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Proposta de Lei n.º 38/XV/1.ª

(Aprova o Orçamento de Estado para 2023)

Proposta de Aditamento

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar 

do CHEGA apresenta a seguinte proposta de aditamento:

TÍTULO I

Disposições gerais

CAPÍTULO IX

Outras disposições

Artigo 124º - A

Comparticipação da Vacina para a Prevenção Zona

Em 2023 a vacina para a prevenção da Zona passa a ser comparticipada em Portugal, 

para adultos com idade igual ou superior a 50 anos e para adultos com idade igual ou 

superior a 18 imunodeprimidos.

Nota Informativa:

Zona, também conhecida por Cobrão ou Herpes Zoster, é uma doença causada pela 

reativação do mesmo vírus que causa a varicela, o vírus varicela-zoster1.

Depois de uma pessoa contrair varicela, o que habitualmente acontece durante a 

infância, o vírus permanece adormecido no nosso corpo para toda a vida, não causando 

                                                
1 O que é a zona ou herpes-zóster? (lusiadas.pt)
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normalmente quaisquer sintomas. Contudo, o nosso sistema imunitário enfraquece 

naturalmente com o aumento da idade, ou por diminuição da imunidade, e pode 

permitir que o vírus varicela-zoster se reative, causando Zona.

Esta doença é mais comum em pessoas acima dos 50 anos de idade e em pessoas com 

o sistema imunitário enfraquecido. Mais de 90% dos adultos com mais de 50 anos estão 

infetados com o vírus que causa a Zona. Estima-se que 1 em cada 3 pessoas está em 

risco de ter uma reativação do vírus varicela-zoster e desenvolver Zona.

A complicação mais comum da Zona (30% dos casos) é a Nevralgia Pós-Herpética 

caracterizada por uma dor incapacitante que pode durar de 3 a 6 meses, podendo 

persistir por anos. A Nevralgia Pós-Herpética pode causar depressão, ansiedade e 

insónia. Outras complicações podem incluir alterações da pele, envolvimento do olho e 

problemas de audição.

Está disponível em Portugal uma vacina que ajuda a proteger os adultos contra a zona 

(Herpes zoster) e nevralgia pós-herpética (NPH), a dor prolongada nos nervos que se 

segue à zona, pelo que importa que o Estado a comparticipe por forma a que esta chege 

a mais pessoas.2

São Bento, 9 de Novembro de 2022

Os Deputados do Grupo Parlamentar do CHEGA,

André Ventura - Bruno Nunes - Diogo Pacheco de Amorim - Filipe Melo - Gabriel Mithá 

Ribeiro - Jorge Galveias - Pedro Frazão - Pedro Pessanha - Pedro Pinto - Rita Matias -

Rui Afonso - Rui Paulo Sousa

                                                
2https://www.jornalmedico.pt/atualidade/42657-campanha-sensibiliza-para-os-sintomas-associados-a-
zona.html
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