
 

Se você corre o risco de desenvolver um quadro grave da COVID-19 e obteve um resultado de teste 

positivo ou esteve em contato próximo com alguém que testou positivo, considere fazer o tratamento 

com anticorpos monoclonais (mAb). Dependendo da sua idade, histórico de saúde e há quanto tempo 

está com sintomas, você pode ser elegível para o tratamento com mAb. 

O tratamento com mAb pode bloquear a entrada do vírus que causa a COVID-19 nas células do seu 

corpo, limitando a quantidade de vírus no seu organismo. Isso significa que você pode ter sintomas mais 

leves, além de diminuir a probabilidade de hospitalização. 

Um tratamento com mAb pode ajudar pessoas que: 

• correm um alto risco de desenvolver sintomas mais graves; e 

• obtiveram um resultado de teste positivo para COVID-19, com duração dos sintomas de sete 

dias ou menos; ou 

• estiveram em contato próximo com uma pessoa que recentemente obteve um resultado de 

teste positivo. 

_____________________________________________________________________________________ 

• 

Seu corpo produz anticorpos de forma natural para combater infecções. No entanto, ele pode não 

ter desenvolvido anticorpos que reconheçam um vírus novo, como o SARS-CoV-2, que causa a 

COVID-19. Os anticorpos monoclonais, ou mAbs, são produzidos em laboratório para combater uma 

infecção específica (neste caso, o SARS-CoV-2) e são administrados diretamente por meio de 

infusão. O tratamento com mAb pode ser útil se você correr um alto risco de desenvolver sintomas 

graves ou de precisar de internação hospitalar. 

O tratamento com mAb é diferente da vacina contra a COVID-19. A vacina desencadeia a resposta 

imune natural do seu organismo, mas pode levar semanas para desenvolver anticorpos suficientes 

contra o vírus. Portanto, se você já está infectado com o vírus, o tratamento com mAb fornece os 

anticorpos necessários para que seu organismo esteja protegido. O tratamento com mAb não 

substitui a necessidade de receber a vacina para desenvolver imunidade, mas pode ajudá-lo caso 

você corra risco de apresentar sintomas graves da COVID-19. 

• 

Os tratamentos com anticorpos não contêm nenhum vírus vivo, portanto, não há risco de você 

contrair a COVID-19 com o tratamento com mAb. No entanto, o tratamento com anticorpos pode 

causar efeitos colaterais.  Converse com seu provedor de assistência médica sobre os possíveis 

efeitos colaterais e o que fazer se você os tiver. 



• 

Seu provedor de assistência médica talvez decida que você não se qualifica para o tratamento com 

mAb, e pode haver várias razões para esta decisão. É possível que você não atenda a todos os 

critérios de elegibilidade ou tenha uma condição médica subjacente que o desqualifique para 

receber o tratamento com mAb. Pergunte ao seu provedor de assistência médica sobre outras 

opções de tratamento. 

• 

Etapa 1: apresente seu resultado de teste positivo para COVID-19 e informe se os sintomas duraram 

por sete dias ou menos. 

Etapa 2: seja encaminhado pelo seu provedor de assistência médica. 

Etapa 3: encontre um centro de infusão disponível. 

 

Para receber um tratamento com mAb, você deve ser encaminhado pelo seu provedor de 

assistência médica e direcionado aos centros de infusão disponíveis. Se você não tiver um provedor 

de assistência médica, ligue para a Combat COVID Monoclonal Antibodies Call Center (Central de 

atendimento para tratamento com anticorpos monoclonais para combate à COVID), no número  

1-877-332-6585, para saber com quem deve conversar sobre seus sintomas e tratamento. 
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