
O infliximabe (IFM) é o imunobiológico com mais 
indicações de uso para o tratamento de doenças 
inflamatórias e autoimunes no Brasil, sendo uma opção 
terapêutica para a retocolite ulcerativa (RCU) ao atuar no 
processo de remissão e controle em casos refratários. A 
reação à infusão é o evento adverso mais comum 
associado ao IFM e é causada pela administração sem 
relação com a ação farmacológica, afetando apenas 
indivíduos suscetíveis. As reações podem ser divididas 
em alérgicas e não alérgicas, sendo que as primeiras são 
reações de hipersensibilidade do tipo I, mediadas por IgE, 
e responsáveis pelo aparecimento de dispneia, sibilos, 
broncoespasmo, hipotensão, urticária e taquicardia. Por 
outro lado, as reações não alérgicas são originadas pela 
liberação de citocinas e apresentam manifestações como 
rubor, diaforese, calafrios, náuseas e cefaleia. Ainda, as 
reações podem ser de caráter agudo (até 24 horas) ou 
tardio (entre 5 a 7 dias). 
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RELATO DE CASO
L.M.N., feminino, 34 anos, com diagnóstico de RCU 
desde 2007, foi admitida no serviço de saúde por 
apresentar quadro de atividade da doença, referindo 
náusea, dor abdominal difusa de forte intensidade, 
enurese e diarreia diária com sangue (10 episódios por 
dia). Tratamentos anteriores sem remissão ou controle da 
doença. Para manejo, foi necessária a internação e 
optou-se pelo uso do IFM endovenoso. Durante a infusão 
do medicamento, a paciente apresentou dispnéia, edema 
de glote e rash cutâneo com placas eritematosas 
pruriginosas em membros superiores e tronco. Duas 
semanas depois, em uma segunda administração do IFM, 
os mesmos sinais e sintomas foram observados, sendo 
suspensa a medicação. Por conta da reação aguda, a 
paciente abandonou o tratamento. 

DISCUSSÃO
Terapias com imunobiológicos anti-TNF possuem reações 
adversas bem descritas e caracterizadas na literatura e 
representam uma taxa, mesmo que pequena, de 
morbimortalidade nos pacientes expostos. As erupções 
cutâneas e a dispneia pelo edema de glote descritos no 
trabalho são respostas comuns à infusão e reflexos de uma 
reação de hipersensibilidade aguda mediada por IgE, que 
também pode levar a um quadro de hipotensão e 
taquicardia, podendo aumentar a gravidade da reação. 
Dessa forma, torna-se essencial  administrar a medicação 
em centros de infusão especializados, bem como 
compreender e reconhecer esses efeitos para manejá-los 
de forma adequada, sem impactar negativamente a vida 
do paciente ou resultar em abandono do tratamento.
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