DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Ficha informativa Evusheld: Um anticorpo
monoclonal de ação prologanda para a
prevenção da COVID-19
(Para doentes, progenitores e prestadores de cuidados)
P: O que é o Evusheld?
O Evusheld é uma terapêutica de anticorpos monoclonais de ação prolongada (mAb).
É utilizado para prevenir a infeção por COVID-19 em pessoas sem exposição
conhecida à doença.
P: Como é administrado o Evusheld?
O Evusheld é administrado como duas injeções na mesma consulta Uma injeção é
normalmente dada em cada músculo glúteo.
P: Quem pode receber Evusheld?
O Evusheld é para:
• adultos e adolescentes com 12 anos ou mais que pesem pelo menos 40 kg,
• que não estejam atualmente infetados com COVID-19 e que não tenham tido
recentemente um contacto próximo conhecido com uma pessoa infetada, e que
▪ tenham um comprometimento imunitário moderado a grave devido a uma
condição médica ou medicamentos ou tratamentos imunossupressores, ou
▪ não possam receber a vacina contra a COVID-19 devido a uma
contraindicação médica.
P: Quem NÃO deve receber Evusheld?
O Evusheld não deve ser dado a pessoas que tenham tido uma reação alérgica severa
a qualquer ingrediente do mesmo. Antes de tomar Evusheld, fale com o seu prestador
de cuidados de saúde, se:
• tiver alergias
• tiver tido um AVC
• tiver um distúrbio hemorrágico
• estiver a amamentar
• tiver doenças cardíacas
• tomar anticoagulantes
• tiver outras doenças graves
• estiver grávida
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•

estiver a tomar outros
medicamentos, incluindo
suplementos

•

pode ficar grávida

Acessibilidade do documento: para indivíduos com incapacidades ou indivíduos que
falem outra língua que não inglês, o OHA pode fornecer informação em formativos
alternativos, como traduções, impressão de maiores dimensões ou braille. Contacte o
Centro de Informações de Saúde pelo número 1-971-673-2411, 711 TTY ou
COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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