.  Deverá 
inserir o seu Número de Identificação da Segurança Social (NISS) ou o seu número BIS.  

 Também pode ligar para o nosso call center 02/214.19.19.  
Depois de efetuar estes procedimentos, recebe uma confirmação do seu agendamento. Isto permite 
garantir o seu lugar e evitar um longo tempo de espera no local.   
 

Informações práticas  

 Tenha consigo o seu documento de identificação, este convite e o comprovativo de vacinação 
prévia (o seu Certificado Digital Covid ou o seu Boletim de Vacinação).  

 Preveja tempo suficiente. Tenha em conta um tempo de observação de 15 a 30 minutos depois da 
vacinação.  

 Utilize máscara.  

 Utilize roupa confortável. A vacina será administrada na parte superior do braço.  

 Venha sozinho, exceto caso precise de ajuda.  

 Não venha caso esteja doente (temperatura superior a 38 ºC).  Neste caso, remarque o seu agendamento. 
Com os melhores cumprimentos, 

Dr. Pierre-Louis Deudon   
Médico - Inspetor de Saúde  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Em determinadas situações, pode ignorar este convite:   

1. Caso já se tenha deslocado a um ponto de vacinação, se tenha apresentado para a toma da vacina de 
reforço e esta lhe tenha sido administrada.  

2. Caso já tenha agendado a toma da vacina de reforço no Bru-Vaz e possa estimar um prazo correto desde a 

sua última vacina.  A exatidão destas informações é necessária para garantir que a dose de reforço possa 

ser administrada na data do agendamento. De um ponto de vista médico, recomenda-se respeitar o prazo 

indicado entre a sua última vacina e a vacina de reforço. A administração da sua dose de reforço será 

recusada caso este prazo não seja respeitado. Neste caso, deve agendar novamente a toma da sua vacina 

após ter recebido este convite.  
3. Se, como residente, fizer parte de uma comunidade residencial ou de uma coletividade (casa de repouso, 

casa de repouso e de cuidados, residência-serviços ou alojamento com assistência, hospital, hospital 
psiquiátrico ou estabelecimento de cuidados para pessoas em situação de deficiência física ou mental). 
 Será vacinado(a) junto da entidade à qual pertence. A direção do estabelecimento tomará as medidas 
necessárias para que possa receber a dose de reforço.  

 

 Transporte gratuito para o local de administração da sua vacina.   

Pode deslocar-se gratuitamente até ao centro de vacinação de comboio, metro ou autocarro graças à STIB.  Caso 
pretenda beneficiar desta iniciativa, basta indicá-lo no momento do agendamento no Bru-vax ou no call center.    

Informe-se também junto do seu município. Alguns municípios oferecem também um transporte gratuito para o 
centro de vacinação. 

Os seguros também propõem serviços de transporte para pessoas com mobilidade reduzida. Consulte o site do seu 
seguro para mais informações a este respeito. 
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A vacinação é uma ferramenta essencial para combater a Covid-19.  
As pessoas vacinadas têm menos 70 % de hipóteses de serem infetadas pelo vírus da Covid-19 e 

menos 90 % de hipóteses de serem hospitalizadas por formas graves da Covid-19. 
 
 

Os seus dados pessoais apenas foram utilizados pelas autoridades competentes e pelos gestores do presente convite para a vacinação 
no âmbito do Decreto Real de 24 de dezembro de 2020 relativamente ao registo e ao tratamento de dados relativos à vacinação contra 
a COVID-19.  
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