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Resumo

O infliximab, um anticorpo anti-TNF alfa, tem sido 
usado no tratamento da retocolite ulcerativa inespe-
cífica refratária a outros tratamentos desde 2006, re-
lacionando-se à rápida indução e maior duração da 
remissão, bem como à melhora da qualidade de vida 
relacionada à saúde. Os efeitos adversos mais freqüen-
tes são formação de anticorpos contra o anti-tnf alfa, 
reações alérgicas agudas, reações de hipersensibilidade, 
doenças linfoproliferativas, suscetibilidade a infecções, 
reativação de tuberculose extrapulmonar latente. Des-
crevemos um caso de psoríase induzida pelo uso de anti-
TNF, raramente descrito na literatura. Foi realizada 
uma revisão acerca dos mecanismos envolvidos neste 
processo, uma vez que este medicamento também é usa-
do no tratamento de psoríase primária. 
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Psoriasis inducida por un antagonista 
de TNF-alfa en un paciente con colitis 
ulcerosa
Resumen

El infliximab, un anticuerpo anti-TNF alfa, ha sido 
usado en el tratamiento de la colitis ulcerosa cróni-
ca inespecífica refractaria a otros tratamientos desde 
2006. Se ha relacionado con una rápida inducción y 
mayor duración de la remisión y con la mejoría de la 
calidad de vida relacionada con la salud. Los efectos 

adversos más frecuentes consisten en la  formación de 
anticuerpos contra o anti-TNF alfa, reacciones alérgi-
cas agudas, reacciones de hipersensibilidad, enferme-
dades linfoproliferativas, susceptibilidad a infecciones, 
reactivación de una tuberculosis extrapulmonar laten-
te. Describimos un caso de psoriasis inducida por anti-
TNF, raramente relatado en la literatura. Fue realiza-
da una revisión sobre los mecanismos envueltos en esto 
proceso, dado que este medicamento también es usado 
en el tratamiento de la psoriasis primaria. 

Palabras clave. colitis ulcerosa crónica, tratamiento, 
inmunobiológicos.

Psoriasis induced by a TNF-alpha 
antagonist in a patient with ulcerative 
colitis
Summary

Infliximab is an anti-TNF alpha and it has been used 
to treat ulcerative colitis refractory to other treatments 
since 2006, which is associated to quick induction and 
sustained remission of disease, as well as improvement 
of health related-quality of life. The most frequent ad-
verse effects are formation of antibodies against anti-
TNF alpha, acute allergic reactions, hypersensitivity 
reactions, lymphoproliferative diseases, susceptibility to 
infections, reactivation of latent extrapulmonary tuber-
culosis. We describe a case of psoriasis induced by anti-
TNF, rarely described in literature. So we conducted a 
review on the mechanisms involved in this process, since 
this drug is also used in primary treatment of psoriasis.
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As doenças inflamatórias intestinais (DII), re-
tocolite ulcerativa inespecífica (RCUI) e doença de 
Crohn, são processos inflamatórios crônicos que 
cursam de maneira imprevisível com períodos de 
atividade e remissão variáveis, e que apesar de apre-
sentarem sintomatologia clínica semelhantes, são 
consideradas doenças distintas.1

A RCUI consiste em episódios recorrentes de 
inflamação que envolve primariamente a mucosa e 
submucosa colônica e do reto, levando à friabilida-
de difusa e lesões erosivas com sangramento.2 Afeta 
homens e mulheres igualmente, sendo a faixa etária 
acometida principalmente da segunda à quarta déca-
das de vida, com um segundo pico de incidência em 
idosos. As taxas de prevalência, incidência e morta-
lidade no Brasil ainda são desconhecidas, enquanto 
nos Estados Unidos a incidência chega a 12 casos 
para cada 100 mil habitantes.3

O fator de necrose tumoral-alfa (TNF-alfa) é 
uma citocina inflamatória produzida por macrófa-
gos e células T ativados, que inicialmente encontra-
se ligada à membrana destas células, sendo liberada 
em forma de fração solúvel para exercer sua ação 
biológica após clivagem enzimática pela enzima 
conversora de TNF.4 São encontrados altos níveis de 
TNF-alfa no sangue, na mucosa colônica inflamada 
e nas fezes de portadores de RCUI.5 Em sua forma 
biologicamente ativa tem papel importante na pato-
gênese da RCUI, por meio de ação inflamatória lo-
cal na mucosa colônica, recrutando células inflama-
tórias, induzindo edema tecidual, ativando fatores 
de coagulação e levando à formação de granulomas, 
além de repercussão sistêmica, levando à expressão 
de moléculas de adesão e IL-8 pelas células endote-
liais, o que favorece a migração de neutrófilos para as 
áreas de mucosa atingidas.5,6

A RCUI usualmente responde à terapêutica 
padrão com salicilatos, corticosteróide sistêmico e 
imunossupressores como azatioprina e metotrexate. 
Cerca de 10% dos pacientes apresentam formas gra-
ves da doenças e precisam de internação hospitalar 
para tratamento endovenoso. Entretanto, 20 a 40% 
desse grupo de pacientes não obtem sucesso terapêu-
tico com esses fármacos, cuja ação anti-inflamatória 
sobre o sistema imune é inespecífica e pouco conhe-
cida.2,5,7 Neste sentido, a terapia com imunobiológi-
cos se mostra uma opção promissora de tratamento, 
à medida em que reduz a necessidade de corticoste-
róides e agentes imuossupressores, e apresenta meca-
nismo de ação dirigido a citocinas-alvo conhecida-

mente envolvidas na patogênese da doença.5,8 Além 
disso, eles se relacionam à rápida indução e maior 
duração da remissão na doença inflamatória intesti-
nal, bem como à melhora da qualidade de vida rela-
cionada à doença, a despeito de estarem associados a 
maiores custos.4,8 

Anticorpos anti-TNF alfa tem sido utilizados 
desde a década de 1990, tais como o infliximab, ada-
limumab, etanercept, golimumab e certolizumab, 
para uma ampla variedade de doenças inflamatórias 
mediadas por TNF-alfa, entre elas artrite reumatói-
de (AR), doença inflamatória intestinal, psoríase e 
espondilite anquilosante.9 O infliximab é um anti-
corpo monoclonal quimérico humano-murino IgG1 
produzido artificialmente por técnica de engenharia 
genética. Apresenta alta especificidade em ligar-se a 
esta citocina, induzindo apoptose em células produ-
toras de TNF e promovendo citotoxicidade depen-
dente de anticorpo e complemento.9 Seu uso para a 
RCUI moderada a severa foi aprovado em 2006 pelo 
Food and Drug Administration(FDA), European 
Medicines Agency(EMEA) e Ministério da Saúde.5,7

Os principais efeitos adversos relacionados ao 
uso do infliximab são formação de anti-anticorpos 
anti-tnf alfa, reações alérgicas agudas às infusões, 
reação de hipersensibilidade retardada com mialgia, 
artralgia, rash e febre, doenças linfoproliferativas, 
suscetibilidade a infecções, reativação de tubrculose 
extrapulmonar latente.2,5

Relato de caso

Um paciente de 31 anos, masculino, branco, ar-
tista plástico, há 15 anos portador de RCUI, iniciou 
o tratamento medicamentoso com infliximab por 
via intravenosa (dose 5mg/kg). Houve melhora sig-
nificativa da RCUI, sem reações adversas. Na quinta 
infusão da droga, surgiram lesões eritematosas, que 
em um mês evoluíram para placas de aspecto psoria-
siforme em regiões palmo-plantar e face anterior de 
joelhos direito e esquerdo. Foi realizada biópsia cu-
tânea, cujo laudo histopatológico revelou psoríase. 
A RCUI teve remissão completa durante o uso do 
imunobiológico. Contudo, devido às lesões de pele 
foi suspenso o uso do infliximab e iniciado o trata-
mento tópico das lesões psoriasiformes, ocorrendo 
melhora gradativa do quadro psoriásico. O pacien-
te estava recebendo corticóide em baixa dosagem 
0,2mg/kg/dia.
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Discussão

 A lesão histopatológica da psoríase caracteriza-se 
por hiperplasia da epiderme, paraceratose e infiltrado 
inflamatório em faixa.10 Erupções psoriasiformes rara-
mente estão associadas à terapia com anti-TNF-alfa, 
sendo as regiões palmo-plantar as mais acometidas. 
Pelo menos 60 casos de reação psoriásica secundária 
ao uso dos anti-TNF-alfa foram descritos na literatu-
ra, sendo 52% destes (31 dos casos) acometidos por 
psoríase palmo-plantar. As lesões persistem enquanto 
o medicamento está sendo administrado e regridem 
progressivamente ao interromper a medicação,11 o 
que também foi verificado no caso descrito.

Em estudo realizado com 9.826 pacientes, do British 
Society for Rheumatology Biologics Register(BSRBR), 
um banco de dados nacional no qual são incluídos to-
dos os pacientes que recebem terapia anti-TNF-alfa 
para AR no Reino Unido, concluiu-se que a incidência 
de psoríase em pacientes em uso de anti-TNF-alfa foi 
de 1,04 eventos/1.000 indivíduos por ano comparada 
a 0 eventos/1.000 indivíduos por ano nos pacientes 
tratados com drogas anti-reumáticas modificadoras da 
doença.12 O estudo comparou ainda os três medica-
mentos anti-TNF-alfa permitidos para uso na AR, e 
concluíram que o adalimumab apresentou incidência 
significativamente maior de reação psoriaseforme em 
relação a infliximab e etanercept.

 Paradoxalmente, o infliximab é utilizado para 
o tratamento da psoríase, interrompendo a cascata 
inflamatória envolvida em sua patogênese por meio 
do bloqueio da ação do TNF-alfa,13 cujo efeito é au-
mentar a expressão de citocinas pró-inflamatórias e 
levar à transcrição de fatores nucleares, como o fator 
NF-kb, em regiões adjacentes aos queratinócitos, 
induzindo adesão molecular, infiltração leucocitária 
com migração epidérmica e maturação das células de 
Langerhans,14 além de promover angiogênese e esti-
mular a proliferação de queranócitos e sinoviócitos, 
presentes na psoríase.15

Foram estudados 53 pacientes com psoríase mo-
derada a grave e que não obtiveram resposta satis-
fatória (mínimo de Pasi 50) ou que demonstraram 
efeitos colaterais ao tratamento sistêmico conven-
cional (metotrexate, ciclosporina, acitretin e foto-
terapia), sendo iniciado o tratamento com inflixi-
mab.16 O medicamento mostrou-se eficaz na fase de 
indução, constituindo uma boa opção em pacientes 
graves que necessitam de resposta rápida. Na fase de 
manutenção, considerando apenas Pasi 75 como ex-
celência de resposta, sua eficácia chega a 30% dos 

pacientes, entretanto quando analisamos a satisfação 
dos pacientes em geral - Pasi 50 - podemos julgar 
sua eficácia em aproximadamente 70%. Apenas uma 
paciente foi considerada não responsiva à droga nas 
primeiras oito semanas. Dentre os 47 pacientes que 
tiveram seguimento, 55,3% apresentaram algum 
efeito adverso, entretanto em apenas um paciente a 
reação motivou a interrupção da droga.   

O mecanismo que se propõe a explicar esse efeito 
adverso da medicação relaciona-se à sua capacidade 
de induzir a formação de anticorpos anti-infliximab, 
uma vez que o infliximab é um anticorpo quimérico, 
possuindo fração murina. Observou-se que mais de 
um terço desses pacientes desenvolveram anticorpos 
durante infusões repetidas.17 No caso relatado apesar 
da possível formação de anti-corpos contra o inflixi-
mab, não houve perda de sua eficácia terapêutica, 
sendo esta dependente de vários aspectos relaciona-
dos ao paciente e à  droga(dose, freqüência e via de 
administração).18 Por outro lado, a reação de hiper-
sensibilidade desencadeada por estes anticorpos po-
deria potencializar os efeitos do TNF-alfa, causando, 
portanto, a reação psoriasiforme.19

Estas lesões também podem decorrer de dis-
funções imunológicas induzidas pela inibição do 
TNF-alfa por meio da ativação de resposta auto-
imune na pele de indivíduos predispostos.20,21  O 
bloqueio do TNF-alfa causa uma falha no sistema 
imunológico cutâneo de supressão, levando à ati-
vação de células T autoimunes específicas da psoría-
se, com expressão do antígeno linfocitário cutâneo, 
responsável pela ativação da cascata inflamatória na 
psoríase.22 Além disso, o tratamento com o inflixi-
mab pode aumentar a expressão de receptores de 
quimiocinas, como o CXCR3, que promove um 
aumento da infiltração de células T na pele, encon-
tradas nas lesões psoriáticas.23 

Apesar de ainda ser pouco estudado o mecanis-
mo fisiopatológico das reações psoriasiformes in-
duzidas pelo anti-TNF alfa, acredita-se que possam 
ocorrer tanto por meio de reação de hipersensibili-
dade, quanto por resposta autoimune ou ambas. Há 
poucos casos descritos na literatura, sendo de suma 
importância a documentação e o estudo destes.

Em conclusão, reações psoriasiformes são ra-
ramente descritas como efeito adverso ao uso dos 
antagonistas de TNF-alfa, uma vez que, paradoxal-
mente, esse medicamento faz parte do arsenal tera-
pêutico utilizado para psoríase. Essa reação limitou 
seu uso para o tratamento de RCUI, neste caso. São 
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necessários mais estudos que descrevam e discutam 
os efeitos dos imunobiológicos.

Este relato de caso não possui conflito de interesse.
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