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R: Fica logo agendada no dia que fizer a 1ª dose.   

15. Já fiz a primeira dose da vacina, vou ser convo-

cado novamente para a segunda dose ou fica logo 

agendada a segunda dose?     

R: De acordo com os estudos iniciais, o tempo até a 

vacina ser eficaz pode variar entre 7 a 14 dias após a 

2ª dose para as vacinas COMIRNATY® (Pfizer-

BioNTech) e Moderna, e 3 semanas a partir da 1ª dose 

para a vacina AstraZeneca/Oxford. A duração da eficá-

cia ainda não é conhecida.   

16. Quanto tempo após a toma é que a vacina  

começa a ser eficaz? E tem eficácia durante  

quanto tempo?   

R: Mantém-se a indicação para utilização de máscara, 

higiene das mãos e distanciamento social nos contex-

tos em que já estava previamente indicado, mesmo 

para as pessoas vacinadas.   

17. Depois de ter recebido a vacina posso deixar de 

usar máscara? Posso estar com os meus netos?   

R: Não está, atualmente, previsto a repetição da vacina 

após a 2ª dose em qualquer das vacinas disponíveis.   

18. Para o ano tenho de repetir a toma 

da vacina contra a COVID19?   

R: Esta vacina foi aprovada pela Agência Europeia do 

Medicamento para todos os adultos, incluindo acima 

dos 65 anos, garantindo a sua segurança. No entanto, 

a eficácia exata nesta faixa etária ainda está a ser 

estudada. 

19. Posso receber a vacina 

da AstraZeneca/Oxford se tiver mais de 65 anos?   

R: Os estudos iniciais revelaram uma eficácia de 

63% na prevenção de infeções. No entanto, a evidên-

cia científica mais recente aponta para resultados 

mais abrangentes e promissores, nomeadamen-

te uma diminuição do internamento hospita-

lar em 94%. 

20. A vacina da AstraZeneca/Oxford é menos eficaz 

que as outras vacinas contra a COVID19?   

R: Deve responder NÃO e posteriormente entrar em 

contacto com o seu médico assistente.  

21. Tive uma alergia grave (anafilaxia) a um medi-

camento e tenho de fazer a vacinação no Hospital, 

mas recebi a convocatória por SMS para outro  

local, o que devo responder? 



Resposta às dúvidas mais 
frequentes 

R: Não tem de fazer nada, deve apenas aguardar a 

convocatória por SMS ou telefone.    

1. O que tenho de fazer para ser convocado/a para 

a vacinação contra a COVID19? 

2. Como posso confirmar que estou na lista de  

vacinação?   

R: Primeiro confirme que cumpre os critérios para 

estar incluído na fase que está a ocorrer (1ª Fase). 

Caso cumpra os critérios verifique se o seu nome cons-

ta na lista disponível no website da DGS 

(https://covid19.min-saude.pt/vacinacao/). Após estes 

passos, se tiver critérios de inclusão e não constar na 

lista disponibilizada, contacte o seu médico assistente.   

R: Deve contactar o seu centro de saúde para atuali-

zar os contactos no Registo Nacional de Utentes.   

3. Como posso atualizar os contactos para ser  

convocado para a vacinação?   

R: O local onde será convocado para a vacinação será 

no agrupamento de centros de saúde 

(ACES) onde está inscrito (no caso do exemplo, Algar-

ve). Se pretende ser vacinado noutra zona do 

pais terá que se inscrever num centro de saúde na 

região onde pretende de forma definitiva (no caso do 

exemplo, Sintra).   

4. Estou inscrito num centro de saúde longe da 

minha área de residência (ex. Resido em Sintra, 

mas estou inscrito num centro de saúde no  

Algarve). Posso escolher onde fazer a vacina?   

R: Deverá responder da seguinte forma: 

“SNS.NUMERO UTENTE.SIM/NAO” (Ex: 

SNS.111111111.SIM). A resposta não pode ter espaços 

(o ponto faz o papel do espaço) e as letras SNS e SIM 

ou NAO (consoante deseje ou não ser vacinado) de-

vem ser em maiúsculas.   

5. O que devo fazer quando receber a mensagem da 

convocatória para a vacinação?   

R: Caso não responda num prazo de 24h receberá um 

novo SMS ao qual deve também responder num prazo 

de 24h. Caso não responda ou responda incorreta-

mente a sua inclusão na lista de vacinação será reava-

liada posteriormente. 

6. Se não responder ou responder incorretamente 

ao SMS com a convocatória o que acontece?   

R: Uma vez que só com o envio correto da resposta 

por SMS é que o utente fica efetivamente agendado, 

recomenda-se que os utentes que não se sintam con-

fortáveis em responder ao SMS peçam ajuda neste 

processo.   

7. Não sei ler ou usar o telemóvel. Como devo pro-

ceder para garantir que respondo corretamente à 

convocatória para a vacinação?   

R: Caso tenha um familiar com telemóvel, pode atua-

lizar os seus contactos no Centro de Saúde e pedir ao 

seu familiar para responder. Caso não tenha familia-

res com telemóvel a convocatória será realizada por 

contacto telefónico para o número de telefone fixo 

ou por carta.   

8. Não tenho telemóvel, como será realizada a  

convocatória?   

R: Idealmente ocorrerá com 5 dias úteis de antece-

dência, mas pode ser convocado na véspera ou no 

próprio dia de modo a garantir que não há desperdí-

cio de vacinas em caso de alguém faltar.   

9. Está prevista a antecedência com que são  

convocados os utentes para a vacinação?    

R: O local de administração da vacina estará estipula-

do no SMS da convocatória.   

10. Onde vai ocorrer a vacinação?   

R: Estas situações serão avaliadas individualmente 

tentando, de acordo com o caso, arranjar a melhor 

solução disponível.   

11. Existem meios de transporte disponíveis para 

levar os utentes que não tenham condições de 

transporte de casa para os centros de vacinação?   

R: Sim, desde que essa condição seja confirmada 

pela equipa de saúde e posteriormente informados 

os moldes.  

12. A vacinação em pessoas acamadas será no 

domicílio?   

R: Ainda não está definida a forma de convoca-

ção para a vacinação em contexto hospitalar. No 

entanto, quando existir essa informação se-

rá devidamente divulgada.   

13. Se for necessário fazer a vacinação em ambien-

te hospitalar, a forma de convocação é a mesma?   

R: Neste momento, terão prioridade as pessoas que 

não tiveram COVID19. Caso tenha contraído COVID19 

após a 1ª dose da vacina não tem indicação para 

fazer a 2ª. 

14. Posso ser vacinado se já estive infetado com 

COVID19?   

https://covid19.min-saude.pt/vacinacao/

