
 

 

 

 
 

 

Tratamentos domiciliários de anticorpos monoclonais para residentes 

de Rhode Island que testam positivo para COVID-19 
 

A equipa do Alert Ambulance Service – Mobile Integrated Healthcare (Serviço de 

Ambulâncias Alert – Cuidados de Saúde Integrados Móveis) está agora a oferecer 

tratamentos domiciliários de anticorpos monoclonais REGEN-COV (casirivimab e 

imdevimab) para pacientes qualificados que testaram positivo para COVID-19.  
 

O REGEN-COV é um medicamento experimental utilizado para tratar sintomas leves a 

moderados de COVID-19 em adultos e adolescentes não hospitalizados (12 anos de 

idade ou mais que pesam pelo menos 88 libras / 40 kg) que estão em alto risco de 

sintomas graves de COVID-19 ou de necessitarem de hospitalização. O REGEN-COV 

é experimental porque ainda está a ser estudado. Há pouca informação conhecida 

sobre a segurança e eficácia da utilização do REGEN-COV para tratar pessoas com 

COVID-19.  Consulte a Ficha de Informações do Paciente REGEN-COV (somente 

inglês) completa para mais informações. 
 

Para marcar uma consulta: 
 

1. Peça ao seu médico ou prestador de cuidados de saúde que preencha o 

formulário PEDIDO E CONSENTIMENTO ALERT MAB REGEN-COV (somente 

inglês). 

2. Peça ao consultório do seu médico ou do prestador de cuidados de saúde para 

enviar o formulário preenchido por e-mail seguro para 

AlertMIHC@AlertEMS.com ou por fax para 401-384-7350. 

3. Assim que recebermos o formulário preenchido, um dos nossos médicos entrará 

em contacto consigo diretamente para discutir o tratamento e agendar a sua 

infusão em casa. 
 

Uma vez agendada a sua infusão em casa, um dos nossos experientes Enfermeiros 

Licenciados (RN) irá diretamente a sua casa para verificar os sinais vitais e realizar a 

sua infusão. Estas infusões normalmente demoram 20-50 minutos ou mais. O RN 

também irá monitorizá-lo na sua casa e repetir a verificação dos seus sinais vitais após 

a infusão. Todos os nossos RN são formados para responder e transportar medicação 

para uma reação alérgica ao tratamento. 
 

Se tiver dúvidas, envie um e-mail para AlertMIHC@AlertEMS.com ou contacte um dos 

nossos RN experientes através do número 401-862-6689 para mais informações.  

https://www.regeneron.com/sites/default/files/treatment-covid19-eua-fact-sheet-for-patient.pdf
https://health.ri.gov/forms/referral/MABS-consent-form.pdf
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