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TUBERCULOSE 

• Tratamento -  Regime ambulatorial, supervisionado, no serviço de 
saúde mais próximo à residência do doente (PSF) 

 

As drogas usadas, nos esquemas padronizados, são as seguintes:  

• Izonizida H;  

• Rifambicina R;  

• Pirazinamida Z;  

• Etambutol E. 



TUBERCULOSE 

• 1º fase (ataque): As 4 drogas preconizadas serão administradas em 
comprimidos: Rifampicina 150mg, Isoniazida 75mg, Pirazinamida 
400mg e Etambutol 275mg.  

 

 

• 2º fase (manutenção): As 2 drogas preconizadas serão administradas 
em comprimidos: Rifampicina 150mg e Isoniazida 75mg. 

 

 



TUBERCULOSE 

Esquemas preconizados segundo situação de tratamento do paciente e 
unidades de atendimento 

 



TUBERCULOSE 

Esquema básico para o tratamento da TB em adultos e adolescentes 



TUBERCULOSE 

 Esquema básico para o tratamento da TB em crianças (< 10 anos) 

 Esquema para o tratamento da TB meningoencefálica em adultos e 
adolescentes 

 

 

CONDIÇÕES ESPECIAIS 

 Gestante 

 Hepatopatias 

 Nefropata 

 

 



TUBERCULOSE 

Tratamento diretamente observado (TDO) da tuberculose na atenção 
básica : protocolo de enfermagem 

 

 Acompanhamento da evolução da doença 

 Controle do tratamento 

 Ficha de Notificação/Investigação de Tuberculose/Sinan-NET 

 

 

 

 Controle pós-cura 

 

 



TUBERCULOSE 

TRATAMENTO PREVENTIVO DA TUBERCULOSE 
 

 Prevenção da infecção latente ou quimioprofilaxia primária = recém 
nascidos; Tratamento da infecção latente ou quimioprofilaxia 
secundária = administração de isoniazida a uma pessoa infectada 
pelo bacilo de Koch com a finalidade de evitar que ela adoeça = 
reduz em 60% a 90% o risco de adoecimento 
 

 Profissionais de Saúde: Prova tuberculinica; Não existem evidências 
de que a revacinação por BCG traga benefício para o PS no sentido 
de proteção contra TB 
 

 Processo de avaliação de contatos 



TUBERCULOSE 

• A internação é obrigatória sempre que houver suspeita de 
Tuberculose meningoencefálica. 

 

• Reações adversas ao uso de drogas antituberculose - A maioria dos 
pacientes submetidos ao tratamento de Tuberculose, consegue 
completar o tempo recomendado, sem sentir qualquer efeito 
colateral relevante. Os fatores relacionados às reações são diversos. 
Todavia, os maiores determinantes dessas reações se referem à dose, 
horários de administração da medicação, idade do doente, seu 
estado nutricional, alcoolismo, condições da função hepática e renal 
e co-infecção pelo HIV. 

 


