PORTUGUESE
VACINA MVA-BN EM RESPOSTA À VARÍOLA DOS MACACOS
Record of vaccination / Registro da vacinação
Name | Nome:
Vaccine Name | Nome da vacina:
Route of Vaccination (circle): Intradermal Subcutaneous
Rota de vacinação (círculo): Intradérmica Subcutânea
Vaccine Expiry Date |
Data de Validade da Vacina:
Time of vaccination |
Hora da vacinação:

Vaccine Batch Number | Número do lote da vacina:
Date of vaccination | Data de vacinação:
Site of vaccination | Local de vacinação:

Depois da vacina MVA-BN
Agora que você tomou a vacina, você deve ler esse documento cuidadosamente. Ele contém informações sobre o que esperar
após a vacina e onde obter mais informações. Leia também a Bula de Informações sobre a vacina MVA-BN que fornecemos.
Ela também é um registro de sua vacinação hoje. Guarde-a em um local seguro.

O que pode acontecer nos próximos dias?
Depois da vacina MVA-BN, algumas pessoas sentem:
dor de cabeça
dores musculares
náusea

Dor nas juntas
cansaço, dor, vermelhidão, inchaço, rigidez ou coceira onde a
vacina foi administrada.

Se a sua vacina for aplicada entre camadas da pele (intradérmica) é muito comum observar um pequeno nódulo ou uma
mudança na cor da sua pele onde a vacina foi aplicada. Ele pode durar vários meses. Isso é muito comum depois que a
pessoa tomar uma segunda dose.
Leia a lista completa dos efeitos colaterais conhecidos na Bula de Informações sobre a vacina.

E se eu tiver febre ou dores?
Se tiver febre ou dores semelhantes à gripe, você pode tomar paracetamol ou ibuprofeno para ajudar.
Nos dois primeiros dias após a vacinação, as vezes os efeitos colaterais da vacina podem ser semelhantes aos sinais iniciais da
varíola dos macacos (antes do surgimento de erupção).
Contudo, se sua febre durar menos de 48 horas ou se você tiver dúvida, procure um médico.
Não tome ibuprofeno se estiver grávida.

Eu preciso de uma segunda dose da vacina?
Algumas pessoas podem precisar de uma segunda dose da vacina pelo menos 28 dias após a primeira dose.
Antes de tomar sua primeira dose - a pessoa que aplicará a vacina informará o número de doses necessárias.
Pessoas que ainda não tiveram contato com a varíola dos macacos, mas têm alto risco de serem infectados por ela e que
nunca tomaram a vacina para varíola antes devem tomar uma segunda dose para concluir o cronograma de vacinação.
Você pode tomar sua vacina MVA-BN a qualquer momento depois de ter tomado a vacina da COVID-19.
Como precaução, adie tomar sua vacina da COVID-19 por 28 dias depois de tomar a MVA-BN devido ao risco ainda não
conhecido de miocardite (uma condição inflamatória do coração).

Após a vacinação
São necessários 14 dias após a conclusão do cronograma de vacinação para que ela funcione.
Há uma chance de você contrair varíola dos macacos, mesmo que tenha tomado a vacina, mas seus sintomas devem ser
reduzidos.

Alguma dúvida?

Se tiver alguma dúvida ou preocupação sobre a vacina, pergunte hoje à pessoa que aplicará a vacina.
Visite https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/imvanex para mais informação sobre a vacina.
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