
Rash cutâneo disseminado associado à febre após 

utilização de adalimumab durante o tratamento de um 

paciente com doença de crohn - relato de um 

acompanhamento farmacoterapêutico

REIS, R. G. E. ¹; FIGUEIREDO, F. G. ², BRANDÃO, A. R. ¹
¹Hospital Universitário Prof. Edgar Santos.

²Docente da Universidade Estadual de Feira de Santana

INTRODUÇÃO

O adalimumab é um medicamento utilizado para reduzir

sinais e sintomas, bem como induzir e manter a

remissão clínica em pacientes adultos com doença de

Crohn ativa de intensidade moderada a grave na

resposta inadequada à terapia convencional. O

adalimumab é um anticorpo monoclonal totalmente

humano, produzido através de cultura celular. Esta

classe de fármacos reconhece e liga-se

especificamente a proteínas que neste caso é o TNF,

presente em altos níveis em doenças inflamatórias

como artrite reumatoide, artrite idiopática juvenil

poliarticular, artrite psoriásica, espondilite anquilosante,

doença de Crohn e psoríase.

METODOLOGIA

Trata-se de relato de caso, onde as informações foram

obtidas por meio do registro de acompanhamento

farmacoterapêutico, revisão do prontuário e revisão da

literatura. Durante o seguimento do paciente, o

farmacêutico responsável pela unidade de internação

manteve a supervisão do tratamento a fim de atingir os

objetivos e metas terapêuticas estabelecidas neste

caso.

RESULTADOS
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CONCLUSÃO

Paciente de 46 anos, admitida em 04 de janeiro de

2016, com queixa principal de dores articulares difusas

e progressivas, rash cutâneo em face, membros

superiores e inferiores, com prurido e febre diária de

38,4ºC, há 15 dias. Tem diagnóstico de Doença

Pseudoreumatóide Progressiva na Infância e mais

recentemente Doença de Crohn confirmada em 2011.

O quadro acima descrito foi iniciado 05(cinco) dias

após infusão da segunda dose de adalimumab,

realizada em 14 de dezembro de 2015. Na admissão,

foi levantada a suspeita diagnóstica de reação adversa

a medicamentos (RAM) em fase de conclusão de

validação. Relato de uso prévio de sulfassalazina 500

mg via oral de 8/8 horas, mesalazina 800 mg via oral

de 8/8 horas, prednisona 20 mg via oral uma vez ao

dia, azatioprina 50mg via oral uma vez ao dia e

infliximab 130 mg a cada 08 semanas, sendo suspenso

em abril/2015 após uso de apenas 7 doses sem o bom

controle da doença.

De acordo com o algoritmo de Naranjo a reação adversa 

é provável, no RUCAM é altamente provável, OMS é 

certa ou provada e União Europeia Categoria A. De 

acordo com a gravidade a reação foi classificada como 

grave e tipo B, não dose-dependentes, tendo como 

classificação o CID L27.1, “Erupção cutânea localizada 

devida a drogas e medicamentos”.
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Em outubro/2015, inicia-se o adalimumab, dose inicial de

160mg, semanal, sendo infundida em 26/11/15, sem

intercorrências durante administração do medicamento,

mantendo melhora clínica das dores articulares e lesões

cutâneas tendo, por este motivo, alta hospitalar em

30/11/2015.

Na segunda infusão, realizada em 14/12/15, apresentou

05(cinco) dias após dores articulares difusas e

progressivas, rash cutâneo em face, membros superiores

e inferiores associado a prurido e febre diária de 38,4ºC

controlado com dipirona.

DISCUSSÃO

Após avaliação de causalidade estabelecida conseguiu-

se concluir que a reação de febre, rash cutâneo e mialgia

foram causadas pelo medicamento adalimumab.


