Vacina contra COVID 19 (SARS-COV-2)
A pandemia por COVID 19 causou, globalmente, mais de dois milhões de mortos. As
medidas de controlo sanitário implementadas têm permitido desacelerações
temporárias na taxa de propagação e consequentes morbilidade e mortalidade, mas
apenas uma campanha de vacinação abrangente poderá permitir o controlo definitivo,
por todos desejado. Felizmente os progressos científicos das ultimas décadas
permitiram a rápida caracterização do agente viral em causa e o desenvolvimento, em
tempo recorde, de várias vacinas. Durante o presente mês de fevereiro espera-se o
fornecimento ao nosso país de vacinas de 3 empresas diferentes ( Pfizer-BioNTech,
Moderna e AstraZeneca). As duas primeiras representam o resultado de uma nova
tecnologia na qual o princípio ativo da vacina é o RNAm (ácido ribonucleico mensageiro)
o qual é um produto genético que transporta informação codificada. Após a
administração este entra nas células e fornece-lhes o código para a produção de uma
das proteínas constituintes do vírus, denominada proteína S. As células do sistema
imunológico ficam a reconhecer esta proteína e, quando em presença do vírus, iniciam
uma resposta que consiste em matar as células infetadas e produzir anticorpos capazes
de se unirem ao vírus e impedir a infeção. Como o nosso sistema imunológico tem
memória destes acontecimentos a resposta mantém-se bem como a proteção
adquirida. A vacina da companhia AstraZeneca, já aprovada, e várias outras em
aprovação, são o resultado de plataformas que usam uma abordagem mais clássica,
semelhante à que tem sido usada, entre outras, para o desenvolvimento da vacina da
gripe. O efeito final destas vacinas será, em última análise, semelhante ao referido para
as vacinas de RNA.

A campanha de vacinação que se avizinha deve ser encarada com confiança e como a
melhor oportunidade para debelar a pandemia que a todos oprime. É porém facilmente
compreensível que, a condição de portador de uma patologia inflamatória crónica e em
alguns casos o tratamento com medicamentos imunossupressores, levante algumas
dúvidas aos doentes com Doença Inflamatória Intestinal. Neste texto tenta-se dar
resposta às questões mais frequentemente levantadas.

A vacina contra a COVID-19 é segura em doentes portadores de Doença Inflamatórias
do Intestino (DII)?
A vacina contra a COVID-19 é segura em doentes portadores de DII desde que não
exista, ao mesmo tempo, outra condição médica, onde se destaca a história prévia de
alergias severas ou alterações da coagulação, que condicionem a sua administração.
Esta situação é em tudo semelhante ao que está indicado para a restante população.

As crianças / jovens e as mulheres grávidas com DII devem ser vacinadas?
Não existem estudos em pessoas com menos de 16 anos e na gravidez com as vacinas
atualmente disponíveis. A vacinação nestes casos deve seguir as recomendações que
vierem a ser emanadas palas autoridades de saúde e que, previsivelmente, não deverão
diferir significativamente das recomendações para crianças ou mulheres grávidas sem
DII.

A vacina contra a COVID-19 foi estudada nos doentes com DII?
Não foi. Os ensaios cínicos não foram específicos para esta população. Também não foi
estudada especificamente noutras condições clínicas como insuficientes hepáticos,
renais ou cardíacos, mas não foi apenas avaliada em pessoas saudáveis, tendo sido
incluídos indivíduos com patologias crónicas estabilizadas. Ainda assim, será importante
haver um registo de eficácia/efeitos secundários da vacina, não só nos portadores de DII
como em toda a população.

Se estiver medicado(a) com imunossupressores devo ou não tomar a vacina para a
COVID-19? Neste caso existem riscos acrescidos com a toma da vacina?
Deve tomar a vacina. Baseada na informação que temos até à data a medicação não

interfere com a segurança dos diferentes tipos de vacina aprovados. Em relação à
eficácia da vacina, a medicação imunossupressora poderá, teoricamente, levar a uma
redução da eficácia, mas que poderá não ser significativa em termos de proteção para
a aquisição de doença.

Haverá uma vacina mais indicada que outra para os doentes medicados com
imunossupressores?
O único tipo de vacinas que não deve ser administrado a doentes medicados com
imunossupressores são as denominadas “vacinas vivas”, nas quais o princípio ativo é um
microrganismo atenuado mas viável. Nenhuma das vacinas aprovadas na Europa
pertence a este tipo.
Não existem dados que permitam concluir se as vacinas baseadas em RNA, mais
imunogénicas, têm ou não vantagens sobre as vacinas baseadas em vetores virais, como
a da AstraZeneca.

Devo parar de tomar a medicação imunossupressora na altura da vacina?
Idealmente deve-se vacinar antes do início de qualquer terapêutica que diminua a
imunidade para otimização dos efeitos benéficos da vacina. No entanto, no estado de
pandemia em que nos encontramos é aconselhável que haja a proteção possível e por
isso, independentemente da medicação, aconselha-se a realização da vacina logo que
lhe seja disponibilizada e nas duas doses preconizadas. Se estiver a fazer terapêutica
biológica poderá tentar programar a sua administração para a 2ª metade do intervalo
entre administrações, mas isto não deve ser o objetivo principal – o mais importante é
ser vacinado(a), em qualquer altura do ciclo terapêutico, mesmo durante a fase de
indução. Se estiver medicado(a) com imunossupressores por via oral, por exemplo
azatioprina, não deve parar a medicação para ser vacinado(a).

Pode-se tomar a vacina concomitantemente com corticoides?
Os corticoides pertencem ao grupo de fármacos que diminuem a resposta imunitária
pelo que a vacina poderá não ser tão eficaz. Não existem dados que levantem questões
de segurança com as vacinas atualmente aprovadas e disponíveis.

Pode-se tomar num período de agudização da doença?
Assim que for disponibilizada a vacina deverá ser tomada, salientando-se que não está
contraindicada numa agudização da doença. No entanto, como com outras vacinas, se
tiver febre não deverá ser administrada.

A vacina para o COVID-19 poderá ter algum efeito na minha doença (DII)?
As vacinas, genericamente, não estão associadas a agudizações das doenças
inflamatórias do Intestino e não se espera que haja qualquer efeito desta em particular.

O facto de ter DII dá prioridade aos doentes para a toma da Vacina SARS-COV-2?
Não. Segundo a Direção Geral de Saúde (DGS) os portadores de Doença Inflamatória
Intestinal não pertencem aos grupos prioritários para vacinação.

Sendo um doente com DII imunossuprimido deveria fazer parte de grupo prioritário?
Não é claro se na segunda fase (pessoas entre os 65 e 79 anos e pessoas entre os 50 e
64 anos com algumas patologias) os doentes a tomar medicação imunossupressora
serão incluídos no grupo designado ´´outras patologias a ser definidas posteriormente
em função do conhecimento científico``.
De qualquer modo reforça-se a ideia de que, até ao momento, não existem dados que
apontem para maior gravidade da doença (COVID-19) nos doentes com DII a fazer
imunossupressores, quando comparados com doentes com outro tipo de medicações.
A única exceção parece ser a toma de corticosteroides em doses elevadas, uma razão
acrescida para manter a toma regular da medicação de manutenção de modo a evitar
agudizações que imponham o recurso à sua administração.

Se já tive COVID-19 necessito de fazer a vacina?
Se já teve COVID-19 deve seguir as recomendações da DGS para esses casos em
concreto, nomeadamente em relação ao período de tempo que deve aguardar antes de
avaliar o seu estado de imunidade em relação ao vírus ou considerar ser vacinado.

O facto de ter outros fatores de risco de exposição profissional ou outras doenças
poderá ser determinante para a realização mais precoce da vacina?
Sim. Deverá ser consultada a lista de prioridades da DGS (norma 002/2021 de 30-012021).

