7.ª entrevista do Grupo de Trabalho da ECCO para a COVID-19, publicada a 12 de fevereiro de 2021

ENQUADRAMENTO E INTRODUÇÃO
Após as primeiras notificações de casos de síndrome respiratória aguda na cidade chinesa de Wuhan no final
de dezembro de 2019, as autoridades chinesas identificaram um novo coronavírus como o principal agente
causador. O surto evoluiu rapidamente, afetando outras regiões da China e outros países. Foram detetados
casos em vários países asiáticos, bem como na Austrália, Europa, África, América do Norte e América do Sul.
A 12 de fevereiro de 2020, o novo coronavírus passou a ser designado como síndrome respiratória aguda grave
por coronavírus 2 (SARS-CoV-2) e a doença associada é agora referida como COVID-19. A transmissão entre
seres humanos foi confirmada, mas são necessárias mais informações para avaliar a extensão total deste
modo de transmissão. As evidências da análise dos casos até à data indicam que a COVID-19 causa doença
ligeira (isto é, não pneumonia ou pneumonia ligeira) em cerca de 80% dos casos, sendo que a maioria dos
casos recupera, 14% têm doença mais grave e 6% têm doença crítica. A grande maioria das doenças mais
graves e mortes ocorreu entre pessoas idosas ou com outras doenças crónicas subjacentes
(https://www.ecdc.europa.eu/en/current-risk-assessment-novel-coronavirus- situation).
O objetivo deste documento é proporcionar aos profissionais de saúde algum entendimento e conhecimento
sobre os melhores cuidados que podemos prestar aos nossos doentes, particularmente àqueles que estão a
receber tratamento imunossupressor/imunomodulador no atual contexto da epidemia de COVID-19. Devido
à urgência, a European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO) sugeriu reunir um grupo de
gastroenterologistas com especial interesse em Infeções Oportunistas e especialistas em doenças infeciosas
para disponibilizar regularmente orientações aos médicos da comunidade ECCO.
Esta orientação não substitui as recomendações das autoridades de saúde nacionais, devendo ser considerada
como informação adicional, que será atualizada quando necessário, à medida que ficamos a conhecer melhor
esta nova doença. Da mesma forma, as orientações que se seguem não são acompanhadas de nenhuma
recomendação da ECCO.
Este documento tem o formato de entrevista a gastroenterologistas e especialistas em doenças infeciosas
provenientes de vários países europeus, tendo sido revisto pelo Grupo de Trabalho da ECCO para a COVID-19.
Este grupo de trabalho é constituído por membros do Consenso de Diretrizes de Infeção Oportunista,
membros do Conselho de Administração da ECCO e especialistas em doenças infeciosas.

PERGUNTAS E RESPOSTAS
1.

Os doentes com DII têm um risco maior de desenvolver COVID-19 grave em comparação com a população
geral?
A COVID-19 é uma doença nova, com uma base de evidências em rápida evolução. Contudo, pela nossa
experiência até à data, os doentes com DII não parecem estar, no seu conjunto, em risco acrescido de
contraírem SARS-CoV-2 ou terem uma evolução da doença mais grave. Os primeiros estudos populacionais
realizados na China, França, Itália e Espanha não identificaram a DII nem o tratamento imunossupressor como
fatores de risco para o início da doença [Taxonera C; Alloca M; An P ]. No entanto, é provável que muitos
doentes com DII tenham modificado os seus comportamentos para reduzir o risco, com vários países
promovendo o resguardo. Recentemente, observaram-se resultados semelhantes em 2 coortes de base
populacional nos Países Baixos e na Dinamarca, mostrando uma prevalência semelhante ou inferior em
doentes com DII do que na população geral [Derikx LAAP; Attauabi M ].
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2.

Os tratamentos para a DII representam um risco mais elevado para um subgrupo de doentes?

Os dados dos registos de doentes são, aparentemente, tranquilizantes no que diz respeito à maioria dos
tratamentos para a DII, não mostrando qualquer associação entre a maior parte dos medicamentos indicados
para a DII e o desenvolvimento de COVID-19 grave, definida como internamento em cuidados intensivos ou
mortalidade. A segunda análise da base de dados do SECURE-IBD incluiu os primeiros 1439 doentes incluídos
no registo. Para além da idade e das comorbilidades, associou-se a atividade da doença, o uso atual/recente
de corticosteroides, tiopurinas, a terapêutica de associação com anticorpos TNF e tiopurinas e talvez os 5aminosalicilatos (5-ASA) ao desenvolvimento de COVID-19 grave, definida como internamento em cuidados
intensivos, necessidade de ventilação ou mortalidade. O uso de antagonistas de TNF, anti-integrinas e
inibidores da IL12/23 e tofacitinib em monoterapia não foi associado ao desenvolvimento de COVID-19 grave,
sendo que os antagonistas de TNF demonstraram um efeito protetor na análise univariada [Ungaro, R.C].
Numa série de casos de Itália, a atividade da doença, o uso de esteroides e a colite ulcerosa foram associados
a resultados adversos [ Bezzio, C].
O que se sabe é que o risco de agravamento da doença se o tratamento de manutenção da DII for interrompido
é muito real. Assim, de modo geral, a ECCO promove a continuação do tratamento da DII em linha com as
diretrizes padrão. Também apoiamos medidas rigorosas de utilização de máscara, higienização das mãos e
distanciamento social, de acordo com as recomendações nacionais e a orientação da OMS/ECDC.

3.

Que critérios devo seguir para aconselhar a vacinação aos meus doentes? Idade? Comorbilidades?
Profissionais de saúde?
A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) aprovou três vacinas contra o SARS-CoV-2 com base nos
resultados dos estudos de fase 3 para avaliação da eficácia e segurança clínicas [Baden LR; Polack FP, Voysey
M]. Estas três vacinas utilizam a proteína S (“spike”) do vírus, o principal alvo para neutralizar os anticorpos
que bloqueiam a entrada do vírus nas células hospedeiras. Nenhuma é uma vacina viva.
A BioNTech-Pfizer e a Moderna utilizam uma nova plataforma de ARN mensageiro (ARNm) [Baden LR; Polack
FP]. O ARNm que codifica a proteína S (“spike”) é administrado como nanopartículas lipídicas que protegem
o ARNm da degradação e promovem o transporte para as células do organismo. Quando o ARNm atinge o
citoplasma, é traduzido para produzir a proteína S (“spike”). A modificação pós-traducional facilita o
reconhecimento imunológico para estimular a produção de anticorpos e as respostas imunitárias celulares. As
agências reguladoras europeia (Agência Europeia de Medicamentos, EMA) e norte-americana (Food and Drug
Administration, FDA) concederam uma autorização de introdução no mercado a ambas as vacinas. São poucas
as diferenças entre as vacinas de ARNm da Pfizer/BioNTech e da Moderna, apenas se destaca a menor
complexidade logística da vacina da Moderna.
A vacina contra a COVID-19 da Oxford/Astra-Zeneca utiliza um vetor adenovírus símio não replicante
(ChAdOx1) para administrar a sequência completa de ADN da proteína S (“spike”) do SARS-CoV-2 na célula
hospedeira [Voysey M]. Os genes do vetor adenovírus foram modificados para evitar a replicação do vetor e
para melhorar a imunogenicidade da vacina. A agência reguladora de medicamentos e produtos de saúde do
Reino Unido (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA) concedeu uma autorização
temporária de fornecimento no dia 30 de dezembro de 2020 e a Agência Europeia de Medicamentos concedeu
uma autorização condicional de introdução no mercado no dia 29 de janeiro de 2021. Também foi aprovada
em mais 10 países do mundo. Segundo publicações recentes, a vacina russa Sputnik V também é uma vacina
de adenovírus recombinante, mas utiliza dois vetores adenovírus humanos diferentes, rAd26 e rAd5, na
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primeira e segunda dose. Isto tem como objetivo minimizar os efeitos das respostas imunitárias geradas contra
os componentes vetoriais da primeira dose que possam reduzir a eficácia da dose de reforço. Na análise
provisória dos ensaios clínicos de fase 3, a Gam-COVID-Vac (Sputnik V) também foi bem tolerada e mostrou
uma eficácia de 91,6% [Logunov DY].
As autoridades nacionais estão a esforçar-se para garantir uma ampla cobertura de imunização de forma a
controlar a propagação da doença. Muitos países implementaram uma estratégia de vacinação baseada em
fatores de risco, na qual identificam os mais vulneráveis à COVID-19 grave. Embora os doentes com DII não
tenham sido identificados como um grupo de alto risco, é provável que sejam considerados prioritários para
vacinação se estiverem a receber tratamento imunossupressor. Alguns doentes com DII serão considerados
prioritários por outros motivos, por exemplo, a idade ou por trabalharem no setor de saúde. Os restantes
serão chamados para a vacinação da mesma forma que a população geral.
Os ensaios de vacinação com as três vacinas demonstraram segurança e eficácia em todos os grupos etários
adultos, incluindo indivíduos saudáveis e doentes em risco de desenvolver COVID-19 grave ou fatal. No
entanto, os doentes imunossuprimidos (incluindo quem recebeu medicação imunossupressora nos últimos
6 meses), foram excluídos destes estudos clínicos. Embora alguns ensaios tenham incluído doentes com
infeção pelo VIH estável e em tratamento, os resultados ainda não estão disponíveis.
Inevitavelmente, os doentes terão dúvidas quanto à recomendação e ao momento da vacinação se já tiverem
contraído COVID-19 ou se tiverem testes de anticorpos positivos. De modo geral, será recomendável vacinar
apenas após a recuperação de uma infeção sintomática aguda, devendo seguir-se as recomendações nacionais
já que as políticas podem diferir. O estado seropositivo não é uma contraindicação à vacinação e, de facto, os
estudos publicados incluíam alguns desses doentes. A COVID prolongada ou síndrome de COVID crónica (SCC)
permanece mal compreendida, mas não se conhecem contradindicações para vacinação, que tem sido
aconselhada no caso de o doente estar estável e não mostrar deterioração clínica [Green Book Chapter].
Há uma preocupação generalizada com a potencial perda de eficácia da vacina com a evolução e propagação
das variantes preocupantes do SARS-CoV-2 originárias do Reino Unido, da África do Sul e do Brasil. Embora
estudos in vitro mostrem alguma diminuição na neutralização dos títulos contra a variante sul-africana, há
poucas evidências sobre a ineficácia da vacina. As vacinas disponíveis codificam a proteína S, que contém uma
variedade de epítopos de células B e T e que pode, portanto, gerar uma proteção eficaz mesmo contra vírus
que apresentam mutações em um ou mais locais antigénicos chave. Felizmente, as novas tecnologias
utilizadas para as vacinas atuais permitirão uma rápida atualização das sequências codificadas da proteína S,
caso tal seja necessário.

4.

Existe um tipo de vacina mais apropriado do que outro para alguns doentes? Há alguma contraindicação
que impeça que os meus doentes com DII sejam vacinados? A utilização de imunomoduladores (esteroides,
azatioprina, tofacitinib, anti-TNF, etc.) é contraindicação para alguma vacina?
No final de setembro de 2020, iniciou-se o desenvolvimento pré-clínico de mais de 200 vacinas contra a COVID19 baseadas em dez plataformas de vacinas diferentes. Foram realizados ensaios clínicos com 43 destas
vacinas [Tregoning JS]. A maioria das vacinas atuais (aprovadas ou em desenvolvimento) são vacinas não vivas
(ARNm, partículas do tipo viral, proteína adjuvante ou vírus inteiro inativado) ou vacinas de vetor adenovírus
não replicantes. Até à data, estas vacinas provaram ser seguras em doentes imunocomprometidos.
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Está em desenvolvimento, pelo menos, uma vacina viva atenuada. Geralmente, este tipo de vacinas está
contraindicado em indivíduos imunossuprimidos devido à sua capacidade de se multiplicar no hospedeiro,
podendo causar doenças devido à replicação descontrolada do vírus da vacina.
Contudo, as vacinas de ARN representam uma nova estratégia de imunização, sendo que os dados de
segurança atualmente disponíveis se limitam aos dois ensaios recentemente publicados [Baden, Polack]. É
necessário aprofundar a investigação sobre se as vacinas de ARNm podem representar algum risco adicional
de imunopatologia em doentes com DII imunossuprimidos.
No que diz respeito às reações imunitárias agudas após a vacinação, para além do risco conhecido de anafilaxia
em doentes com antecedentes de contraindicação para vacinas de ARNm, é possível que qualquer risco desse
tipo, se existir, se torne aparente apenas depois de serem administrados milhões de doses. Isto pode revelar
uma predisposição até então desconhecida num determinado subconjunto de doentes.
O agravamento de doenças induzido pela vacinação ocorre quando a vacinação prévia de indivíduos saudáveis
está associada a doenças mais graves após uma infeção natural. Foi isto que se observou no passado com
certas vacinas contra o sarampo, vírus sincicial respiratório (VSR) e dengue, tendo sido desencadeado por
diversos mecanismos. O agravamento da doença também foi observado em modelos animais com vacinas
candidatas contra o MERS e SARS-CoV-1. Deste modo, são muitos os esforços no sentido de desenvolver
vacinas que minimizem o risco de agravamento da doença no caso de infeção por SARS-CoV-2 subsequente.
As plataformas de vacinas de ARNm e vetor adenovírus evitam a interferência com alvos proteicos e respostas
imunitárias indesejadas associadas a vacinas com adjuvante (alum) inativadas. Em vez disso, o alvo da proteína
viral é traduzido nas células hospedeiras e sofre modificações pós-traducionais no hospedeiro, duplicando a
forma e a glicosilação dos agentes antigénicos virais gerados durante a infeção natural. As vacinas são
modificadas com o gene da proteína S codificado de modo a mantê-lo em estado conformacional pré-fusão
para indução de anticorpos neutralizantes. Isto também se destina a evitar a produção de anticorpos após a
fusão, o que pode estimular a entrada do vírus no caso de infeção subsequente e o risco de agravamento da
doença.
Os receios sobre a possibilidade de agravamento da doença foram dissipados com a publicação das avaliações
de segurança de fase 1, 2 e 3 dos ensaios clínicos das vacinas de ARNm e de vetor adenovírus contra o SARSCoV-2 em indivíduos saudáveis. A ausência de quaisquer casos foi suportada por evidências de uma boa
resposta imunitária e humoral, manifestando um bom equilíbrio Th1/Th2. Contudo, a possibilidade de
agravamento da doença em doentes com DII a receber tratamento imunomodulador merece vigilância,
especialmente no caso de agentes com efeitos prejudiciais sobre as respostas das células T.
Até à data, não foram publicados estudos específicos em doentes com imunodeficiência, seja esta causada
por doença ou medicação. De modo geral, é muito provável que a segurança de todas as vacinas contra a
COVID-19 atualmente aprovadas não seja uma preocupação em doentes imunocomprometidos. Tal como nos
estudos de outras vacinas em doentes imunocomprometidos [Boey L], a maioria das vacinas chega a
apresentar um melhor perfil de segurança em doentes transplantados.
No entanto, a dúvida está na magnitude da resposta imunitária, que pode ser reduzida devido à supressão do
sistema imunitário causada pela medicação. Assim, é de prever que a resposta imunitária após todas as
vacinas seja menor, independentemente da tecnologia/plataforma utilizada. Não se recomenda a realização
de testes pós-vacinação pois não sabemos qual é a correlação entre o nível de resposta dos anticorpos, se
houver, e a qualidade ou duração da proteção.
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Embora existam algumas incógnitas sobre a eficácia da vacinação nas pessoas em tratamento
imunossupressor, sabe-se que o risco geral de contrair COVID-19 é significativo. Embora ainda não estejam
disponíveis todos os dados e não tenham sido realizados estudos com doentes imunocomprometidos,
recomendamos, com cautela, a utilização da vacina de ARNm para doentes com DII em tratamento
imunomodulador dado que a eficácia da vacina na proteção contra a doença ligeira e grave mostrou ser
superior no caso das vacinas de ARNm (94-95%) em comparação com as vacinas de vetor adenovírus, na qual
ainda ocorre doença ligeira em cerca de 30-40% das pessoas vacinadas. [Voysey, Pollack et al, Baden].
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Nota
Dada a natureza dinâmica da infeção e o constante desenvolvimento de informações e evidências, algumas
destas orientações serão atualizadas regularmente, com base em recomendações personalizadas para cada
região, de acordo com as melhores evidências. Foi criado um projeto muito importante para reforçar o nosso
conhecimento sobre esta nova doença nos nossos doentes com DII. Convidamo-lo/a a participar. O
Surveillance Epidemiology of Coronavirus (COVID-19) Under Research Exclusion (SECURE-IBD) é um registo
internacional de doentes adultos e pediátricos com o propósito de monitorizar e notificar os desfechos da
COVID-19 em doentes com DII. Com um tremendo apoio da comunidade global de profissionais de saúde da
DII, temos mais de 4.500 casos notificados em 65 países, dos quais 2.034 são da Europa (Figura). Observaramse elementos importantes com impacto no tratamento de doentes com DII. Continuamos a registar doentes
e a estudar o impacto de outros medicamentos, bem como outros fatores nos desfechos associados à COVID19, incluindo o impacto das vacinas. Encorajamos os médicos de DII em todo o mundo a continuar a notificar
TODOS os casos de COVID-19 nos seus doentes com DII, independentemente da gravidade. A notificação de
um caso ao registo SECURE-IBD deve demorar cerca de 5 minutos. Devem ser comunicados apenas casos
confirmados de COVID-19, e após ter passado tempo suficiente para observar a evolução até à resolução da
doença aguda e/ou morte. Este projeto e os dados com atualizações semanais estão acessíveis em
https://covidibd.org/
Figura: Casos de COVID-19 entre doentes com doença inflamatória do intestino na Europa notificados ao
registo SECURE-IBD entre março de 2020 e 19 de janeiro de 2021
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