
Tuberculose  
 
O que é tuberculose?  
 
A tuberculose é uma doença infecciosa, ou seja, transmitida por um microrganismo (ou micróbio), que pode ocorrer em vários 
locais do organismo, mas que em mais de 85% dos casos ocorre nos pulmões. Esse microrganismo é um tipo especial de 
bactéria, também conhecido como bacilo de Koch, em homenagem a Robertto Koch que identificou o Mycobacterium 
tuberculosis em 1882. 
 
A tuberculose mata? 
 
Se não diagnosticada rapidamente e adequadamente tratada, sim, a tuberculose pode matar. 
 
Quais são os principais sintomas da tuberculose? 
 
Existem os sintomas gerais, que todos os pacientes com tuberculose tem em maior ou menor intensidade como febre 
(sobretudo a tardinha), perda do apetite, emagrecimento, cansaço crônico e desânimo. Existem ainda os sintomas 
específicos, que dependem do local em que a pessoa tem a tuberculose. Uma vez que o local mais comumente acometido 
pela tuberculose são os pulmões, o sintoma específico mais comum é a tosse seca ou com catarro. 
 
A tuberculose pode acometer que outros órgãos? 
 
Em 10 a 15% dos casos, a tuberculose acomete outro local do organismo que não o pulmão. É a chamada tuberculose extra-
pulmonar. Os locais mais comumente atingidos depois dos pulmões são a pleura (que é uma membrana que reveste os 
pulmões) e os gânglios linfáticos (que quando inchados são conhecidos como “ínguas”). Podem ainda ocorrer tuberculose na 
meninge, nos ossos, nos rins, no intestino, enfim, em todos os órgãos. 
 
Eu pensei que não houvesse mais tuberculose no Brasil. A tuberculose voltou?  
 
No Brasil a tuberculose nunca foi embora. Nos países industrializados como Estados Unidos, Inglaterra, Dinamarca, Holanda, 
Alemanha, entre outros, ela tinha praticamente acabado. No entanto, lá pelo início dos anos de 1980 houve um aumento, 
para números alarmantes, do número total de casos dessa doença. Além disso, em algumas regiões do mundo, houve um 
preocupante aumento de casos de tuberculose que não se consegue curar com os medicamentos habituais e que é chamada 
de tuberculose multi resistente.  
 
A tuberculase é mais comum em alguns grupos específicos de pessoas? Quais?  
 
Sim, a tuberculose é mais comum em alguns grupos específicos de pessoas. São pessoas que, por algum motivo, estão com 
as suas defesas naturais um pouco diminuídas ou que convivem de forma muito próxima com quem tem tuberculose, seja em 
casa, no trabalho, em hospitais, em prisões ou em albergues. 
 
E o que são defesas naturais? 
 
As defesas naturais são constituídas por várias estruturas normais do organismo. Essas defesas podem ser anatômicas, 
celulares, bioquímicas e imunológicas. Para simplificar o entendimento, chamaremos de agora em diante as defesas naturais 
de anticorpos. Deve ficar claro que os anticorpos não são as únicas defesas naturais, mas, para facilitar, chamaremos tudo 
de anticorpos. Todas as pessoas têm essas defesas naturais, ou anticorpos, espalhadas pelo organismo. 
 
Mas afinal, o que são essas defesas naturais ou, como vocês estão chamando agora, esses anticorpos? 
 
Seriam os elementos do nosso organismo que combateriam os agentes que tentam nos causar doença. Um micróbio (uma 
bacteria ou um vírus, por exemplo) ao entrar no nosso corpo será combatido pelos nossos anticorpos. Eles sao como 
soldados do nosso organismo.  
 
Então pega tuberculose quem está com menos anticorpos? 
 



Mais ou menos. Quando o bacilo da tuberculose chega ao organismo de uma pessoa, os anticorpos dela travam um combate, 
uma espécie de luta, contra obacilo da tuberculose. Nos casos em que os anticorpos ganham a batalha, a pessoa não 
desenvolve a doença. Os anticorpos abatem o bacilo, que ficam"morto" ou "desmaiado" dentro do organismo. A pessoa fica 
então com o que e chamado de TB infecção. Entretanto, nos casos em que um grandenúmero de bacilos é inspirado ou os 
anticorpos estão um pouco menos ativos (como, por exemplo,em pessoas diabéticas  ou com câncer ou que foram 
submetidas a transplantes, em indivíduos infectados pelo vírus da AIDS, em pessoas que não estão se alimentando bem, ou 
são muito jovens ou muito idosas), o bacilo da tuberculose ganha a batalha e a pessoa desenvolve a tuberculose. 
 
O que vocês consideram muito jovens ou muito idosos? 
 
Crianças com menos de cinco anos e adultos com mais de 60 anos. Existem autores que sugerem que idade acima de 65 
anos defina o idoso.  
Isso quer dizer que nem todos que tem contato com uma pessoa com tuberculose vão ficar doentes com tuberculose? 
Exatamente.  
 
Qual a possibilidade de uma pessoa que tem contato com o bacilo da tuberculose vir a desenvolver a doença? 
 
A possibilidade de desenvolver tuberculose entre os infectados pelo bacilo que não tem nenhuma outra doença éde cerca de 
10% ao longo de toda vida. 
 
A TUBERCULOSE TEM CURA? 
 
Sim. 
 
Onde eu compro estes remédios e qual o preço? 
 
Os remédios são totalmente grátis. Aqui também é importante salientar que não é recomendado comprar em farmácia 
nenhum dos medicamentos para tuberculose fornecidos pelo governo. Primeiro, porque a qualidade desses medicamentos 
não foi avaliada pelo Ministério da Saúde. Segundo, porque o médico que indicou esses remédios pode não estar 
prescrevendo os remédios conforme indicado pelo Ministério da Saúde do Brasil, que é a maneira certa de se administrar tais 
medicamentos para o bom tratamento da sua TB. Nesse caso, você está correndo o risco demelhorar da doença nos 
primeiros meses e a doença voltar mais forte e resistente ao tratamento em seguida. Portanto, caso isso ocorra com voce, 
procure auxilio em um posto de saúde ou busque aconselhamento com um médico de reconhecido experiência com 
tuberculose.  
 
 
Comissão de Tuberculose – SBPT 
 
 
Fonte: Livro “TUBERCULOSE: dúvidas e direitos dos pacientes; autor: Marcus Barreto Conde; Editora Guanabara Koogan, editora integrante do GEN 

(Grupo Editor Nacional), in press (primeiro semestre de 2012).  
 



 
 

 
Tuberculose 
tem cura Vamos acabar com o 

preconceito e controlar 
essa doença 

ESQUEMA BÁSICO PARA ADULTO E ADOLESCENTES > 10 ANOS (EB) (2RHZE/4RH)  

Regime Fármacos Faixa de peso Unidades/dose Meses 
20 a35kg 2 comprimidos 

35 a 50 kg 3 comprimidos 
2RHZE 

Fase intensiva 

RHZE 
150/75/400/275 

Comprimidos em dose fixa combinada >50 kg 4 comprimidos 

2 

20 a35kg 2 comprimidos 

35 a 50 kg 3 comprimidos 
4RH 

Fase de 

manutenção 

RH 
150/75 

Comprimidos em dose fixa combinada >50 kg 4 comprimidos 

4 

Indicações: Casos novos* e retratamento** de todas as formas de tuberculose pulmonar e extra-

pulmonar (exceto meningoencefálica) infectados ou não pelo HIV. Legenda: Rifampicina=R; 

Isoniazida=H; Pirazinamida=Z; Etambutol=E 

 

SOLICITAR cultura, identificação e 

teste de sensibilidade em todos os 

casos de retratamento. 

Observações: 
a. O tratamento das formas extra-

pulmonares (exceto 

meningoencefálica) terá a duração 

de seis meses. 

b. No tratamento da associação 

tuberculose e HIV, independente da 

fase de evolução da infecção viral, o 

tratamento terá a duração de seis 

meses. 

Monitorar função hepática, renal 
e acuidade visual. 

TODOS OS CASOS COM BACILOSCOPIA POSITIVA, AO FINAL DO SEGUNDO MÊS 
DE TRATAMENTO 
(a partir do 61ª dia após início de tratamento), solicitar: Cultura, identificação e teste 
de sensibilidade (TS); 
O resultado do TS identificará a possível resistência aos fármacos e a mudança do 
esquema será avalidada na UNIDADE DE REFERÊNCIA; 
Até o retorno e avaliação do TS o esquema inicial será mantido. 

Todo paciente com tuberculose deve ser submetido ao TRATAMENTO DIRETAMENTE 
OBSERVADO (TDO) por profissional da Saúde para assegurar a CURA 



 
ESQUEMA BÁSICO PARA O TRATAMENTO DA TB EM CRIANÇAS < 10 ANOS (EB) (2RHZ/4RH) 

Peso do doente 

Até 20kg Mais de 20kg e 

até 35kg 

Mais de 35kg e 

até 45kg 

Mais de 

45kg 

Fases dos 
tratamentos 

Fármacos 

mg/kg/dia mg/kg/dia mg/kg/dia mg/kg/dia 

R 10 300 450 600 

H 10 200 300 400 

 
1° fase 
(2 meses-
RHZ Z 35 1000 1500 2000 

R 10 300 450 600 2° fase 
4 meses-RH H 10 200 300 400 

Legenda: Rifampicina=R; Isoniazida=H; Pirazinamida=Z; Etambutol=E 

Indicação:Casos novos de crianças*(10anos) , de todas as formas de tuberculose pulmonar e 

extra pulmonar(exceto a forma meningoencefálica), Infectados ou não pelo HIV; 

Retratamento** recidiva(independentemente do tempo decorrido do primeiro episódio)forma  

ou retorno após abandono com doença ativa em crianças(<10 anos),(exceto a 

meningoencefálica). 

 

Definições: 

*caso novo: paciente que nunca usou ou uso menos de 30 dias medicamentos anti – 

tuberculose. 

** retratamento: recidiva (independentemente do tempo decorrido da cura) ou retorno após 

abandono. 

Indicação: 
Casos novos de crianças* (<10 anos),de todas formas de tuberculose 
pulmonar e extra- pulmonar (exceto a forma meningoencefálica), infectados 
ou não pelo HIV; 
Retratamento**: recidiva (independentemente do tempo decorrido do 
primeiro episódio) ou retorno após abandono com doença ativa em crianças 
(<10 anos), (exceto a forma meningoencefálica). 
 
Definições: 
*Caso novo: paciente que nunca usou ou usou por menos de 30 dias 
medicamento anti-tuberculose. 
Retratamento: recidiva (independentemente do tempo decorrido da cura) ou 
 retorno após abandono. 

Todo paciente com tuberculose deve ser submetido ao TRATAMENTO DIRETAMENTE 
SUPERVISIONADO (TOD) por profissional da Saúde para assegurar a CURA. 



ESQUEMA PARA MENINGOENCEFALITE PARA ADULTO E ADOLESCENTES>10 ANOS 
(2RHZE/7RH) 

 

 

Regime Fármacos Faixa de peso Unidades/dose Meses 
20 a35kg 2 comprimidos 

35 a 50 kg 3 comprimidos 
2RHZE 

Fase intensiva 

RHZE 
150/75/400/275 

Comprimidos em dose fixa combinada >50 kg 4 comprimidos 

2 

20 a35kg 2 comprimidos 

35 a 50 kg 3 comprimidos 
7RH 

Fase de 

manutenção 

RH 
150/75 

Comprimidos em dose fixa combinada >50 kg 4 comprimidos 

7 

Legenda: Rifampicina=R; Isoniazida=H; Pirazinamida=Z; Etambutol=E 

 

 

Indicações: Casos de TB na forma 

 Meningoencefálica em casos novos 

ou retratamento em adultos e adolescentes(>10 anos). 

Monitorar função hepática,renal e acuidade visual. 

ESQUEMA PARA A FORMA MENINGOENCEFÁLICA DA TUBERCULOSE EM CRIANÇAS 
Utilizar o esquema básico para crianças,prolongando-se a  de manutenção para 7 meses. 

 
Observações:  
a) Nos casos de concomitância entre meningoencefálite e qualquer outra localização, 
 usar o Esquema para forma meningoencefálica. 
  
b) Na meningoencefálite tuberculosa deve ser associado corticosteróides ao esquema anti-TB: 
prednisolona oral (1 a2 mg/kg/dia) por quatro semanasnou dexametasona intra-venosa nos 
casos graves 

     (0,3 a0,4mg/kg/dia),por 4 a 8 semanas, com redução gradual da dose nas últimas quatro 
semanas. 
 
c) A fisioterapia na tuberculose meningoencefálica deverá ser iniciada o mais cedo possível. 
 
 
 



 
 Segurança dos fármacos anti- TB em gestantes 

Gravidez 
Medicamentos seguros Medicamentos que devem ser evitados 

Rifampicina Estreptomicina 
Isoniazida Polipepitideos 
Pirazinamida Etionamida e outras tionamidas 

Gestantes 

Etambutol Quinolonas 

ESQUEMAS ESPECIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE 1° LINHA 
Os doentes com esquemas devem ser acompanhados nas referências. 

 

Intolerância medicamentosa Esquema 

Rifampicina 2HZES/10HE 

Isoniazida 2RZES/4RE 

Pirazinamida 2RHE/7RH 

Etambutol 2RHZ/4RH 

Legenda: Rifampicina=R; Isoniazida=H; 

Pirazinamida=Z; Etambutol=E; Estreptomicina=S; 

Ofloxacina=O 

 

Hepatopatas: na impossibilidade de utilizar 
medicamentos do ESQUEMA BÁSICO(vide 
manual) utilizar 3SEO 9EO 
 

Nefropatas: é necessário conhecer o clerance de 
creatinina antes de iniciar o esquema terapêutico 
para ajustes das doses( vide manual). 

Esquema MR: indicado para os casos 
com 
Resiste Cia a pelo menos Rifampicina e 
Isoniazida,com duração de 18 a 24 
meses 
(vide manual). Os casos devem ser 
obrigatóriamente acompanhados na 
referência terciária e o tratamento deve 

Todo paciente com tuberculose deve ser submetido ao TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO 
(TDO) por profissional da Saúde para assegurar a CURA 

 

Esquema para MR 

Estreptomicina/Amicacina 12 meses 
Terizidona 18 meses 
Etambutol 18 meses 
Levofloxacina/Ofloxacina 18 meses 
Pirazinamida 6 meses 


