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A Ordem dos Médicos Dentistas tem estado em permanente comunicação com a task force do plano 
de vacinação tendo como objetivo a vacinação de todos os médicos dentistas.

A constituição desta task force é da responsabilidade do Governo e tem como objetivos definir a 
estratégia de vacinação através da definição de grupos prioritários, assegurar a logística do 
armazenamento e distribuição das vacinas, garantir o registo eletrónico da respetiva administração 
e da vigilância de eventuais reações adversas e ainda promover uma comunicação transparente 
com a população sobre a importância da vacinação.

A task force integra representantes do Ministério da Defesa Nacional, do Ministério da 
Administração Interna, da Direcção-Geral da Saúde e da Autoridade Nacional do Medicamento e 
Produtos de Saúde. O Estado-Maior-General das Forças Armadas, a Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil, a Administração Central do Sistema de Saúde, o Instituto Nacional de 
Saúde Doutor Ricardo Jorge, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e o Serviço de 
Utilização Comum dos Hospitais são as entidades de apoio técnico.

01 | Em que fase de vacinação estão os médicos dentistas incluídos?
02 | Quando serei vacinado?
03 | Posso escolher qual a vacina que quero tomar? 
04 | Quais são as vacinas disponíveis para os médicos dentistas? 
05 | Qual é a posição da DGS sobre a vacina da AstraZeneca? O que devo saber?  
06 | Como posso identificar-me para integrar a primeira fase de vacinação?
07 | Apesar do mapeamento feito pela OMD, deve registar-me no site da DGS?
08 | Sou residente nos Açores. Como posso identificar-me para integrar a primeira fase de vacinação?
09 | Sou residente nos Açores. Quando serei vacinado?
10 | Sou residente na Madeira. Como posso identificar-me para integrar a primeira fase de vacinação?
11 | A OMD vai monitorizar a execução do plano de vacinação?
12 | Estão as assistentes dentárias incluídas na primeira fase?
13 | Como serei contactado? Onde serei vacinado?
14 | Tenho mais de 50 anos e faço parte de um grupo de risco. Vou ser contactado pelo meu centro de saúde?
15 | Já tive COVID-19. Devo vacinar-me? 
16 | Estou grávida ou a amamentar. Devo vacinar-me? 
17 | O que devo fazer se for chamado para a vacinação e apresentar ou estiver com outra doença aguda?
18 | Porque é necessário manter todos os cuidados após a toma da vacina?
19 | Como posso saber qual é o meu ACES/Unidade?
20 | Quais são as diligências já encetadas pela OMD no âmbito da vacinação COVID-19? 
21 | Quais são as diligências já encetadas pela OMD no âmbito da vacinação COVID-19 para as Regiões Autónomas?
22 | Onde posso ver esclarecidas as minhas dúvidas e colocar questões?
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Em que fase de vacinação estão os médicos dentistas incluídos?
Segundo as informações recebidas nas várias reuniões, a vacinação dos médicos 
dentistas do setor privado contra a COVID-19 integra a primeira fase do plano de 
vacinação. Ficou acordado, na última reunião de 1 de fevereiro, que a vacinação 
iniciar-se-ia a partir do dia 15 de fevereiro pelos Centros de Saúde, nas unidades de 
vacinação de sua responsabilidade.
(https://www.omd.pt/2021/02/vacinacao-datas-taskforce/)

Na Região Autónoma dos Açores, a vacinação seguirá o disposto na Circular Normativa 
n.º DRS-CNORM/2020/49 de 30 de dezembro “Plano Regional de Vacinação contra a 
COVID-19 da Região Autónoma dos Açores”, onde consta, no seu número 3, que os 
profissionais de saúde diretamente envolvidos na prestação de cuidados a doentes 
serão integrados na primeira fase de vacinação que decorrerá previsivelmente entre 
dezembro de 2020 e março de 2021.

Na Região Autónoma da Madeira, os médicos dentistas estão incluídos no grupo prioritário 
como profissionais de saúde que são. A vacinação inicia-se no próximo dia 7 de 
fevereiro com 75 colegas a serem vacinados e 45 assistentes dentárias.

Quando serei vacinado? 
A vacinação contra a COVID-19 dos médicos dentistas do setor privado iniciar-se-á, 
em Portugal continental, a 15 de fevereiro e deverá estar concluída, já com a segunda 
toma da vacina, até ao final de março, segundo informações da task force responsável 
pelo plano de vacinação. 

Os médicos dentistas serão vacinados nos grupos prioritários que integram os 
profissionais de saúde, através da base de dados que a OMD fez chegar às ARS e à 
task force. Os centros de saúde vão proceder à vacinação e contactar os médicos 
dentistas, preferencialmente, através de SMS para a sua marcação prévia. 
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Posso escolher qual a vacina que quero tomar?
Todas as vacinas mais adiantadas nos ensaios clínicos apresentaram resultados 
preliminares que demonstram ser eficazes contra a COVID-19. Uma vez que presente-
mente não existe informação suficiente que permita considerar que uma vacina é 
melhor que outra, ou diferença nas suas indicações, prevê-se que a vacinação possa 
decorrer de acordo com as prioridades definidas conjugadas com a disponibilidade de 
vacinas, sendo o objetivo principal proporcionar o acesso à vacina a todas as pessoas 
que mais dela necessitam.

Quais são as vacinas disponíveis para os médicos dentistas? 
A OMD tem conhecimento de que será administrada a vacina BioNTech/Pfizer aos 
médicos dentistas com mais de 65 anos.

Nas restantes faixas etárias será administrada a vacina da AstraZeneca.

Qual é a posição da DGS sobre a vacina da AstraZeneca? O que devo saber? 
A Direção-Geral da Saúde considera que, até novos dados estarem disponíveis, a 
vacina contra a COVID-19 da AstraZeneca deve ser preferencialmente utilizada em 
pessoas até aos 65 anos de idade.

A vacinação contra a COVID-19 (Vacina AstraZeneca) deve respeitar as regras 
definidas para esta campanha, de acordo com a Norma 002/2021, e as regras gerais 
de vacinação, constantes da Norma do Programa Nacional de Vacinação em vigor, 
exceto nos aspetos especificamente mencionados na Norma 003/2021. 

Consulte a informação disponível em https://covid19.min-saude.pt/wp-content/up-
loads/2021/02/i027153.pdf.
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Como posso identificar-me para integrar a primeira fase de vacinação?
A OMD disponibilizou aos médicos dentistas um formulário que tem como finalidade a 
criação de uma lista de profissionais de saúde que pretendam integrar a primeira fase 
de vacinação contra o novo coronavírus SARS-Cov-2. Após submissão do formulário 
receberá um e-mail de confirmação com os dados enviados. Se submeter o formulário 
mais do que uma vez, será considera como válida a última submissão.

Apesar do mapeamento feito pela OMD, devo registar-me no site da DGS?
Não. O formulário solicitado pela Direção-Geral da Saúde é exclusivamente para 
profissionais de saúde que não tenham representação pelas Ordens Profissionais.

Sou residente nos Açores. Como posso identificar-me para integrar a primeira fase 
de vacinação?
Na Região Autónoma dos Açores, a vacinação de profissionais seguirá o disposto na 
Circular Informativa n.º DRS-CINF/2021/01 de 15 de janeiro “Plano Regional de Vacinação 
contra a COVID-19 na Região Autónoma dos Açores – Vacinação de Profissionais”, 
tendo a OMD compilado e submetido os dados enviados pelos médicos dentistas até à 
data limite de 31 de janeiro de 2021, imposta na referida circular. A OMD não se 
responsabiliza pelo envio de dados após a referida data limite. (https://www.omd.pt/-
content/uploads/2021/01/20210115-circular-srs-acores-vacinacao.pdf)

Sou residente nos Açores. Quando serei vacinado? 
Na Região Autónoma dos Açores, a vacinação seguirá o disposto na Circular Normativa 
n.º DRS-CNORM/2020/49 de 30 de dezembro “Plano Regional de Vacinação contra a 
COVID-19 da Região Autónoma dos Açores”, onde consta, no seu número 4, que os 
“indivíduos selecionados para as diferentes fases, serão vacinados pelos profissionais 
das USI, com contacto prévio para obtenção do consentimento para administração da 
vacina e agendamento de acordo com a capacidade do serviço”. Tendo em conta o 
disposto na Circular Informativa n.º DRS-CINF/2021/01 de 15 de janeiro “Plano 
Regional de Vacinação contra a COVID-19 na Região Autónoma dos Açores – Vacinação 
de Profissionais”, “a vacinação dos profissionais em causa deverá acontecer na 
primeira fase, a qual se prevê que decorra até março de 2021. Contudo, poderá ter de 
ser ajustada, tendo em conta a disponibilidade de vacinas e a logística implicada”.
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de vacinação?
A OMD disponibilizou aos médicos dentistas um formulário que tem como finalidade a 
criação de uma lista de profissionais de saúde que pretendam integrar a primeira fase 
de vacinação contra o novo coronavírus SARS-Cov-2. Esta lista já foi entregue à 
Secretaria Regional de Saúde. Caso não tenha entregue os seus dados deverá contactar 
diretamente a Direção Regional de Saúde da RAM - drs@madeira.gov.pt, ou em alternativa 
a delegação regional da OMD - omdmadeira@omd.pt.

A OMD vai monitorizar a execução do plano de vacinação?
A task force do Plano Nacional de Vacinação contra a COVID-19 e a OMD acordaram 
que a nossa instituição pudesse auxiliar no acompanhamento da evolução do processo 
de vacinação dos médicos dentistas. Assim, a OMD vai implementar um sistema digital 
de comunicação com os seus associados para saber qual o seu estado em relação à 
vacina. Mesmo não tendo acesso ao sistema de registos do SNS e de não estar nas 
mãos da OMD a gestão e a operacionalização deste processo, este acompanhamento 
pretende obter os números da evolução da vacinação dos médicos dentistas,
transmitidos pelos próprios. A comunicação destes dados será feita de forma periódica 
à task force, permitindo detetar e corrigir eventuais problemas.  

Estão as assistentes dentárias incluídas na primeira fase?
A task force, após várias insistências da OMD nesse sentido, solicitou à Ordem a 
elaboração de uma listagem das assistentes dentárias para esse efeito. De sublinhar 
que esta lista será disponibilizada à task force para que, mediante a disponibilidade de 
vacinas, esta possa decidir quando iniciar esse processo.

Mesmo não podendo confirmar datas, esta solicitação da task force é uma evolução 
positiva. Nesse sentido, a OMD disponibiliza um formulário para que os diretores clínicos 
possam inscrever as assistentes dentárias (com intervenção clínica) e higienistas 
orais, corresponsabilizando-se assim pela inscrição dos seus colaboradores, através 
do seguinte link: www.omd.pt/formularios/09vw254m/ (acesso reservado a médicos 
dentistas).
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A OMD foi informada pelas autoridades de saúde que a vacinação decorrerá através 
dos centros de saúde, pelas suas unidades de vacinação. Serão contactados, 
preferencialmente, via SMS para a sua marcação prévia.

Tenho mais de 50 anos e faço parte de um grupo de risco. Vou ser contactado pelo 
meu centro de saúde?
Sim, segundo o plano de vacinação será contactado pelo Serviço Nacional de Saúde a 
partir de fevereiro de 2021.

Já tive COVID-19. Devo vacinar-me? 
Os critérios para a vacinação e respetiva operacionalização decorrerão de acordo com 
o definido pelas autoridades de saúde. Deverá prestar todas as informações clínicas 
relevantes aos profissionais com os quais contactar durante o processo de vacinação. 

A vacinação não deve ser priorizada para as pessoas que recuperaram da COVID-19, 
nos termos da Norma 004/2020 da DGS. (https://covid19.min-saude.pt/wp-con-
tent/uploads/2020/12/Norma-004_2020.pdf)

Estou grávida ou a amamentar. Devo vacinar-me? 
Uma vez que o desenvolvimento de vacinas não envolve o recrutamento nem de 
crianças nem de grávidas, ainda não há dados relativamente à vacinação em grávidas. 

A administração da vacina em mulheres grávidas deve ser avaliada pelo médico 
assistente, de acordo com a relação benefício-risco.
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O que devo fazer se for chamado para a vacinação e apresentar ou estiver com 
outra doença aguda?
As pessoas com sintomas sugestivos de COVID-19 não se devem dirigir aos pontos de 
vacinação e devem contactar o SNS24, nos termos da Norma 004/2020 da DGS.  A 
vacinação de pessoas com doença aguda grave, com ou sem febre, deve aguardar até 
à recuperação completa, com o principal objetivo de evitar sobreposição dos sintomas 
da doença com eventuais efeitos adversos à vacinação. Em caso de reação anafilática 
prévia a medicamentos (incluindo vacinas) ou alimentos, a vacinação deve ser realiza-
da em meio hospitalar e por indicação do medico assistente. Deve informar-se os 
profissionais de saúde em caso de imunodeficiência ou se ocorrer terapêutica 
munossupressora (incluindo quimioterapia) e se existirem doenças da coagulação ou 
terapêutica com anticoagulantes.

Porque é necessário manter todos os cuidados após a toma da vacina?
Mesmo após ser vacinado, deve continuar a observar todas as medidas preconizadas 
para a sua proteção e contenção da transmissão, incluindo o uso de máscara.

Depois da toma da primeira dose da vacina, só temos uma resposta imunológica con-
sistente após 14 dias, só devendo considerar-se protegido de doença sete dias depois 
da toma da segunda dose. Este é o período que dá garantia de uma resposta robusta 
por parte do seu sistema imunitário.

As máscaras e o distanciamento evitam que possa infetar outras pessoas, caso seja 
portador do vírus sem o saber.

Como posso saber qual é o meu ACES/Unidade?
Caso tenha leitor de cartão do cidadão ou chave móvel digital, poderá aceder ao seu 
Registo de Saúde Eletrónico online (https://servicos.min-saude.pt/utente/), sendo 
possível consultar o ACES/Unidade na qual se encontra inscrito. Em alternativa 
poderá contactar os serviços administrativos da unidade de saúde mais próxima do 
seu local de residência e confirmar a sua inscrição.
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Quais são as diligências já encetadas pela OMD no âmbito da vacinação COVID-19?
A OMD disponibiliza na sua página eletrónica, na área reservada para membros, um 
documento que detalha as diversas diligências já encetadas no âmbito da vacinação, 
até janeiro de 2021, e que está acessível em www.omd.pt/covid-19/vacinacao/. 

Poderá também conhecer os mais recentes desenvolvimentos sobre esta matéria, 
consultando a mensagem do bastonário da OMD, Miguel Pavão, à classe, emitida em 
março, em www.omd.pt/2021/03/vacinacao-atualizacao-bastonario/.

Quais são as diligências já encetadas pela OMD no âmbito da vacinação COVID-19 
para as Regiões Autónomas?
Na Região Autónoma dos Açores a OMD tem mantido contacto próximo com a Direção 
Regional de Saúde, tendo-se disponibilizado para apoiar o plano de vacinação dos 
médicos dentistas e respetivas equipas clínicas.

Na Região Autónoma da Madeira, a OMD reuniu-se com a Secretaria Regional de 
Saúde no dia 14 de dezembro para apresentação inicial do plano de vacinação em conjunto 
com outras ordens profissionais da saúde. No dia 23 de dezembro foi apresentado o 
plano público de vacinação em que os médicos dentistas e assistentes dentárias se 
incluem na 1ª fase da vacinação. A lista dos médicos dentistas foi enviada pela OMD 
no início de janeiro, tendo sido mantido um contacto próximo com a Secretaria Regional 
de Saúde. Dia 28 de janeiro, o Secretario da Saúde reuniu-se com os médicos dentistas 
da RAM anunciando que o processo de vacinação teria início no decorrer do mês de 
fevereiro.

Onde posso ver esclarecidas as minhas dúvidas e colocar questões?
Para um acompanhamento mais próximo dos médicos dentistas, a OMD criou um canal 
de comunicação vocacionado para as questões e dúvidas relacionadas com a pandemia, 
a Linha de Apoio ao Médico Dentista COVID-19 – Outono/Inverno. Assim, para 
esclarecimentos relacionados com o exercício profissional no contexto epidemiológico, 
os associados podem ligar o 800 02 20 20 (de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 
13h00) ou enviar um e-mail para covid19@omd.pt.

20

21

22

www.omd.pt/covid-19/vacinacao/
www.omd.pt/2021/03/vacinacao-atualizacao-bastonario/



