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PREZADO EDITOR

O interessante trabalho de Barbosa CMPL et al. na edição de 
Setembro-Outubro de 2008 da Revista Brasileira de Reuma-
tologia sobre reações infusionais ao infliximabe em crianças 
e adolescentes mostra uma alta incidência de reações quando 
comparados com a população adulta.1 Na experiência do 
Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, este número 
é inferior a 10%, sendo que, nesses casos, os pacientes volta-
ram a receber a medicação sem novas reações, somente com 
redução da velocidade de infusão.2

Os autores poderiam enriquecer a contribuição do trabalho 
se tivéssemos informações adicionais:
1) Ao suspender a medicação não receberam 

mais infusão de infliximabe? Se estavam 
respondendo migraram para outro antiTNF?

2) Alguns autores sugerem biomarcadores indicativos 
de reação infusional, como a presença de anticorpos 
antinucleares. Outros autores fazem distinção 
entre a presença de metotrexato e a incidência de 
reações infusionais. Os autores poderiam informar 
sobre o uso de metotrexato nesses pacientes e a 
presença ou não de anticorpos antinucleares.3,4 

3) Qual a dose média de prednisona nesses 
pacientes? Acredito que todos estavam 
usando uma dose basal de esteroides.

4) Finalmente, como a maioria dos pacientes em trabalhos 
anteriores não apresentam anticorpos anti-infliximabe, 
deve-se concluir que a presença de certas reações 
não exclui a possibilidade de readministração.
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