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INTRODUÇÃO 

A doença de Crohn (DC) é uma condição inflamatória crônica do trato gastrointestinal, capaz de acometer 

qualquer porção do tubo digestivo. A região mais comumente afetada é o íleo terminal e ceco (1). A doença, junto 

da Retocolite Ulcerativa, é definida como uma doença inflamatória intestinal (DII). Sua etiologia ainda é 

desconhecida, possuindo diversos fatores de riscos associados à condição, como fatores genéticos, fatores 

ambientais e fatores ligados à microbiota intestinal (2).  

Como característica da doença se tem uma inflamação transmural, usualmente segmentar e assimétrica, 

manifestada de forma recidivante. Os sintomas ocasionados pela DC são heterogêneos e dependentes da gravidade 

da inflamação, do local afetado e do comportamento da condição no indivíduo. O cenário mais comum da DC tem 

como sintomas dor no quadrante inferior direito, diarreia crônica, sangramento retal e perda de peso. A condição se 

apresenta por períodos de recidivas intercalados por períodos de remissão (2).  

O objetivo das abordagens terapêuticas na DC é de controle da inflamação, impedindo o avanço da 

condição, já que esse avanço pode levar a complicações mais graves como danos intestinais permanentes, além de 

assegurar que a remissão atingida se perdure (4). A melhora das lesões endoscópicas tem sido um alvo das terapias, 

já que está associada à menores índices de recaídas e necessidade de acessos cirúrgicos (2). 

Uma das formas de tratamento utilizadas nas últimas décadas para casos moderados a graves é a terapia 

com agentes biológicos (2,3). O Infliximabe (IFX) é um desses agentes biológicos, sendo um anticorpo quimérico 

monoclonal com alta afinidade à TNF-α, citocina pró inflamatória que possui papel importante na patogênese da 

DC (4,5). O uso desse agente é feito tanto na fase aguda da DC, para indução da remissão, quanto para manutenção 

da fase da remissão. 

Apesar da terapia com IFX possuir alta eficácia, cerca de 30% dos pacientes submetidos à terapia não 

possuem resposta ao tratamento e grande parcela dos pacientes que possuem efeito inicial, perdem a resposta ao uso 

da droga, necessitando o aumento de dose ou alteração do medicamento (4). A perda de resposta ao tratamento está 

associada ao desenvolvimento de anticorpos anti-IFX – processo chamado de imunogenicidade – que fazem com 

que a droga seja metabolizada com mais rapidez e tenha seu nível sérico diminuído.  

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO 

A terapia com o IFX é de grande valia no tratamento de indivíduos com DC, seja através do estímulo de remissão 

ou manutenção dessa, trazendo melhora da condição de vida de diversos pacientes acometidos pela condição. 

Apesar disso, diversos pacientes sofrem com a perda de responsividade à terapia, o que pode influenciar de forma 

incisiva no curso da doença nesses indivíduos.  

Dessa forma, a detecção e estudo da presença dos anticorpos anti-IFX são de grande importância, já que a perda 

de responsividade à terapia se associa ao surgimento dessa imunogenicidade. Assim, com esse estudo, espera-se 

determinar a correlação entre dois ensaios de quantificação do nível sérico de IFX em pacientes DC, 

correlacionando, também, a presença de anticorpos anti-droga e as concentrações séricas nesses indivíduos. 
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METODOLOGIA 

Local do estudo e População da Amostra 

Pesquisa realizada no Ambulatório de DII do Gastrocentro da Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP), sendo uma coorte de 75 pacientes com doença de Crohn tratados com IFX, adultos (18 a 60 anos), 

ambos os sexos, em acompanhamento no ambulatório. Foram incluídos no estudo os pacientes em tratamento com 

IFX, na fase de manutenção, com regularidade nas consultas e seguindo permanentemente no esquema de aplicação 

de IFX, e com confirmação de diagnóstico clínico e endoscópico de DC. Foram excluídos os pacientes que não 

estavam em acompanhamento ambulatorial, bem como aqueles que estavam ausentes no esquema terapêutico de 

aplicação do IFX no ambulatório ou que não possuíam exames que permitiam determinar a atividade da doença.  

Coleta de dados e considerações éticas 

A coleta de dados foi realizada antes da aplicação do IFX endovenoso. As características demográficas, 

clínicas, laboratorial e o tratamento realizado, bem como a dosagem de IFX foram registrados através de 

questionário estruturado. A amostra de sangue foi coletada antes da aplicação do IFX e em seguida foi realizado a 

centrifugação da amostra, obtendo-se a amostra de soro que foi devidamente congelado a -80ºC. 

Foi realizado o índice clínico para determinar a atividade ou remissão da doença. Após a determinação da 

atividade ou remissão foi realizado a separação em dois grupos – Doença de Crohn em Atividade (DCA) e Doença 

de Crohn em Remissão (DCR). A mensuração do nível sérico de IFX foi realizada em ambos os testes (Promonitor 

e Buhlmann) e a dosagem de Anticorpo anti-IFX no kit da Promonitor. As medições do nível de IFX e a presença 

de anticorpos foram realizados seguindo estritamente as instruções do fabricante. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o número do CAAE: 53097116.2.0000.5404. 

Análise estatística 

Foi realizada a análise descritiva com graus de posição e dispersão para variáveis contínuas e tabelas de 

frequência para variáveis categóricas. Utilizou-se teste Qui-quadrado ou o teste exato de Fischer, quando 

imprescindível, para verificar a associação ou comparação de proporções. Para comparar medidas contínuas ou 

ordenáveis entre grupos foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis. O nível de significância adotado foi de 5%. 

RESULTADOS 

As 75 amostras foram coletas e, em seguida separado o soro e submetido aos ensaios com o kit Elisa – 

Promonitor e o teste rápido–Bulhmann, de acordo com as especificações de cada. Igualmente, essas amostras foram 

submetidas à dosagem de anticorpos com uso do kit – Promonitor, seguindo suas especificações. Os pacientes cujas 

amostras foram coletadas foram caracterizados do ponto de vista epidemiológico e clínico, estando os dados 

apresentados na Tabela 1. 

 Grupo DCA Grupo DCR 

Número de Pacientes 35 40 

Sexo (M/F) 20/15 26/14 

Idade (meses) 432 [228-708] 432 [216-756] 

Duração da Doença (meses) 96 [8-360] 102 [2-300] 

Submetidos à intervenção cirúrgica 25 28 

Dose de IFX (mg/kg) 5,26 [3,80-7,89] 5,09 [3,51-6,66] 

Intervalo de aplicação do IFX (4, 6 e 8 semanas) 11/1/23 5/3/32 

Previa exposição a outro TNF (ADA) 7 11 

IMM concomitante na terapia IFX 27 23 
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Idade no Diagnóstico (A1/A2/A3)* 6/27/2 5/28/7 

Localização (L1/L2/L3/L4)* 14/15/6/0 12/18/10/0 

Comportamento da Doença (B1/B2/B3)* 20/10/5 24/8/8 

Doença Perineal (sim/não) 16/19 15/25 

Imunossupressão (sim/não) 27/35 23/40 

Duração da Terapia com anti-TNFα (meses) 24 [2-168] 36 [2-204] 

IADC 226,4 [51,6-574,3] 155,2 [53,7-497,5]  

CDEIS 9,4 [0-30]# 0 [0-4,75] #† 

Sinal de inflamação da RNM (sim/não)φ 16/0 0/8 

Nível de Albumina (g/dL) 3,6 (2 – 4,9) 3,7 (2,3 – 5)  

Proteína C-Reativa (mg/L) 11 (0,09 – 103) 2,62 (0,20 – 93) 

Tabela 1: Caracterização dos pacientes incluídos no estudo. 

Variáveis numéricas são descritas como mediana (min, máx) e variáveis categóricas como frequências absolutas. CDA = doença de Crohn 

em atividade. CDR = doença de Crohn em remissão. M = masculino F = feminino. TNF = fator de necrose tumoral. IADC = índice de 

atividade da doença de Crohn. CDEIS = Índice endoscópico de gravidade da doença de Crohn. PCR = Proteína C-Reativa. IMM = 

Imunossupressor. * Classificação de Montreal.  # CDEIS calculado em 53pacientes de cada grupo.  φ Presença de úlceras e realce da mucosa 

pelo contraste em pelo menos um segmento intestinal. † p <0,0001 comparado com o grupo CDA. 

 

 No ensaio realizado utilizando o kit Elisa –Promonitor, foi obtido que aproximadamente 70% (69,33% - 52 

das 75 amostras) estavam com a dosagem da droga acima da concentração sérica considerada terapêutica para o 

Infliximabe (3-7µg/mL). Dessas 52 amostras, 24 eram de pacientes que apresentavam a doença em atividade e 28 

de pacientes que se encontravam em remissão. Em comparação, no ensaio utilizando o kit– Bulhmann, 40 pacientes 

(53,33%) possuíam níveis séricos de IF acima do valor terapêutico, sendo que desses, 19 encontravam-se em 

atividade da doença e 21 em remissão. 

 Ainda com os valores encontrados nos ensaios, no teste da Promonitor, 9 amostras (12%) tiveram sua 

concentração sérica da droga em dose terapêutica, sendo que 3 pacientes estavam em atividade da doença e 6 em 

remissão. No teste Bulhman, 19 testes (25,33%) estavam dentro da dose terapêutica, em que 7 eram de pacientes 

com a doença em atividade e 12 de pacientes em remissão.  

Por fim, 14 (18,66%) pacientes submetidos ao kit Elisa – Promonitor estavam com níveis indetectáveis de 

IFX, sendo 8 em atividade e 6 em remissão da doença. Os resultados comparativos do teste pelo teste rápido – 

Buhlmann, tiveram que 16 (21,33%) pacientes não apresentaram níveis detectáveis de IFX, sendo que desses 9 

estavam em atividade e 7 em remissão da doença. Todos os resultados citados acima estão demonstrados na Tabela 

2. 

Tabela 2 - Dosagem de níveis séricos de IFX 

 Grupo DCA Grupo DCR Valor total 

Número de Pacientes 35 40 75 

Nível séricoIFX > 3-7ug/mL (Promonitor) 24 28 52 

Nível sérico IFX > 3-7ug/mL (Bulhmann) 19 21 40 

Nível sérico IFX = 3-7ug/mL (Promonitor) 3 6 9 

Nível sérico IFX = 3-7ug/mL (Bulhmann) 7 12 19 

Nível sérico IFX indetectável (Promonitor) 8 6 14 

Nível sérico IFX indetectável (Bulhmann) 9 7 16 
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Ao compararmos as concentrações séricas de IFX dos grupos nos diferentes testes, é possível perceber uma 

similaridade entre os dois testes utilizados, embora a grande maioria dos pacientes tenha apresentado níveis séricos 

supra terapêuticos.  

Em relação ao desempenho do teste, como previamente apresentado, 12% dos pacientes encontravam-se 

em dose terapêutica no Kit Elisa – Promonitor e 25,33% no Kit teste – Bulhmann. Para os níveis indetectáveis, esse 

resultado foi encontrado em 18,66% dos pacientes do kit – Promonitor e em 21,33% dos pacientes no teste 

Bulhmann.  

Nos testes de quantificação de anticorpos anti-Infliximabe para estudo do desenvolvimento de 

imunogenicidade, das 75 amostras coletadas de pacientes, 11 (14,67%) apresentaram valores de anticorpos maiores 

que 5AU/ml, considerado como com presença de anticorpos anti-infliximabe (ATI), de acordo com as instruções 

do fabricante.  

Todos os pacientes que apresentavam anticorpos anti-IFX, não possuíam níveis detectáveis da droga na 

amostra coletada. Assim, dos 14 pacientes com níveis indetectáveis de IFX no kit – Promonitor, 11 (78,6%) 

apresentavam ATIs. Em comparação, no kit – Buhlmann, dos 16 pacientes com níveis indetectáveis do agente 

biológico, 68,75% apresentavam anticorpos anti-droga.  

 Os indivíduos que apresentavam anticorpos anti-IFX, não possuíam níveis detectáveis da droga na amostra 

coletada. Assim, dos 14 pacientes com níveis indetectáveis de IFX no kit – Promonitor, 11 (78,6%) apresentavam 

ATIs. Em comparação, no kit – Buhlmann, dos 16 pacientes com níveis indetectáveis do agente biológico, 68,75% 

apresentavam anticorpos anti-droga. Ademais, dos pacientes com presença de anticorpos, 6 eram do grupo com a 

doença em atividade e 5 estavam em remissão.  

DISCUSSÃO  

O uso de agentes biológicos no tratamento das doenças inflamatórias intestinais mostra-se como uma 

ferramenta de grande relevância na melhora dos sintomas e da qualidade de vida dos pacientes acometidos pela 

condição, porém a perda de responsividade um paradigma ainda a ser transposto (3).  

Em nosso estudo, foi percebido um grande número de pacientes com a concentração dos níveis de IFX 

acima da considerada terapêutica, sendo em um estudo prospectivo sugerido como apropriada uma concentração 

terapêutica de 3-7 µg/ml, porém sendo proposto por alguns autores uma concentração mínima de até 10 µg/ml para 

cicatrização e fechamento de fístulas(6-8). Independente da concentração sérica da droga, ao final da terapêutica 

empregada, busca-se atingir uma remissão sustentada. 

Ao discutir a comparação dos testes de quantificação da droga, é visto que a similaridade dos resultados 

nos testes utilizado para mensuração do IFX nesses pacientes encontra embasamento na literatura, em que estudos 

prévios que comparam diferentes imunoensaios para medir os níveis séricos de Infliximabe e mostram uma boa 

correlação entre diferentes testes (9–11). Ademais, em relação à comparação entre os níveis séricos de IFX, é 

percebido que não há diferenças estatísticas nas concentrações entre os grupos em atividade e em remissão em 

ambos os testes.  

VANDE et al., (2012) descreveram uma boa correlação e concordância nos níveis de IFX regulados com 

três ensaios. Em nossa pesquisa também identificamos boa correspondência nos níveis séricos de IFX mensurados 

nos dois ensaios. Ainda de acordo com VANDE et al., (2012) a comparação de ensaios é importantemente relevante 

para a compreensão e interpretação dos dados de diferentes estudos clínicos. 

Por fim, apesar de apenas uma pequena parcela de pacientes desenvolverem anticorpos anti-droga, todos 

que apresentaram ATI+ possuíam níveis séricos indetectáveis da droga. A relação entre os níveis séricos de IFX e 

os ATI é, dessa forma, notada em nosso estudo, porém não podendo ser correlacionada à atividade da doença. Não 

há ainda um consenso sobre a correlação dos níveis séricos dos agentes biológicos e a atividade da doença. 

Entretanto, diversos estudos trazem o uso do monitoramento dos níveis de droga como uma ferramenta para melhora 

da eficácia da terapia com agentes biológicos e manutenção da remissão prolongada nos pacientes.  
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CONCLUSÃO 

Assim, os dados apresentados nesse estudo, podem demonstrar a possibilidade do uso da quantificação dos 

níveis de droga e presença de anticorpos anti-IFX como uma ferramenta no controle da terapia aplicada, permitindo, 

assim, uma adequação de dose da droga ou mudança da terapia em uso. 
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