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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 humanos foi confirmada, 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 em geral e 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, com base no nosso melhor 

entendimento sobre 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 COVID-19 ECCO. 

O Grupo de Trabalho COVID-19 ECCO 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 

• O coronavírus COVID-19 pode imitar ou induzir uma crise de DII? 

De acordo com evidências clínicas e científicas, os sintomas mais comuns da COVID-19 são febre, fadiga, 

tosse seca, mialgia (dores musculares) e dispneia. Ainda assim, também podem surgir sintomas como dor 

abdominal, diarreia, náuseas e vómitos, mas com menos frequência.1 A família dos coronavírus causa tanto 

doenças gastrointestinais como respiratórias. O SARS-CoV-2 está presente em quantidades substanciais nas 

fezes de doentes com COVID-19. Um caso recentemente notificado de um doente jovem do sexo masculino 

evidenciou que a diarreia foi o sintoma inicial da COVID-19.2 Este caso demonstrou o possível envolvimento 

do sistema gastrointestinal na transmissão do SARS-CoV-2.2 As evidências atuais não fundamentam a 

hipótese de a COVID-19 causar uma crise da DII. No entanto, esta situação não seria inesperada, pois 

mesmo sem causar infeção gastrointestinal, o H1N1v foi associado a crises ligeiras durante a primeira 

semana de infeção viral, principalmente em doentes com colite ulcerosa. 

https://www.ecdc.europa.eu/en/current-risk-assessment-novel-coronavirus-situation
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• Devemos desencorajar os doentes com DII estável de comparecer às suas consultas de DII 

no hospital? 

Sim, se a COVID-19 estiver disseminada na comunidade. As estatísticas disponíveis são elucidativas: no início 

da epidemia em Wuhan, na China, de 138 doentes infetados, 57 (41,3%) foram presumivelmente infetados no 

hospital. Destes, 40 eram profissionais de saúde e 17 eram doentes internados por outros motivos. 

Deste modo, os doentes com DII devem ser aconselhados a: i) ter medicação suficiente em casa; ii) mudar 

para o tratamento com autoinjeção subcutânea para evitar consultas hospitalares; iii) limitar as saídas de 

casa; iv) evitar multidões, sempre que possível (recomendações dos Centers for Disease Control and 

Prevention, CDC). 

Em áreas com múltiplos casos importados ou transmissão local limitada, onde a vigilância foi ativada e a 

capacidade de teste é eficaz, o risco é atualmente considerado baixo a moderado (European Centre for Disease 

Prevention and Control, ECDC). No caso de consultas/tratamentos hospitalares críticos, os doentes devem ser 

aconselhados a praticar medidas preventivas contra a COVID-19: lavar as mãos frequentemente; cobrir a tosse 

ou espirrar para um lenço de papel, deitar o lenço no lixo e, depois, limpar as mãos; evitar o contacto próximo 

com outras pessoas. O meio de transporte dos doentes para o hospital também é importante. Os doentes 

devem evitar utilizar o autocarro e comboio, especialmente nas horas de ponta. Dada a possibilidade de a 

idade ser um fator-chave, as pessoas idosas devem ser devem ser desencorajadas de visitar doentes no 

hospital. 

• Os doentes com DII em tratamento imunossupressor/imunomodulador apresentam um 

maior risco de contrair a COVID-19? Ou estão em risco de desenvolver uma doença mais 

grave? 

Os doentes com DII não correm um risco acrescido de contrair a COVID-19. Os dados relativos a doentes 

tratados com imunomoduladores ou imunossupressores e a infeção por SARS-CoV-2 são muito escassos. As 

pessoas idosas e com comorbidades (doença cardiovascular, diabetes, doença respiratória crónica, hipertensão 

e cancro) apresentam um maior risco de infeção e taxas de letalidade mais elevadas (respetivamente: 10,5%; 

7,3%; 6,5%; 6,0%; 5,6%) do que que pessoas sem qualquer comorbilidade (0,9%). 

Dado que o risco de infeções graves (p. ex., infeções respiratórias) é ligeiramente maior nos doentes a receber 

tratamento imunossupressor e/ou biológico, prevê-se que o mesmo possa ocorrer nas infeções por SARS-CoV-

2. 

Embora os números ainda sejam limitados, os grupos com imunossupressão relativa, tais como crianças muito 

pequenas, mulheres grávidas e doentes com VIH, não parecem estar em maior risco de complicações 

(British HIV Association, BHIVA). 

Deve ser dada especial atenção aos fumadores, nos quais há evidência de alta suscetibilidade à COVID-19.5 

Isto está provavelmente relacionado com o facto de que o tabaco aumenta a expressão genética da enzima 

conversora da angiotensina, o recetor de ligação para este vírus. 

• Como podemos diminuir o risco de os nossos doentes com DII contraírem a COVID-19? 

Dado que o SARS-CoV-2 se reproduz de forma eficiente nas vias respiratórias superiores, os indivíduos 

infetados produzem uma grande quantidade de vírus nesta região durante o período prodrómico. Nesta fase, 

devido à ausência de sintomas, os indivíduos mantêm as suas atividades habituais, contribuindo para a 
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propagação da infeção.6 Como ainda não está disponível uma vacina segura, a redução da exposição ao SARS-

CoV-2 é a chave para diminuir o risco de infeção. As recomendações gerais de prevenção são: 

• evitar o contacto com pessoas infetadas; 

• evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem lavar as mãos primeiro; 

• limpar as mãos frequentemente lavando-as com água e sabão durante, pelo menos, 20 segundos ou 

utilizando um desinfetante de mãos à base de álcool a 60%-95%. Este procedimento é particularmente 

importante depois de ir à casa de banho, antes de comer e depois de tossir, espirrar ou assoar o nariz. 

Deve lavar-se as mãos com água e sabão sempre que estas estiverem visivelmente sujas. 

Sempre que possível, deve descontinuar-se gradualmente os esteroides, pois estes podem aumentar o risco 

de infeção grave. 

• Os doentes com DII devem parar o tratamento imunossupressor/imunomodulador 

durante a COVID-19? 

Devido ao período de eliminação da maioria dos medicamentos imunossupressores (tais como a azatioprina, o 

metotrexato) e biológicos, a suspensão dos tratamentos imunossupressores/imunomoduladores não seria útil 

em casos de COVID-19 leve ou moderada. Uma exceção é a terapia com corticosteroides . Os dados disponíveis 

apontam para o aumento das taxas de mortalidade e infeção secundária em casos de gripe e a diminuição da 

depuração do SARS-CoV e MERS-CoV, bem como para a ocorrência de complicações no tratamento com 

corticosteroides nos sobreviventes. Relativamente à infeção por SARS-CoV-2, os esteroides não mostraram ser 

eficazes no tratamento de lesão pulmonar ou choque.7 Neste contexto, recomenda-se a suspensão do 

tratamento com esteroides. 

Em doentes graves e críticos, deve considerar-se e avaliar-se o risco de efeitos colaterais adicionais e outras 

interações medicamentosas em doentes a receber tratamento imunossupressor/imunomodulador. A 

descontinuação destes medicamentos é provavelmente aconselhável. 

• Os doentes com DII devem parar o tratamento imunossupressor/imunodulador se 

viverem numa zona endémica? 

As evidências atuais não fundamentam a suspensão do tratamento em doentes que vivem numa zona 

endémica. Não tem sido esta a recomendação em situações anteriores semelhantes, nomeadamente durante 

a infeção por SARS-CoV ou a pandemia de H1N1v. No entanto, devem ser implementadas estratégias de 

mitigação para reduzir o risco durante os tratamentos intravenosos nos hospitais de dia. 

A decisão pode ser diferente no caso de o doente estar a iniciar um tratamento 

imunossupressor/imunomodulador. Sempre que possível, durante a epidemia de COVID-19, o tratamento deve 

ser adiado com base numa avaliação individual do risco.  
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• Os doentes com DII devem interromper o tratamento imunossupressor/imunomodulador 

ou tomar qualquer outra medida se tiverem contacto próximo com alguém com diagnóstico 

de COVID-19 confirmado? 

No caso do contacto próximo com uma pessoa comprovadamente infetada por COVID-19, os doentes com DII 

devem ser acompanhados de acordo com as recomendações nacionais, como qualquer outra pessoa. O 

isolamento social é um fator chave e a monitorização rigorosa e a avaliação médica imediata em caso de 

desenvolvimento de sintomas são cruciais. Prevê-se que o Ro da COVID- 19 (número de pessoas que um doente 

com COVID-19 pode infetar) seja de 2,5 e é frequente ocorrerem focos de doença. 

Ao contrário do SARS-CoV, a transmissão do SARS-CoV-2 pode ocorrer durante o período prodrómico, quando 

as pessoas infetadas estão ligeiramente doentes, e continuam as suas atividades habituais, o que contribui 

para a propagação da infeção.6 No entanto, os dados sobre os efeitos da suspensão do tratamento são escassos 

e não parece razoável parar a medicação. 

• O que devo aconselhar aos doentes com DII que queiram viajar para zonas endémicas? 

Os doentes com DII devem ser desencorajados de viajar para zonas endémicas, onde a transmissão 

comunitária é evidente. 

A 8 de março de 2020, o CDC aconselhou os viajantes, especialmente aqueles com doenças subjacentes, a 

“adiar todas as viagens de cruzeiro marítimo em todo o mundo” dado o aumento do risco de transmissão 

do SARS-CoV-2 entre seres humanos. As pessoas idosas ou com problemas de saúde devem evitar multidões, 

voos longos, e outras situações de alto risco. 

Entrevista realizada à Professora Dra. Cândida Abreu em nome do Grupo de Trabalho COVID-19 ECCO 

Cândida Manuela Ferreira de Abreu 

Hospital de São João 

Departamento de Doenças Infeciosas 

Alameda Professor Hernâni Monteiro 

4200-319 Porto 

Portugal 

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. 
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Neste momento, estão a ser criados dois projetos independentes para reforçar o nosso 

conhecimento sobre esta nova doença nos nossos doentes com DII. Convidamo-lo/a a participar. 

O primeiro projeto é um inquérito da ECCO destinado a conhecer melhor a sua perspetiva e compreensão 

da situação atual. A pandemia de coronavírus é um momento difícil para todos, incluindo médicos e doentes 

com DII. É a primeira vez que qualquer um de nós está a passar por uma emergência semelhante, o que 

significa que é necessário lidar com situações complexas, das quais sabemos pouco ou nada e que evoluem 

todos os dias. 

Por esta razão, convidamo-lo/a a participar num pequeno inquérito sobre a sua gestão atual, os seus receios 

e as dificuldades que enfrenta todos os dias no contexto desta importante pandemia global. 

O preenchimento do inquérito demora apenas alguns minutos. Por favor, responda antes de 20 de março 

devido urgência da situação. 

Este projeto está disponível em: https://survey.ecco-ibd.eu/index.php/433996?lang=en 

O segundo projeto é uma iniciativa global da International Organization for the study of IBD (IOIBD) 

que se destina a registar atempadamente casos comprovados de COVID-19 nos nossos doentes com DII. 

Encorajamos os médicos de DII em todo o mundo a comunicar TODOS os casos de COVID-19 nos seus doentes 

com DII, independentemente da gravidade (incluindo doentes assintomáticos detetados através da triagem de 

saúde pública). A notificação de um caso ao registo Surveillance Epidemiology of Coronavirus (COVID-19) 

Under Research Exclusion (SECURE)-IBD deve demorar cerca de 5 minutos. Com a colaboração de toda a nossa 

comunidade de DII, poderemos definir rapidamente o impacto da COVID-19 nos doentes com DII e o impacto 

de fatores como a idade, comorbilidades e tratamentos para a DII nos resultados da COVID-19. Este projeto 

está disponível em: https://covidibd.web.unc.edu/ 
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