
MANEIRAS EFICAZES
DE ESTUDAR ANTES

DOS EXAMES

VACINAS CONTRA
COVID-19 E

PESSOAS COM
EPILEPSIA 

EPILEPSIA X RISCO DE
EFEITOS COLATERAIS 
Não há evidências que sugiram que
ter epilepsia está especificamente
associado a um maior risco de efeitos
colaterais de uma vacina COVID-19.
Para pessoas com epilepsia, o risco de
infecção por COVID-19 e complicações
potenciais superam em muito o risco
de efeitos colaterais de uma vacina
COVID-19.

O grupo de pessoas com Epilepsia não é
contemplado durante a fase de vacinação
contra COVID-19. Mas caso a pessoa tenha
epilepsia e alguma comorbidade (Hipertensão
arterial, Obesidade, Diabetes) a mesma terá a
possibilidade de realizar a vacina. Esse grupo
não entra como prioridade, uma vez que
profissionais de saúde e idosos são mais
vulneráveis a infecção pelo Coronavirus.

As vacina COVID-19 é segura para
pessoas que vivem com epilepsia.
Embora os dados sejam limitados, até o
momento não há evidências de que
pacientes com epilepsia corram um risco
maior de complicações adversas após
receber a vacina COVID-19. Como
acontece com qualquer vacina, algumas
pessoas podem desenvolver febre, o que
pode diminuir o limiar de convulsão em
curto prazo e, raramente, pode resultar
em convulsão invasiva.

Temperatura elevada (febre) é um efeito
colateral comum após a vacinação. A
febre foi relatada como efeito colateral
após a administração da vacina COVID-19.
Embora algumas pessoas com epilepsia
tenham convulsões desencadeadas pela
febre, os dados disponíveis sobre os
riscos do COVID-19 e a segurança das
vacinas COVID-19 apoiam a vacinação
para pessoas que vivem com epilepsia.

• Alergias, especialmente uma alergia a
qualquer ingrediente da vacina

• Reações alérgicas a vacinas anteriores
(por exemplo, vacina contra gripe)

• Febre ou infecção atual ou recente

• Todos os medicamentos que você está
tomando, especialmente medicamentos
que suprimem o sistema imunológico

• Se você está grávida ou amamentando, ou
planeja engravidar

INFORMAR AO PROVEDOR
DE VACINAÇÃO 

A VACINA CONTRA COVID-
19 É SEGURA PARA
PESSOAS COM EPILEPSIA

VACINAÇÃO E GRUPO
COMORBIDADE 

FEBRE DESECANDEADA
PELA VACINA 

DEPOIS DA VACINA...
Caso já tenha recebido a vacina contra a
COVID-19, é importante continuar usando
máscara e manter o distanciamento social.
As vacinas atuais reduzem o risco de contrair
a infecção por COVID-19 em até 90%, mas as
pessoas vacinadas ainda podem transmitir
COVID-19 a outras pessoas não vacinadas.
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