A vacina contra o coronavírus para
pessoas com doença de Crohn ou Colite
Crohn's and Colitis UK
Doença de Crohn/Colite Portugal
A vacina contra a COVID-19 é de baixo risco e é a melhor forma de se proteger a
si e aos outros contra o coronavírus. É importante que considere levar a vacina
quando esta estiver disponível, especialmente se tiver um maior risco de
complicações causadas pelo vírus.
Compreendemos que qualquer medicamento ou vacina recém-criada possa
levantar muitas questões – estamos aqui para o/a apoiar.
Estas informações são específicas para a doença de Crohn e a Colite – se tiver
outras doenças ou achar que há outro motivo pelo qual a vacina possa não ser
indicada para si, fale com o seu médico.
As pessoas com doença de Crohn ou Colite podem levar a vacina contra COVID-19?
Ouvi dizer que as pessoas imunossuprimidas não podem levar a vacina?
Qual é a melhor vacina contra o coronavírus para as pessoas com doença de Crohn
ou Colite?
A vacina já foi testada em pessoas com doença de Crohn ou Colite?
A vacina contra a COVID-19 vai funcionar?
A vacina fará com que a minha doença de Crohn ou Colite se agrave?
Devo evitar levar a vacina em algum momento?
Preciso da vacina se já tiver tido a infeção pelo coronavírus?

“Eu vou levar a vacina e vou encorajar vivamente todos os meus doentes [com
doença de Crohn ou Colite] a levarem a vacina.”
Professor Shaji Sebastian
Consultor Especialista em DII/Gastroenterologia

As pessoas com doença de Crohn ou Colite podem levar a vacina contra a
COVID-19?
Sim, a menos que tenha menos de 16 anos, esteja grávida ou tenha outras doenças
(incluindo antecedentes de alergias graves). Com base nas informações que temos
até agora, ter doença de Crohn ou Colite, ou tomar qualquer medicamento para tratar
doença, não impede que possa levar a vacina contra a COVID-19. A vacina contra a
COVID-19 é uma forma de introduzir no seu organismo uma pequena quantidade do
vírus de forma segura, para que este se familiarize com o vírus. Desta forma, se for
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infetado/a pelo coronavírus, o seu organismo vai reconhecer o vírus e saber o que
fazer para o combater com segurança. O objetivo é criar uma vacina que a maioria das
pessoas possa receber de forma segura.
Tal como qualquer medicamento ou vacina, há um pequeno risco de efeitos
indesejáveis. Não há evidências que sugiram que ter doença de Crohn ou Colite, ou
tomar qualquer medicamento para tratar a doença, aumenta o risco de efeitos
indesejáveis.

Tomar um medicamento imunossupressor para a doença de Crohn ou
Colite não significa que não tenha um sistema imunitário.
O seu sistema imunitário continua a ser capaz de combater infeções, mas não
tão bem quanto as outras pessoas. Portanto, pode levar vacinas que não sejam
vacinas “vivas”, independentemente do seu tratamento para a doença de Crohn
ou Colite – e as vacinas contra a COVID-19 não são vivas.

É possível que pessoas com outras necessidades médicas não possam levar vacinas
– por exemplo, pessoas que receberam um transplante – porque tomam doses muito
mais altas de medicamentos imunossupressores do que as quantidades tomadas por
pessoas com doença de Crohn e Colite.

“Sabemos isto apenas para a vacina da Pfizer, mas estamos a contar que isto se
aplique também às restantes – vai poder levar a vacina contra o coronavírus se
for imunossuprimido/a; precisa da vacina contra o coronavírus se estiver
imunossuprimido/a.”
Dr. Nick Powell
Leitor Clínico e Consultor em Gastroenterologia

Ouvi dizer que as pessoas imunossuprimidas não podem levar a vacina?
É possível que pessoas com outras necessidades médicas não possam levar vacinas
– por exemplo, pessoas que receberam um transplante – porque tomam doses muito
mais altas de medicamentos imunossupressores do que as quantidades tomadas por
pessoas com doença de Crohn e Colite.

Qual é a melhor vacina contra o coronavírus para pessoas com doença de Crohn
ou Colite?
Todas as vacinas contra o coronavírus aprovadas ou em fase final de testes são
consideradas adequadas para pessoas com doença de Crohn ou Colite, uma vez que
não são vacinas vivas. Portanto, ter Crohn ou Colite, ou tomar medicamentos para
tratar a doença, não vai afetar qual é a melhor vacina contra o coronavírus para si.
Deve levar a vacina que lhe for disponibilizada.
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Há muitas vacinas em desenvolvimento. A primeira vacina a ser autorizada para uso
na UE foi a vacina contra a COVID-19 da Pfizer-BioNTech (chamada BNT162b2). Esta
vacina é considerada adequada para pessoas com doença de Crohn ou Colite,
incluindo pessoas que tomam medicamentos imunossupressores. A vacina da Pfizer
está agora a ser disponibilizada em toda a UE a grupos prioritários.
Outras vacinas em estudo na UE incluem a vacina da Moderna (chamada mRNA1273) e a vacina da Oxford/AstraZeneca (chamada ChAdOx1 nCoV-19). Espera-se
que estas vacinas também sejam adequadas para pessoas com doença de Crohn ou
Colite, incluindo pessoas que tomam medicamentos imunossupressores.
As vacinas da Pfizer e da Moderna são totalmente sintéticas – ou seja, feitas em
laboratório. Não são vacinas vivas. A vacina da Oxford é diferente, pois é produzida a
partir de um vírus da constipação comum que normalmente infeta os chimpanzés,
alterando-o para que se pareça muito mais com o coronavírus. No entanto, o vírus foi
alterado para que não se possa multiplicar dentro dos seres humanos. Isto significa
que não se pode contrair a COVID-19 ao levar a vacina. Assim, embora a vacina da
Oxford seja originalmente baseada num vírus vivo, foi alterada com o objetivo de a
tornar suficientemente segura para ser levada por pessoas que tomam medicamentos
imunossupressores.

A vacina já foi testada em pessoas com doença de Crohn ou Colite?
É compreensível que tenha dúvidas sobre o facto de a vacina não ter sido testada num
ensaio clínico específico com pessoas com doença Crohn ou Colite a tomar
imunossupressores. No entanto, isto acontece com a maioria dos medicamentos e
vacinas. A vacina contra o coronavírus foi amplamente testada, e os ensaios
envolveram pessoas com diversas doenças subjacentes e amplas faixas etárias,
incluindo muitos idosos. As pessoas mais idosas têm sistemas imunitários mais
debilitados do que as mais jovens. Ainda assim, a vacina foi considerada adequada
para elas. Os dados sobre a forma como as pessoas com doença Crohn e Colite
reagiram ao coronavírus, mesmo aquelas que tomam medicamentos que afetam o
sistema imunitário, são tranquilizantes e não mostram diferenças significativas em
relação à população geral.
Não é recomendável que adie a vacinação contra COVID-19 até que estejam
disponíveis informações a doença de Crohn e Colite. Isto porque todos os dados que
temos de outras vacinas demonstram que as pessoas com doença de Crohn e Colite
não correm riscos acrescidos de efeitos indesejáveis. Atrasar a vacinação pode levar a
complicações piores se contrair a infeção pelo coronavírus.

“Todos os medicamentos que os doentes com DII tomam para além dos
medicamentos habituais para a DII – por exemplo, paracetamol para a dor de
cabeça, ou insulina para a diabetes, medicamentos para a tensão arterial –
nenhum desses medicamentos foi testado em ensaios clínicos específicos para
a DII. Mas isto não significa que estes medicamentos representem um maior
risco para as pessoas com DII. O mesmo se aplica a todas as outras vacinas
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que usamos na prática de rotina, estas nunca foram testadas em doentes com
DII antes da aprovação para a população geral. Por isso, devemos considerar
que estas novas vacinas são de baixo risco para doentes com DII.
É claro que continuaremos a monitorizar o desempenho destas vacinas à
medida que forem sendo lançadas. O equilíbrio do risco é uma consideração
importante em todos os medicamentos. A única coisa que sabemos com certeza
é que a própria infeção pelo coronavírus é definitivamente de alto risco e que
pode causar problemas graves, e até mesmo a morte, em alguns doentes.”
Dr. Nick Powell
Leitor Clínico e Consultor em Gastroenterologia

A vacina COVID-19 vai funcionar?
Sim – ter doença de Crohn ou Colite não torna a vacina menos eficaz. Se estiver a
receber tratamento com messalazina (Salofalk®, Asacol®, Pentasa®), ou não estiver a
tomar qualquer medicamento, é de prever que a vacina funcione tão bem para si
quanto para a população geral.
Se tomar medicamentos imunossupressores, a vacina pode ser um pouco menos
eficaz. Isto porque alguns imunossupressores podem tornar o seu corpo menos capaz
de se defender contra o vírus e outros germes nocivos – a isto chama-se resposta
imunitária. Ainda não sabemos quais medicamentos, se é que existem, poderão
reduzir a eficácia da vacina contra o coronavírus. A maioria dos medicamentos para a
doença de Crohn e Colite são imunossupressores, exceto a messalazina (Salofalk®,
Asacol®, Pentasa®).
Mesmo que a vacina contra COVID-19 funcione um pouco menos bem em si,
continuará a estar mais protegido/a do que estaria se não levar a vacina. Tal como no
caso de outras vacinas, nenhuma vacina contra o coronavírus será 100% eficaz para
todos, e não há garantia de que dará proteção completa. Para comparar, a vacina
contra a gripe é, em média, cerca de 50% eficaz para a população geral, mas ainda
assim é suficientemente eficaz para reduzir a quantidade de hospitalizações e
complicações graves da gripe. Se contrair a COVID-19 mesmo após a vacinação, é
provável que a doença seja menos grave e se recupere mais rapidamente do que se
não tivesse levado a vacina. Receber a vacina também pode impedir que espalhe o
vírus para outras pessoas.
Como há possibilidade de a vacina funcionar um pouco menos bem para si, deve
continuar a seguir as orientações do governo para reduzir o risco de infeção, mesmo
depois de ter recebido a vacina. É provável que também seja solicitado à população
geral que continue a tomar algumas precauções após a vacinação, pois ainda não
sabemos quanto tempo dura a proteção da vacina, e como é que esta impede a
transmissão do vírus a outras pessoas.
São vários os estudos de investigação que vão ajudar os cientistas a decidir a melhor
maneira de vacinar as pessoas com doença Crohn e Colite (incluindo quem toma
medicamentos que enfraquecem o sistema imunitário). Por exemplo, pode vir-se a
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descobrir que as pessoas que tomam imunossupressores possam beneficiar de uma
dose extra da vacina para a tornar o mais eficaz possível.

“Algumas das vacinas habitualmente usadas são um pouco menos eficazes em
pessoas que tomam imunossupressores. Olhando para a vacina da gripe, vemos
alguma redução na formação de anticorpos em doentes que tomam
medicamentos anti-TNF (por exemplo, Cimzia®, Humira®, Remicade®,
Simponi®). No entanto, isto não significa que não proporcione alguma proteção.
Ainda não há evidências de que isto vai acontecer com a vacina contra o
coronavírus. Nestas vacinas, a proteção é de cerca de 95%, portanto são
provavelmente vacinas muito melhores do que a vacina contra a gripe, onde a
proteção ronda os 50-60%. Portanto, o seu nível inicial de proteção contra o
coronavírus é muito mais alto logo à partida, mesmo que o seu tratamento possa
tornar a vacina um pouco menos eficaz. Ao começarmos a vacinar os doentes
com DII, vamos descobrir as respostas a estas perguntas. É de realçar que, sem
a vacinação, os doentes com DII não terão qualquer proteção contra este
perigoso vírus.”
Dr. Nick Powell
Leitor Clínico e Consultor em Gastroenterologia

A vacina vai fazer com que a minha doença de Crohn ou Colite se agrave?
Não há evidências que sugiram que a vacina contra a COVID-19 possa causar uma
crise (exacerbação) da doença. Também não há evidências de que a vacina possa
impedir o seu tratamento de funcionar corretamente.

“Olhando para o histórico de vacinação em pessoas com problemas do sistema
imunitário como a doença de Crohn e Colite, não há evidências de que as
vacinas habitualmente usadas desencadeiem uma crise (exacerbação).
É provável que as partículas da vacina contra COVID-19 não permaneçam para
sempre no seu organismo. É provável que o seu organismo elimine as partículas
em cerca de dez dias [com base no que vimos em estudos com ratinhos] e
depois desapareça para sempre. O seu organismo é inteligente e tem uma
excelente memória, por isso gera uma resposta imunitária contra estas
partículas. Vai lembrar-se dos componentes virais presentes na vacina, e se
alguma vez encontrar o coronavírus no futuro, vai lembrar-se do encontro e gerar
rapidamente anticorpos que neutralizam o vírus ou gerar células de defesa do
organismo, chamadas de linfócitos T.
O seu sistema imunitário também é altamente específico. As células imunitárias
desencadeadas para gerar uma resposta à vacina contra o coronavírus, são
completamente diferentes das células imunitárias suscetíveis de estarem
envolvidas na lesão intestinal da DII. Portanto, é improvável que a ativação do
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sistema imunitário estimulada pela vacina seja mal direcionada e agrave a DII.
Não acontece com nenhuma outra das vacinas habitualmente usadas.”
Dr. Nick Powell
Leitor Clínico e Consultor em Gastroenterologia

Devo evitar tomar a vacina em algum momento?
A vacina contra o coronavírus é adequada na maioria das circunstâncias, incluindo se
estiver em crise de doença de Crohn ou Colitis. É bom levar a vacina no mesmo dia
em que tomar o medicamento biológico regular – embora possa querer fazê-lo num dia
diferente, se for provavelmente que sinta dor no local da injeção.
Se se sentir muito mal no dia da consulta (por exemplo, se tiver febre alta), a
vacinação pode ser adiada até ter recuperado completamente.
O ideal é esperar 7 dias entre a vacina contra o coronavírus e qualquer outra vacina,
como a vacina contra a gripe. Isto porque, na eventualidade muito rara de ter uma
reação alérgica, será importante distinguir qual a vacina que a causou. Isto não se
aplica a injeções de biológicos, pois não são vacinas – mas aconselhe-se junto do seu
médico se estiver a iniciar um novo tratamento na mesma semana da vacina contra a
COVID-19.
Se tiver doença de Crohn ou Colite, é melhor estar protegido/a contra a gripe, por isso
se ainda não tiver levado a vacina contra a gripe este Inverno, fale com o seu médico.

Preciso da vacina se já tiver tido a infeção pelo coronavírus?
Sim. Não se sabe quanto tempo dura a imunidade ao coronavírus, e pode ser possível
contrair a COVID-19 mais do que uma vez. Portanto, é importante levar a vacina,
mesmo que já tenha sido infetado/a pelo vírus.
Se tiver estado recentemente infetado com o coronavírus – mesmo sem sintomas –
fale com o seu médico sobre isto. Ele pode recomendar que espere um determinado
período de tempo antes de levar a vacina.
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