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RESUMO

A doença infl amatória intestinal acomete mulheres em idade fértil 
com relativa frequência. A conduta exige maior atenção durante 
esta condição clínica em virtude dos riscos potenciais de com-
plicações materno-fetais. O uso de infl iximab tem se mostrado 
seguro durante a gravidez e lactação, todavia ainda são poucos 
os relatos existentes na literatura. Relatamos dois casos de 
gestação durante o uso de infl iximab e realizamos revisão dos 
dados existentes na literatura acerca da conduta em pacientes 
com doença infl amatória intestinal nessa condição.

Unitermos: doença infl amatória intestinal, gravidez, infl iximab.

SUMMARY

The infl ammatory bowel disease is diagnosed frequently among 
woman of childbearing capacity. The management must be care-
fully because there are potential risks for the mother and fetus. 
Infl iximab seems to be safe in pregnancy and nursing, however 
there are few studies about this issue. We report two cases and 
review literature about the management of infl ammatory bowel 
disease in pregnancy.

keywords: infl ammatory bowel disease, pregnancy, infl iximab.

INTRODUÇÃO

A doença infl amatória intestinal (DII) frequentemente acomete 
mulheres em idade reprodutiva. A gravidez leva a preocupações 
quanto à morbidade e mortalidade neonatais, ocorrência de mal-
formações congênitas e exacerbações da doença durante este 

período. Esta é, portanto, uma condição clínica que exige maior 
atenção para seu manejo.

Apesar de ser considerada gravidez de alto risco, a maioria delas 
cursará sem intercorrências.1 Riis e col2 analisando em estudo 
coorte, 508 gestantes com diagnóstico de DII antes ou depois da 
gravidez, observaram que não houve diferenças quanto ao padrão 
de doença ou necessidade de cirurgia para seu adequado controle, 
porém identifi caram redução no número de episódios de exacer-
bação clínica após a gravidez. Em publicação recente, Bortoli e 
col3 encontraram taxas de recidivas de doença em 17,3% das ges-
tantes avaliadas, sendo mais frequentes em portadoras de reto-
colite ulcerativa idiopática (RCUI) em relação àquelas com doença 
de Crohn, mas sem diferença estatística (p= 0,38). Dezenove por 
cento dos partos ocorreram durante exacerbações clínicas e 8,7% 
entraram em remissão durante a gravidez (todas portadoras de 
RCUI).3 Há relatos de exacerbação clínica em até um terço das ges-
tantes com DII, principalmente no primeiro trimestre.1, 4

Por outro lado, o adequado controle de atividade das doenças 
parece ser o principal fator prognóstico na gravidez.4, 5, 6, 7 Quando 
em atividade, estão associadas a maior número de abortamentos 
espontâneos e partos prematuros, de recém-nascidos com baixo 
peso e/ou pequenos para idade gestacional e maior necessidade 
de partos cirúrgicos.7, 8, 9, 10 Todavia, a DII não aumenta o risco de 
complicações maternas como hipertensão ou proteinúria.10

Com relação à RCUI, cerca de 70-80% das pacientes permane-
cem em remissão durante a gestação e as taxas de recidivas são 
semelhantes às não gestantes.7 Até 7% apresentarão primeiro 
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episódio de colite durante a gravidez ou puerpério.11 Portadoras 
de anastomose íleo-anal toleram melhor a gravidez e apresentam 
exacerbações mais leves e transitórias, resolvendo-se completa-
mente no pós-parto.7 As taxas de partos cesarianos são maiores 
em portadoras de RCUI2 embora a doença por si só não repre-
sente indicação formal para esta via de parto.7

O comportamento da doença de Crohn tem padrão semelhante ao 
da retocolite durante a gravidez. Se a concepção se dá em momento
de remissão clínica, esta é mantida em até 70% das pacientes. 
As recidivas ocorrem mais frequentemente no primeiro trimestre 
e durante puerpério. Também não existe consenso quanto à via de 
parto indicada, devendo-se considerar indicações obstétricas.7

Peculiaridades quanto ao diagnóstico devem ser lembradas. 
As provas de atividade infl amatória estão comumente alteradas 
na gravidez sem necessariamente refl etir atividade de doença, 
porém as dosagens de proteína C reativa (PCR) tendem a ser 
constantes neste período e podem ser úteis como marcadores. Em 
virtude da hemodiluição, a hemoglobina e a albumina são parâ-
metros pouco fi dedignos para avaliação de atividade, pois di-
minuem com a progressão da gestação. Defi ciência de ferro é 
comum nesta situação e não deve ser utilizada como marcador de 
perda sanguínea.12 Com relação a exames endoscópicos, a retos-
sigmoidoscopia é relativamente segura e pode auxiliar no diagnós-
tico de colites ativas; por outro lado, a segurança da colonoscopia 
ainda é discutível durante o período gestacional.13, 14, 15

O manejo das DII durante a gravidez muitas vezes é prejudicado 
por má aderência ao tratamento devido ao medo por parte das 
mães da possibilidade de malformações congênitas. Existe ainda 
o temor, por parte dos médicos, da prescrição de medicações po-
tencialmente teratogênicas; no entanto, o tratamento não deve 
ser descontinuado e as pacientes precisam ser orientadas quanto 
aos riscos desta prática e as exacerbações da infl amação.

TRATAMENTO DA DII DURANTE A 
GRAVIDEZ

O uso de aminossalicilatos tem se mostrado relativamente seguro 
durante a gravidez. A sulfassalazina (SSZ) atravessa a barreira 
placentária e chega ao feto em concentrações semelhantes às 
maternas.7, 16 A maioria dos estudos revela que esta droga, con-
siderada como classe B pela FDA, não está associada a maior 
morbidade fetal ou abortamentos; 17, 18 no entanto, alguns antigos 
relatos têm descrito potencial teratogenicidade para esse me-
dicamento.19, 20, 21 Embora a sulfapiridina possa competir com a 
bilirrubina pelo mesmo sítio de ligação com a albumina, não há 
relato de maior risco de kernicterus em recém-nascidos de mães 

expostas à SSZ.22, 23 A reposição de ácido fólico é recomendada 
devido aos efeitos antagonistas da sulfassalazina, interagindo 
com transportadores de membrana celular. 

A mesalazina (MZA) em doses convencionais é segura durante a 
gestação.24 Em doses mais elevadas apresenta risco de desenvol-
vimento de nefrite intersticial no neonato,25 mas sem teratogeni-
cidade relacionada.25, 26, 24 Também é considerada droga classe B,
para uso durante a gestação. 

Os corticosteroides parecem ser seguros durante a gestação. Há 
relatos de risco aumentado de desenvolvimento de fenda palatina 
em animais e humanos, porém não há evidências convincentes 
de teratogenicidade.18 Achados de baixo peso ao nascer e recém-
nascidos pequenos para idade gestacional durante o uso de pred-
nisolona durante a gravidez não foram confi rmados em estudos 
mais recentes.27, 28, 29 São classifi cados como classe C para uso 
no período gestacional. A prednisolona deve ser o corticosteroide 
de escolha pois a exposição fetal é menor quando comparada à 
betametasona e dexametasona.30, 31 O uso de esteroides associa-
se à supressão transitória do sistema adreno-cortical fetal, não 
relacionando-se à disfunção persistente.32 Não parece haver 
transferência placentária signifi cativa de corticosteroides tópicos, 
mas ainda há poucos estudos.7

Não existem até o momento evidências de efeitos nocivos da aza-
tioprina (AZA) ao feto quando em doses adequadas, porém altas 
doses têm sido implicadas em teratogenicidade em modelos ani-
mais.33 A AZA atravessa a barreira placentária, porém o feto não 
possui a enzima capaz de convertê-la em seus metabólitos ativos 
e esta seria a justifi cativa para ausência de efeitos adversos.34 
Apesar de aparente segurança quanto ao uso, não é recomen-
dado o início da terapêutica durante a gravidez por sua eventual 
mielotoxicidade, embora para aquelas que já estejam em terapia 
de manutenção, a suspensão não seja necessária. A 6-mercap-
topurina (6MP) aumenta o risco de aborto espontâneo e partos 
prematuros em humanos e seu uso é desaconselhado durante a 
gestação.4 São consideradas pela FDA drogas de classe D para 
uso durante a gestação.

Prematuridade e retardo do crescimento fetal são alguns dos 
efeitos relacionados ao uso da ciclosporina (CsA). Considerada 
droga de classe C, a toxicidade renal e hepática tornam seu uso 
arriscado em gestantes, sendo apenas considerado em situações 
de gravidade não responsivas à corticoterapia.4 Bar Oz et al35 

demonstraram em metanálise de 15 estudos não haver aumento 
do risco de malformações congênitas com uso de ciclosporina 
em gestantes.

Metotrexate (MTX) é contraindicado na gestação pelos seus efeitos 
mutagênicos e teratogênicos, sendo associado a malformações 

Doença Infl amatória Intestinal e Gravidez – 
relatos de dois casos de uso de infl iximab e revisão da literatura



crânio-faciais, anormalidades do sistema nervoso central, inclu-
indo anencefalia, e defeitos em membros.36, 37 Se a gravidez ocorre 
durante seu uso, a droga deve ser imediatamente suspensa e a 
gestante deverá receber altas doses de ácido fólico.38

O uso de antibióticos pode ser necessário em alguns momentos 
durante o tratamento de pacientes com DII, principalmente na 
doença de Crohn. O metronidazol é droga teratogênica, fetotóxica e 
carcinogênica em camundongos, mas não parece estar associada 
a efeitos teratogênicos em humanos.39 No entanto, existem poucos 
dados disponíveis com relação aos seus efeitos em doses mais 
elevadas e por períodos mais prolongados, como geralmente é 
necessário em pacientes com DII. Ciprofl oxacino e outras quinolo-
nas têm sido utilizadas em gestantes, sem evidências de anormali-
dades congênitas ou músculoesqueléticas nas crianças. Entretanto,
são necessários mais estudos para confi rmação.40 Tetraciclina e 
sulfonamidas são contraindicadas na gravidez.41

A terapia biológica com infl iximab tem mudado o curso das DII 
consideradas refratárias. Até o momento, não há evidências de 
efeitos nocivos (toxicidade materna, embriotoxicidade, teratogeni-
cidade) com o seu uso durante a gestação em modelos animais.4 
Relato isolado descreveu complicações como parto prematuro, 
tetralogia de Fallot e óbito neonatal por hemorragia intracerebral 
e/ou pulmonar em humanos.42 O adalimumab é classifi cado como 
droga de classe B para uso na gestação. Vesga e col. em relato 
de caso com uso de adalimumab não encontraram morbidades 
relacionadas a esta medicação.43

CASO 1

Paciente de 23 anos, branca, natural e procedente de São Paulo, 
do lar, portadora de pancolite por doença de Crohn diagnosticada 
há 10 anos, com evolução desfavorável. Há 3 anos, apresentou 
quadro de megacólon tóxico quando em uso de prednisona 60mg/ 
dia e SSZ 4g/dia, o qual não respondeu ao uso de corticoterapia 
endovenosa e imunossupressão. Foi então iniciado infl iximab na 
dose de 5mg/kg, semana zero, 2 e 6, seguida de dose de manuten-
ção a cada 8 semanas (5mg/kg), evoluindo com remissão clínica. 
Durante infusão da terceira dose de indução do infl iximab, a pa-
ciente apresentou rubor facial, taquicardia e desconforto respiratório 
importantes, com melhora após hidrocortisona. Mantida terapia de 
manutenção do infl iximab a cada 8 semanas, além do uso de AZA 
100mg/dia, SSZ 4g/dia, prednisona 20mg/dia, com programação
de desmame progressivo, e supositório de MZA 250mg/dia, con-
seguindo-se bom controle sintomático. Evoluiu com exacerbações 
leves e remissões, sendo realizados ajustes de drogas conforme 
quadro clínico e resposta à terapêutica.

Há um ano, iníciou período gestacional em vigência do uso de 
SSZ 2g/dia, prednisona 5mg/ dia, AZA 100mg/dia, além do infl ixi-
mab em esquema de manutenção. Durante primeiro e segundo 
trimestres, não apresentou atividade clínica, sendo mantida a 
terapêutica, suspendendo-se a prednisona. No terceiro trimestre, 
passou a apresentar 5 a 7 evacuações ao dia, com sangue, cóli-
cas abdominais, artralgias e manifestações cutâneas compatíveis 
com pioderma gangrenoso. Exames laboratoriais na ocasião são 
mostrados na Tabela 1. Evoluiu com piora clínica progressiva, ne-
cessitando hemotransfusões e corticoterapia endovenosa, sem 
melhora. Optou-se por resolução da gestação com 38 semanas 
por parto cesariano, após discussão com obstetra. Não houve 
intercorrências periparto ou morbidades neonatais, com recém-
nato apresentando índice de APGAR 9/10 e peso 2,375Kg, sendo 
considerado pequeno para idade gestacional. Aos trinta dias do 
puerpério, a paciente encontrava-se assintomática, com reso-
lução completa do quadro intestinal, cutâneo e articular, 
mantendo uso de SSZ 4g/dia, prednisona 60mg/dia, em progra-
mação de desmame progressivo, e infl iximab na dose de manu-
tenção. Suspensa AZA para amamentação.

   Tabela 1 – Exames laboratoriais durante período de 

exacerbação

Hemoglobina 9,4g% (12 – 14)

Leucograma 8200/mm3 (7% bt; 80% seg)

Plaquetas 301000/mm3

VSH 86mm/h (<10)

1-glicoproteína ácida 172mg/dL (< 140)

PCR 15mg/dL (< 1,5)

CASO 2

Mulher de 31 anos, branca, natural e procedente de São Paulo, 
advogada, há 17 anos iniciou quadro de fi ssura anal que durou 
3 anos, quando associadores abdominais em fl anco E, acompa-
nhadas de evacuações pastosas, sem muco ou sangue. Nessa 
fase apareceram lesões de pele, do tipo eritema nodoso, que 
reverteram com corticosteroide, porém, com persistência das 
dores abdominais. Encaminhada para colonoscopia, a qual iden-
tifi cou colite de Crohn, começando o tratamento com MZA e a 
seguir com ciprofl oxacina sem grande melhora. 

Trocou-se o anti-infl amatório para SSZ 4g/dia e iniciada budeso-
nida, 9mg/dia. Melhorou da dor, mantendo 2 a 3 evacuações 
ao dia e cicatrização da fi ssura. Após 6 meses, na tentativa de 
redução da budesonida, voltou a apresentar dor abdominal e até 
10 evacuações ao dia, com remissão quase que completa dos 
sintomas, após retornar às doses anteriores do corticosteroide.
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Apesar de clinicamente controlada, repete a colonoscopia, que 
revelou importante estenose retal associada à doença ativa, 
sendo associada à medicação, colchicina e 6MP. Evoluiu com 
dor abdominal recorrente com difi culdade para evacuar, neces-
sitando esporadicamente de laxativos.

Sete anos após início do quadro foi indicada, pela primeira vez, 
dilatação endoscópica da estenose retal, com aplicação de trian-
cinolona local, melhorando da difi culdade para evacuar, porém 
mantendo dor abdominal e episódios de diarreia. Nesta ocasião 
estava com 6MP há 1 ano e SSZ. Nova colonoscopia mostra 
melhora da estenose, porém ainda com redução da luz intestinal 
e restante do cólon com doença ativa.

Com 3 anos de evolução e piora do quadro, diarreia, dor 
abdominal e febre, foi medicada com prednisona, 60 mg ao dia, 
em associação à 6MP e SSZ já em uso. A tentativa de redução 
do corticosteroide não sustentou a melhora clínica, indicando-se 
terapia biológica com infl iximab (dezembro de 2002).

Houve melhora geral do quadro, com diminuição da dor e da 
diarreia, apesar de se notar retorno da estenose ao toque retal, 
obrigando a paciente a manter estímulo laxativo com lactulose.

Em 2004 após nova colonoscopia, onde se detectou outra estenose, 
próxima ao ângulo esplênico, ocorreu perfuração na tentativa de 
sua dilatação endoscópica, sendo a paciente submetida à cirurgia 
de colectomia esquerda com anastomose transverso-retal. 

Apesar do uso constante do infl iximab, precisou de períodos de 
corticoterapia para alívio de dor.

Em outubro de 2007 engravidou, num período assintomático, 
sugerindo-se a troca da 6MP por AZA. A gravidez prosseguiu 
sem intercorrências até a 31ª semana quando foi indicada ce-
sárea por descolamento prematuro de placenta, suspendendo 
infl iximab nesta ocasião.

DISCUSSÃO

O infl iximab é um anticorpo monoclonal quimérico contra o fator 
de necrose tumoral alfa (TNF-1), considerado efi caz tanto para in-
dução quanto para manutenção de remissão clínica na doença de 
Crohn.44 A dose inicial, administrada via intravenosa, é de 5mg/kg
na semana zero, 2 e 6 para indução de resposta e mantido nes-
ta dose a cada oito semanas para manutenção de remissão. É 
classifi cado pela Food and Drug Administration (FDA) como droga 
de classe B para uso na gestação, ou seja, não existe toxicidade 
em humanos relatada. Existem poucos relatos isolados de mal-
formações associadas,42 porém a maior parte dos trabalhos tem 

se mostrado favorável ao seu uso neste período.45 O que se sabe, 
no entanto, é que esforços devem ser realizados no sentido de 
controlar a DII no período gestacional, uma vez que atividades com 
maior intensidade podem por em risco tanto a gestante quanto 
o feto.

Níveis séricos elevados de infl iximab podem ser encontrados nos 
recém-nascidos de mães que fi zeram uso desta medicação du-
rante a gravidez.46 O que pode explicar este fato é a transferência 
transplacentária de anticorpos maternos, já que se trata de um 
anticorpo da classe IgG. Observa-se transferência placentária já no 
primeiro trimestre, o que habitualmente não ocorre nesse período, 
devido sua estrutura quimérica.44 Em alguns relatos encontrados, 
esta transferência não parece ser danosa ao feto (Tabela 2), e da 
mesma forma que outros anticorpos maternos, o infl iximab tem 
uma meia-vida prolongada no recém-nascido.44 Não há evidências 
de excreção desta droga no leite materno.46, 47

Mulheres com DII têm risco duas vezes maior que a população 
geral de terem partos prematuros ou crianças consideradas de 
baixo peso ao nascer e maior probabilidade de partos cirúrgicos, 

Tabela 2 – Relatos de Caso

Autor N Doença Droga Infusões Resultados

Roux 49 3 AR
Etanercept, 

adali-
mumab

Manutenção

Prematuridade, 
icterícia neonatal, 

ITU neonatal, 
hiperplasia 

adrenal congênita 
hereditária

Vasiliauskas46 1 Crohn
Infl iximab 
(10mg/kg)

Manutenção
Parto normal, 
sem comorbi-

dades

Mahadevan 44 10 Crohn Infl iximab
2 indução 

8 manutenção
3 prematuros e 1 

baixo peso

Katz50 96
Crohn, 

AR
Infl iximab Manutenção

Abortos espontâ-
neos em 15% e 
terapêuticos em 

19% 
Resultados não 

diferem de outras 
pacientes com 
Crohn que não 
foram expostas 

ao infl iximab

Chakravarty 51 2 AR Infl iximab Manutenção

Sem achados de 
teratogenicidade 
ou morbidades 

maternas

Palmer 53 1 RCUI Infl iximab Indução Óbito fetal 
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o que parece estar mais relacionado à atividade de doença do 
que aos efeitos colaterais de medicações.8, 48, 52 De outra forma,
a gestação pode ser absolutamente normal neste grupo de 
pacientes.6, 48 O melhor fator de prognóstico obstétrico é o 
controle da doença.5,6

Por outro lado, a gravidez não parece infl uenciar o curso da doença 
ou a necessidade de tratamento cirúrgico, mas parece estar asso-
ciada a número reduzido de recidivas nos anos seguintes.2, 6

Os casos relatados em questão não fogem à regra observada por 
diversos autores. A exacerbação clínica apresentada pela paciente 
foi tratada adequadamente buscando reduzir morbimortalidade 
materna e do feto, o que não foi possível sem a interrupção pre-
coce da gestação. Não foram observadas malformações congêni-
tas, evidências de efeitos teratogênicos no feto ou morbidades 
perinatais, conforme outros relatos. O achado de baixo peso ao 
nascer pode sim estar relacionado à grave atividade de doença 
apresentada no último trimestre da gestação. 

CONCLUSÃO

Ainda existem poucos casos relatados em literatura que afi rmem 
ser isento de riscos o uso de infl iximab em grávidas; nenhum 
deles recomendado seu uso com segurança. O melhor resultado 
da gestação seguramente é obtido com o adequado controle da 
atividade do processo infl amatório. Até o momento, não existe
contraindicação absoluta para a prescrição desta droga, conside-
rada classe B para uso na gravidez.
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