DIVISÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Folha informativa de Bebtelovimab
(Atualização de 02/03/2022)

P: O que é Bebtelovimab?
Bebtelovimab é um medicamento para o tratamento de COVID-19 ligeira a
moderada. A Food and Drug Administration (FDA) dos EUA autorizou pela
primeira vez a sua utilização em fevereiro de 2022.
P: Quem pode receber Bebtelovimab?
O Bebtelovimab destina-se a pessoas com sintomas ligeiros a moderados de
COVID-19 que:
•

tenham 12 anos de idade ou mais e pesem pelo menos 40 kg (88 libras);

•

tenham testado positivo para a COVID-19;

•

apresentem elevado risco de COVID-19 grave;

•

não tenham acesso a outras opções de tratamento autorizadas pela FDA.

P: Como é que é administrado?
Bebtelovimab é administrado sob a forma de injeção na veia.
P: Quais são os efeitos secundários possíveis de Bebtelovimab?
Os efeitos secundários deste medicamento incluem:
•

sangue, nódoas negras, dor e inchaço no local de administração do
medicamento;

•

reação alérgica aos componentes do medicamento.

P: Que informações devo dar ao meu prestador de cuidados antes de tomar
Bebtelovimab?
Informe o seu prestador de cuidados se:
•

tiver alergias;

•

estiver grávida ou a planear engravidar;

•

estiver a amamentar ou a planear amamentar;

•

tiver alguma doença grave;
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•

estiver a tomar quaisquer medicamentos (com ou sem receita médica,
suplementos à base de plantas, etc.).

P: A que NÃO se destina Bebtelovimab?
Bebtelovimab NÃO se destina a ser utilizado para:
•

tratamento inicial em doentes que precisem de hospitalização devido a
COVID-19 grave;

•

doentes que precisem de oxigénio devido à COVID-19;

•

prevenção de COVID-19.

Informações adicionais
Se tiver dúvidas, queira contactar o seu prestador de cuidados, visite o website de
Bebtelovimab em http://www.lillyantibody.com/bebtelovimab ou telefone para o
número 1 (855) 545-5921

Acessibilidade do documento: para indivíduos com incapacidades ou indivíduos
que falem outro idioma que não o inglês, a OHA pode fornecer informações em
formatos alternativos como traduções, caracteres grandes ou Braille. Contacte a
Unidade de Comunicações da COVID-19 (COVID-19 Communications Unit) através
do número de telefone 1-971-673-2411, 711 TTY ou
COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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