365511 - Receber a vacina contra Covid-19 durante o dia no Ramadan
quebra o jejum?
Pergunta

Qual é a regra sobre receber a vacina contra Covid-19 durante o dia no Ramadan, em jejum?

Resumo da Resposta
Não há nada de errado em receber a vacina contra Covid-19 durante o dia no Ramadan, porque
ela vem sob o título de injeções para ﬁns médicos, que não quebram o jejum, porque não são
comida nem bebida, e não se enquadram na mesma categoria que comida e bebida.
Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
Não há nada de errado em receber a vacina contra Covid-19 durante o dia do Ramadan, porque
ela vem sob o título de injeções médicas que não quebram o jejum, porque não são consideradas
comida ou bebida, e não entram no corpo pelas vias habituais de nutrição (comer e beber),
nomeadamente a boca e o nariz.
É dito em uma declaração do Conselho Islâmico de Fiqh (jurisprudência) que foi emitida durante
sua décima conferência em Jeddah, no Reino da Arábia Saudita, 23-28 Safar 1418 AH / 28 de junho
a 3 de julho de 1997 AD:
“Depois de analisar os documentos apresentados ao Conselho sob o tópico de coisas que quebram
o jejum no campo do tratamento médico e, também analisar os estudos, documentos e
recomendações emitidos pelo Nono Simpósio Médico de Fiqh (jurisprudência) que foi realizado
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pela Organização Médica Islâmica, em cooperação com o Conselho e outros órgãos, em
Casablanca no Reino de Marrocos, 9-12 de Safar 1418 AH / 14-17 de junho de 1997 AD, e depois
de ouvir as discussões que ocorreram em torno deste tema com a participação dos fuqaha'
(estudiosos do ﬁqh) e médicos, e examinando as evidências do Alcorão e da Sunnah, além das
declarações dos fuqaha', o seguinte foi determinado:
1. Os seguintes assuntos não são considerados como algo que quebre o jejum:
… 8. Injeções subcutâneas, intramusculares ou intravenosas, com exceção de líquidos e injeção de
nutrientes.”
Fim da citação de Majallat Majma’ al-Fiqh al-Islami, edição n° 10
É dito em Fataawa al-Lajnah ad-Daa’imah li’l-Ifta’ (10/252): É permitido receber medicamento por
injeção em um músculo ou veia, para quem está em jejum, durante o dia no Ramadan. Entretanto,
não é permitido, para quem está em jejum, receber uma injeção de nutrientes durante o dia no
Ramadan, porque isso vem sob a mesma regra de ingerir comida e bebida, então usar essas
injeções é considerado um truque para quebrar o jejum no Ramadan. Se for possível administrar a
injeção intramuscular ou intravenosa durante a noite, é melhor. Fim da citação.
Shaikh Ibn ‘Uthaimin (que Allah tenha misericórdia dele) disse: Os sábios incluem sob o título
daquilo que quebra o jejum qualquer coisa que seja semelhante a comida e bebida, como injeção
de nutrientes. As injeções que energizam o corpo ou o curam não são consideradas nutrientes; ao
contrário, injeção de nutrientes signiﬁca aquilo que substitui a comida e a bebida.
Com base nisso, qualquer injeção que não substitua os alimentos e bebidas não interrompe o
jejum, seja na veia, na coxa ou em qualquer outro local.
Fim da citação de Majmu’ Fataawa wa Rasaa’il al-‘Uthaimin (19/199).
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Shaikh ‘Abd al-‘Aziz ibn Baaz (que Allah tenha misericórdia dele) foi questionado:
As vacinações afetam o jejum?
Ele respondeu:
Elas não o afetam, e o jejum continua válido. As injeções para vacinas ou para tratamento médico
não afetam o jejum, segundo a visão correta, exceto as injeções de nutrientes. Estas são as que
afetam o jejum. Quanto às injeções regulares, às vacinas e assim por diante, a visão correta é que
elas não afetam o jejum, e o jejum é válido.
Mediador: Que Allah o recompense com o bem. Isso se aplica tanto por via intramuscular quanto
intravenosa?
Shaikh: Sim. Esta é a visão correta.
Fim da citação do site do Shaikh Ibn Baaz.
O Shaikh Dr. Sa'd al-Khathlaan (que Allah o preserve) disse:
Se alguém receber uma vacina contra Covid-19 durante o dia do Ramadan, isso quebrará seu
jejum?
Resposta: Não quebra o jejum, porque a vacina contra Covid-19 vem sob o título de injeções para
ﬁns médicos, e as injeções para ﬁns médicos não quebram o jejum, segundo o entendimento mais
correto. Isso porque não são comida, nem bebida, e não se enquadram na mesma categoria de
comida e bebida. O princípio básico é que o jejum é válido, e não podemos nos afastar desse
princípio básico e dizer que o jejum será quebrado, a menos que haja alguma prova clara.
Com base nisso, dizemos que não há nada de errado com o jejum daquele que recebe a vacina
contra Covid-19, ela não quebra o jejum.
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Fim da citação, extraída de um vídeo.
E Allah sabe melhor.
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