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Atualização da IOIBD sobre a COVID19 para doentes 

com doença de Crohn e colite ulcerosa 

A Organização Internacional para o Estudo das Doenças Inflamatórias do Intestino (International 

Organization for the Study of Inflammatory Bowel Diseases, IOIBD) é a única organização internacional ao 

nível mundial dedicada à investigação sobre doença de Crohn e colite ulcerosa. A IOIBD tem como missão 

promover a saúde das pessoas com Doença Inflamatória do Intestino (DII) no mundo, definindo a direção 

dos cuidados de saúde, da educação e da investigação. A COVID19 e o seu impacto na nossa população 

de doentes estão a ter um interesse especial da nossa parte. É evidente que ainda há muito para aprender 

e a nossa organização está a criar um grupo de trabalho dedicado ao desenvolvimento e à atualização de 

recomendações à medida que o impacto global da COVID19 evolui. Neste momento, segue-se um pequeno 

resumo daquilo que sabemos e as nossas recomendações para todos os doentes. 

Os coronavírus pertencem a uma família de vírus que pode causar diversas doenças, desde a constipação 

comum a condições mais graves. Esta nova estirpe de coronavírus, a SARSCoV2, foi detetada pela primeira 

vez em Wuhan, na China, e causa a infeção por coronavírus, a chamada COVID19. 

Como é que o coronavírus é transmitido? 

Através de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infetada espirra ou tosse, podendo infetar 

pessoas que estejam próximas (a cerca de 1,5 metros). Uma pessoa também pode ficar infetada se tocar 

superfícies contaminadas antes de tocar nos olhos, boca ou nariz. 

A COVID19 é semelhante à gripe sazonal? 

Ambas são doenças respiratórias infeciosas que apresentam diversos sintomas, tais como febre, tosse e 

falta de ar. Ambas podem causar doenças graves, particularmente em pessoas idosas e pessoas com 

outros problemas de saúde. A diferença é que existe uma vacina contra a gripe, mas não contra a COVID19. 

Segundo os Centros de Controlo de Doença (Centers for Disease Control, CDC) dos Estados Unidos, vão 

ser iniciados estudos de Fase I sobre uma possível vacina nos próximos 2 meses. 

O que é que isto significa para os doentes com DII? 

A DII é causada por uma hiperatividade do sistema imunitário, sendo frequentemente tratada com recurso 

à modificação ou supressão imunitária. Os doentes com DII tratados com medicamentos 

imunossupressores são, tipicamente, mais suscetíveis a infeções. Por outras palavras, a toma de esteroides 

ou moduladores imunitários como azatioprina, 6-mercaptopurina ou metotrexato pode aumentar o risco de 

infeções virais nos doentes com DII. Até à data, não existe investigação específica sobre o impacto da 

COVID19 na DII.  
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Quais são as recomendações atuais sobre a COVID19 para os 

doentes com DII? 

Muitos doentes perguntaram-nos se devem interromper a medicação. Os medicamentos como a 

mesalazina (os nomes comerciais incluem Asacol, Apriso, Balsalazide, Lialda, Pentasa) são considerados 

seguros. É sempre boa ideia parar de tomar esteroides, como a prednisona/prednisilona, se possível. As 

tiopurinas (6-mercaptopurina, azatioprina) e o tofacitinib têm tendência para inibir a resposta imunitária do 

organismo a infeções virais. As tiopurinas demoram meses a sair do organismo. Por isso, deixar de tomar 

estes medicamentos não ajuda a curto prazo. Os biológicos atualmente utilizados para tratar a DII, tais 

como anti-TNF (Cimzia, Humira, Remicade, Simponi), ustecinumab (Stelara), vedolizumab (Entyvio), 

também são considerados geralmente seguros. Neste momento, não recomendamos parar esta 

medicação. Além disso, em muitos casos, o efeito destes medicamentos permanece no organismo durante 

meses. Vamos continuar a atualizar estas recomendações à medida que se conhecerem mais dados. 

Recomendações adicionais para todos: 

1. Evite estar em contacto direto com pessoas doentes. 

2. Lave as mãos frequentemente. 

3. Evite tocar no nariz, na boca e nos olhos. 

4. Consulte um médico se tiver febre, tosse ou dificuldade em respirar. 

5. Se ainda não o fez, vacine-se contra a gripe! 

Ainda há muito por saber sobre a COVID19, continuaremos a atualizar as informações e daremos 

recomendações mais específicas muito brevemente. Entretanto, consulte fontes fiáveis para se informar: 

1-  @WHO  (  http://ow.ly/dM1H50yxAlF  ) 

2-  @CDCgov  (  http://ow.ly/CTKU50yxAlG  ) 
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