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Tratamentos para COVID-19

Eles são indicados para mim? 
Caso o resultado do seu teste para COVID-19 tenha sido positivo, você seja do grupo sob maior risco de doenças graves e 
tiver detectado sintomas recentemente. Crianças de até 28 dias e em alto risco de doenças graves podem se qualificar para o 
tratamento. Converse com o pediatra do seu filho para verificar se estes tratamentos são seguros e eficazes para você e para ele.

Como eles são administrados?
Os comprimidos antivirais são prescritos a você por um médico e são tomados em casa duas vezes por dia durante cinco dias. 
Apenas profissionais de saúde autorizados e com treinamento podem prescrever comprimidos antivirais.

Em que consistem os tratamentos?
Medicamentos são disponibilizados para ajudar você a combater a infecção da COVID-19, incluindo 
tratamento com comprimidos antivirais. Estes tratamentos podem ajudar a impedir que você fique 
gravemente doente e precise ser hospitalizado, mas eles devem ser administrados o quanto antes, 
assim que os sintomas forem detectados. Vacinar-se continua sendo a melhor forma de se prevenir 
contra a COVID-19. 

Quando devo começar o tratamento? 
Estes tratamentos funcionam melhor se você tomá-los assim que começar a se sentir doente. Você 
precisa começar a tomar os comprimidos antivirais nos primeiros cinco dias do aparecimento dos seus 
sintomas. É importante fazer o teste para COVID-19 imediatamente em caso de sintomas para que 
possa receber estes tratamentos. Encontre um local de teste perto de você em https://coronavirus.utah.
gov/testing-and-treatment.

Eles são seguros?
Estes medicamentos foram aprovados pela Federal Drug Administration (FDA), e estudos clínicos 
demonstraram que eles são seguros e eficazes. Todos os medicamentos e tratamentos clínicos 
possuem efeitos colaterais. Converse com o médico ou o profissional de saúde que prescreveu estes 
medicamentos caso esteja preocupado com os efeitos colaterais para saber o que esperar. 

Onde posso consegui-los? Seu profissional de saúde, consultórios médicos, clínicas de cuidados urgentes, hospitais 
e farmácias espalhados pelo estado podem fornecer estes medicamentos. Converse com um médico para ver se estes 
medicamentos são indicados para você. Uma taxa pode ser cobrada ou o seu plano de saúde pode ser usado para conseguir 
estes tratamentos.

Acesse coronavirus.utah.gov/treatments ou ligue para a Secretaria de Saúde e Serviços Humanos de Utah no telefone  
385-273-7878 para obter uma lista de locais onde você pode conseguir estes tratamentos.
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