COVID-19

Tenho doença inflamatória intestinal. Na situação atual – pandemia pelo vírus (SARSCoV-2) -– qual a relevância da minha doença e do meu tratamento?
A Doença Inflamatória Intestinal (DII), como a doença de Crohn ou a colite ulcerosa,
particularmente durante a fase de remissão, não parece estar associada a aumento do risco de
contrair a infeção ou de agravamento da doença. Ou seja, quando comparado com outra pessoa
de idade idêntica, os riscos de ser contaminado ou de ter uma infeção grave são semelhantes.
Um outro aspeto a ter em conta é a possibilidade de o tratamento aumentar esses riscos
(infeção ou gravidade). Sobre isto deveremos considerar duas situações distintas.
1) Na primeira incluem-se os doentes medicados com salicilatos como a sulfassalazina
(Salazopirina) ou messalazina (Asacol, Azzavix, Pentasa e Salofalk). Não existe qualquer
indício de que estes tratamentos possam aumentar o risco infecioso, incluindo o do novo
corona vírus (SARS-CoV-2 ou Covid-19). Os doentes com DII medicados com estes fármacos
nas suas diversas formas de apresentação (comprimidos, grânulos, enemas, espuma ou
supositórios) devem considerar-se com risco semelhante à população geral. Não devem
suspender estas medicações.
2) No segundo grupo incluem-se os doentes medicados com fármacos que têm um efeito
potencialmente imunossupressor, ou seja, que podem de algum modo alterar mecanismos
e processos usados pelo sistema imunológico no combate às infeções. Neste grupo incluemse:
a) Os imunomoduladores clássicos (azatioprina/6-mercaptopurina e metotrexato), o
tofacitinib e os fármacos biológicos (infliximab, adalimumab, golimumab, vedolizumab
e ustecinumab), bem como a quase totalidade dos medicamentos em fase de ensaio
clínico. Até ao momento não existem dados concretos sobre a influência destes
tratamentos no risco de infeção ou gravidade da doença provocada pelo COVID 19.
Numa interpretação dos dados existentes, que deve ser considerada com prudência,
poderemos dizer que provavelmente existe um aumento do risco mas que este aumento
parece ser menor que o causado pela idade ou pelas doenças associadas (doenças
cardiovasculares, doenças respiratórias crónicas, diabetes e cancro).

b) Os corticosteroides (prednisolona, etc), particularmente se em dose igual ou superior a
20 mg, condicionam um aumento da gravidade da infeção e portanto deverão ser
efetuados todos os esforços para a sua suspensão ou redução sob controlo médico para
a dose mínima possível.

Que fazer em caso de, estando a tomar imunossupressores, desenvolver sintomas
suspeitos de COVID 19?
O conhecimento acumulado não permite uma resposta clara, mas se desenvolver
sintomas como febre, tosse, expectoração ou dificuldade respiratória encontrando-se a
tomar imunossupressores deve seguir as linhas de orientação criadas para a população
em geral (linha SNS 24) e contactar com o seu médico/hospital-de-dia/especialista. No
geral, até melhor esclarecimento de existência de infeção e melhor decisão ajustada à
gravidade da sua DII e infeção COVID 19, deve ser possível adiar, sob orientação médica
especializada, por umas horas ou alguns dias a toma dos medicamentos de
administração intermitente (biológicos ou metotrexato). Medicamentos de toma oral
diária como a Azatioprina ou 6-Mercaptopurina podem ser transitoriamente suspensos
até falar com o seu médico ou obter melhor esclarecimento da causa e gravidade da sua
infeção respiratória. Medicamentos como os corticosteroides deverão, sob orientação
médica, ser reduzidos com a rapidez possível.

Devo ir ao hospital à consulta ou fazer exames? Como faço com os tratamentos em
hospital de dia?
Apesar da COVID 19 não ser considerada uma infeção hospitalar, a deslocação e permanência
no hospital não pode ser considerada como absolutamente isenta de riscos. Assim será prudente
que consultas a doentes em fase de remissão sejam efetuadas de modo não presencial e que a
realização de exames considerados não essenciais para tomadas de decisão de curto prazo, seja
adiada. As facilidades de comunicação telefónica, com ou sem imagem e a possibilidade de
enviar receitas por SMS podem substituir por períodos limitados as consultas presenciais.
Os doentes com terapêutica biológica com necessidade de administração hospitalar, bem como
de um modo geral todos os doentes com imunossupressores, devem manter os seus

tratamentos por se considerar que o eventual aumento de risco é compensado pela manutenção
da remissão, evitando recidivas que poderiam implicar admissões hospitalares mais
prolongadas, cirurgias ou recurso a terapêuticas adicionais, nomeadamente com
corticosteroides.
Em resumo, os doentes com administrações de biológicos programadas para o hospital de dia
deverão manter o tratamento, recomendando-se que sigam todas as instruções de proteção da
Direção Geral de Saúde e do hospital onde se desloquem.

Como me posso proteger para tentar evitar contágio pelo COVID 19 e o que devo fazer
em caso de suspeita de contacto com alguém infetado pelo COVID 19?
Não existem indicações especificas para doentes com DII. Devem ser seguidas as
recomendações divulgadas pelas autoridades de saúde . A DII e um eventual tratamento
imunossupressor devem constituir um estímulo extra para aderir e cumprir escrupulosamente
essas recomendações.

Para mais informações
Link perguntas frequentes site DGS do COVID-19: https://covid19.min-saude.pt/perguntasfrequentes/
“Entrevista realizada à Professora Cândida Abreu em nome do Grupo de Trabalho COVID-19 ECCO”
https://ecco-ibd.eu/images/6_Publication/6_8_Surveys/1st_interview_COVID-19%20ECCO Taskforce_ pub
lished.pdf
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