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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O esquema de tratamento da TB tem alta eficácia em torno de 95% 

e com possibilidade de cura de aproximadamente 100% dos casos e reduz 

rapidamente a transmissão, e assim pode-se reduzir a incidência da doença. Embora a 

distribuição da medicação seja gratuita em todo país pelo Sistema Único de Saúde, a 

efetividade do tratamento da TB varia muito nos diferentes locais. JUSTIFICAVA: 

Conhecer as taxas de sucesso de tratamento ,falência e abandono além de verificar a 

segurança do tratamento da TB com 4 medicamentos em apresentação dose fixa 

combinada. 

OBJETIVO: Descrever as taxas de cura, falência e abandono do tratamento da 

tuberculose com o esquema básico com rifampicina, isoniazida, pirazinamida e 

etambutol nos dois primeiros meses de tratamento seguidos de isoniazida e 

rifampcina por quatro meses (2RHZE/4RH), sob forma de comprimidos em dose fixa 

combinada (DFC), em regime auto administrado implementado no Brasil desde 

2010, em substituição ao esquema utilizando cápsulas e comprimidos com 

rifampicina, isoniazida e pirazinamida nos dois primeiros meses de tratamento, 

seguidos de isoniazida e rifampcina por quatro meses (2RHZ/4RH). MÉTODOS: 

Estudo descritivo utilizando dados secundários coletados prospectivamente de 

prontuários de casos de TB, maiores de 18anos, submetidos ao tratamento com 

esquema básico para tuberculose, em duas Unidades Básicas de Saúde da região 

metropolitana de Goiânia. RESULTADOS: Foram incluídos no estudo 40 casos de 

TB. A taxa de cura foi de 67,5% (27/40), a de abandono de 17,5% (7/40) e a não 

ocorreram casos de falência. Houve relato de reações adversas em 47% (19/40) num 

total de 31 ocorrências. Dessas, 87% foram leves e 13% moderadas. Em nenhum 

caso houve necessidade de mudança ou suspensão do esquema. CONCLUSÕES: A 

taxa de cura do esquema 4RHZE/2RH em DFC sob regime autoadministrado foi 

semelhante às taxas históricas do tratamento com 2RHZ/4RH. A taxa de abandono na 

amostra estudada foi superior a taxa preconizada como adequada (até 5%). 

Palavras chave: tuberculose, resultado de tratamento, combinação de medicamentos 



 

 

ABSTRACT 

OBJECTIVE:  To describe tuberculosis treatment rates of cure, failure and default of 

a  self administered regimen, with rifampin, isoniazid, pyrazinamide and ethambutol 

in the first two months of treatment followed by isoniazid and rifampcina in the four 

last months (2RHZE/4RH) in four-drug fixed-dose combination (FDC), implemented 

in Brazil since 2010 to replace a regimen of separately administered  rifampicin, 

isoniazid and pyrazinamide in the first two months of treatment followed by 

isoniazid and rifampcina for four months (2RHZ/4RH). METHODS: Descriptive 

study using prospectively collected data from medical records of TB cases, older 

than18 years of age undergoing treatment with 2RHZE/4RH  in two units of primary  

health  care in the metropolitan area of Goiânia. RESULTS: The study included 40 

cases of TB. The cure rate was 67.5% (27/40), the abandonment was 17.5% (7/40) 

and there were no cases of failure. There was reports of adverse reactions in 47% 

(19/40) of the cases. Of these, 87% were mild and 13% were moderate. There was no 

need for change or suspension of the scheme. CONCLUSIONS: The cure rate in 

FDC 4RHZE/2RH scheme under self-administered regimen was similar to historical 

rates of cure with 2RHZ/4RH. The default rate in the sample studied was much 

higher than the rate recommended as appropriate (up to 5%). 

Keywords: tuberculosis, treatment outcome, drug combinations
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2. INTRODUÇÃO 

A tuberculose (TB) representa historicamente um problema de saúde pública no 

mundo. Mais de 90% dos casos ocorrem nos países em desenvolvimento, sendo que o 

Brasil é um dos 22 países responsáveis por 80% do total de casos de tuberculose no 

mundo (WHO 2010). 

Apesar da implantação do Programa Nacional de Controle da Tuberculose 

(PNCT) e maior divulgação das normas técnicas, o cenário de desenvolvimento social 

do país, fraquezas de organização do Sistema de Saúde e deficiências de gestão fazem 

com que as metas pactuadas com Organização Mundial da Saúde (OMS) não sejam 

cumpridas na sua totalidade. A meta de detecção é 70% da estimativa dos casos de TB 

pulmonar bacilíferos e vem sendo atingida, mas a meta de cura de 85% destes, não 

(WHO 2009).  O indicador cura tem sido um desafio para o Brasil, de 2001 a 2005 

houve uma melhora gradual deste. Porém, a partir de 2006 a taxa de cura estabilizou em 

torno de 73%, sendo que em 2009 foi de 73,5% e 70,3% em 2010 (MS 2012).  

 Em Goiás a situação de encerramento “cura” para casos novos de TB de 2005 a 

2010 variou de 74,2% a 70,8%, a de falência ficou estável em 0,1% e a de abandono 

ficou entre  9,8% e 7,1%, no mesmo período. Deve-se ter em conta que Goiás apresenta 

um das menores taxas de incidência do país, 13 casos para cada 100.000 habitantes, 

enquanto a média no Brasil é de 38 casos para cada 100.000 habitantes (SMS – Goiânia 

2011, SES – GO 2011, MS 2011). 

O esquema de tratamento da TB tem alta eficácia com possibilidade de cura de 

aproximadamente 100% dos casos e reduz rapidamente a transmissão, e assim pode-se 

reduzir a incidência da doença. Embora a distribuição da medicação seja gratuita em 

todo país pelo Sistema Único de Saúde, a efetividade do tratamento da TB varia nos 

diferentes locais (Birrenbach 2007). Problemas nos variados níveis de adesão ao 

tratamento, como por exemplo, o uso errado ou irregular do medicamento ou mesmo o 

abandono do tratamento, podem ser apontados como fatores importantes que afetam a 

efetividade e, consequentemente, o controle da TB no Brasil (Hijjar 2005). 

 A OMS preconiza que os programas de controle de TB tenham uma taxa de 

abandono em torno de 5%. No Brasil, o percentual de abandono foi de 12% nos últimos 

5 anos.  Além disso, dados do “II Inquérito Nacional de Resistência aos Fármacos anti-

TB” (2007-2008) mostraram aumento da taxa de resistência primária à isoniazida (H) de 
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3,5% para 6% e à rifampicina (R) de 0,2 para 1,5% entre os anos de 1997 e 2007 (Braga 

1999, MS 2009). 

Uma das várias estratégias adotadas pela PNCT com objetivo de reduzir a 

seleção de cepas resistentes foi o acréscimo do etambutol (E) à fase inicial do 

tratamento da TB e, o esquema de tratamento da TB passau de três medicamentos 

(RHZ) para quatro medicamentos (RHZE). Ainda, a apresentação dos medicamentos  

foi modificada para comprimidos em dose fixa combinad (DFC). O esquema com 

quatro medicamentos já é utilizado em praticamente todo mundo há aproximadamente 

30 anos e a utilização dos comprimidos DFC é uma recomendação da OMS e da 

“International Union Against Tuberculosis and Lung Diseases” – União Internacional 

Contra Tuberculose e Doenças Pulmonares (IUALTD) como medida adicional para 

aumentar a adesão ao tratamento ( Blomberg 2001, Blomberg 2003, SBPT 2009).  

Diante deste cenário, é importante conhecer os desfechos clínicos do tratamento 

RHZE em comprimidos com dose fixa combinada com o propósito de avaliar as taxas 

de sucesso de tratamento, falência e abandono. E, a partir desses dados poder avaliar se 

o esquema RHZE em comprimidos DFC, no Brasil, tem o potencial de melhorar adesão 

ao tratamento, com isso melhorar o controle da TB e, então, parar o aumento da 

resistência bacteriana aos medicamentos antituberculosos. Ainda, a descrição das 

reações adversas é essencial para verificar o perfil de segurança da apresentação DFC 

na população brasileira.    
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2.1. REVISÃO DE LITERATURA  

2.1.1. HISTÓRICO  

A TB é uma doença de decurso milenar e ampla distribuição geográfica. Estudos 

de biologia molecular e sequenciamento genético permitiram conhecer a presença da 

TB no Egito e Roma antigos. Nas Américas, sua presença data da era pré-colombiana e 

em Bórneo, estava presente mesmo antes do contato com o europeu. No Reino Unido, 

um esqueleto masculino com lesões ósseas causadas pela TB pertenceu a Era do Ferro e 

a associação do DNA micobacteriano ao de pleura calcificada confirma a presença da 

TB no deserto de Negev há 1400 anos (Leão & Portaels 2007). 

Os gregos, da Escola de Cós, relatavam a TB como supuração pulmonar e 

“doença que mata mais dentre todas”. Já Hipócrates descrevia os sintomas como “os 

hemoptoícos dos jovens”. Galeno pormenorizava a tísica (termo da literatura grega que 

faz referência à TB) como lesões ulceradas do tórax, pulmões ou garganta 

acompanhadas de tosse, febre baixa e perda de peso em conseqüência da secreção 

purulenta (Rosemberg & Tarantino 2002, Leão & Portaels 2007). 

As primeiras referências da natureza infecciosa da TB são da literatura italiana 

do século XVII, sendo a transmissibilidade controvérsia secular até a descoberta do 

agente etiológico da TB, o Mycobacterium tuberculosis - Bacilo de Koch, por Robert 

Koch em 1882. Atualmente, é ponto pacífico que a TB é uma doença infectocontagiosa 

e sua propagação tem se dado pelo contato inter-humano (Rosemberg & Tarantino 2002, 

Leão & Portaels 2007). 

A epidemia de TB provavelmente se iniciou na Europa no século XVII e 

perdurou por 200 anos, e já nesta época era uma das principais causas de morte. As 

cidades da Europa e América do Norte com alta densidade populacional e precárias 

condições sanitárias propiciaram o ambiente adequado para expansão da epidemia, a 

qual foi disseminada para os outros continentes pela colonização (Rosemberg & 

Tarantino 2002, Leão & Portaels 2007). 

“Historicamente a tuberculose constitui inusitado fenômeno de interpenetração 

cultural com diversas formas de manifestação humana [...]. Na época anterior à moderna  

quimioterapia os tratamento eram bizarros, danosos, bárbaros, românticos e eróticos. 

[...] Os tisiólogos dessa época foram heróis idealistas e humanitários, ajudando os 
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pacientes e lutando contra a doença praticamente de mãos vazias [...]” (Rosemberg 

1999). 

A partir de 1940, surgiu a era da moderna quimioterapia, e passou-se a curar 

todas as formas de TB. A letalidade que era altíssima caiu drasticamente, o contagio 

diminuiu pela rápida negativação do escarro e houve importante diminuição dos casos 

da doença nos países da Europa e América do Norte. No entanto, nos países pobres e em 

desenvolvimento a diminuição não foi tão expressiva e, nestes, a TB nunca deixou de 

ser um sério problema de saúde pública (Rosemberg & Tarantino 2002). 

A partir dos anos 80, mais precisamente 1985, a TB volta a crescer impulsionada 

pela migração populacional e pela pandemia da AIDS. A AIDS aumentou novamente a 

prevalência da doença mesmo naqueles não HIV positivos. A prevalência aumenta 

exponencialmente e na década de 90 a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou 

a TB uma emergência sanitária mundial (Silva et al. 2004). Atualmente, a OMS 

concentra suas ações nos 22 países responsáveis por aproximadamente 80% dos casos 

de tuberculose no mundo, e o Brasil está entre estes (WHO 2010). 

 

2.1.2. EPIDEMIOLOGIA  

Segundo a OMS, em 2009, ocorreram 9,4 milhões de casos de TB e se observa 

aumento no número absoluto de casos, pois houve aumento da população mundial. 

Apesar do aumento absoluto, existe queda na incidência proporcional à população. 

África e Ásia contribuem com 85% do total de casos de TB no mundo. Dos 9,4 milhões, 

aproximadamente 1 milhão são HIV positivo. A prevalência mundial, em 2009, ficou 

em 200 casos por 100 mil habitantes e foi estimada uma mortalidade de 1,3 milhões 

apenas entre os HIV negativos (20 mortes por 100 mil habitantes). Se somados os HIV 

positivos, a mortalidade atinge 26 mortes por 100 mil habitantes. Em 2008, foram 

estimados 440 mil casos de TB multirresistente (MDR - TB) (WHO 2010).  

No Brasil, segundo o Ministério da Saúde (MS), em 2010 foram notificados 

70.997 casos de TB sendo a incidência da TB no mesmo ano de 37,2 casos por 100 mil 

habitantes. A série histórica da doença desde 1990 decresceu de 51,8 casos por 100 mil 

habitantes para 38,2 casos por 100 mil habitantes, uma queda de 26% até 2007. A taxa 

atual de mortalidade é de 2,5 casos por 100mil habitantes e era de 3,6 casos por 100 mil 

habitantes em 1990, uma diminuição de 32% até 2007. O grupo etário entre 45 e 59 
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anos e o gênero masculino apresentam as maiores incidências. A OMS, em 2010, 

publicou taxas de incidência e mortalidade um pouco maiores que as do MS, no entanto, 

a tendência de queda destes indicadores também está clara na série histórica a partir de 

1990 (SBPT 2009, WHO 2010, MS 2011). 

A TB concentra-se nas capitais, regiões metropolitanas e municípios prioritários 

de atuação do Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT). Os estados de 

São Paulo e Rio de Janeiro apresentam as maiores taxas de incidência, assim como 

alguns estados da região norte, nos quais a faixa etária de maior incidência é mais 

avançada e predominam as formas pulmonares (Bierrenbach et al. 2007). 

 Em 2010, no estado de Goiás, 879 casos novos de TB foram notificados, a 

incidência em 2009 foi de 14,6 casos por 100 mil habitantes e a mortalidade foi de 1 

caso por 100 mil habitantes. Apenas dois de seus municípios são prioritários segundo o 

PNCT: Goiânia e Aparecida de Goiânia (MS 2011).  

A taxa de sucesso de tratamento para casos novos de TB bacilífera no Brasil foi 

em 2006, segundo o MS, de 73% e o abandono de 9%. Em 2008, a taxa de cura foi de 

71% e a detecção de casos de 86% segundo a OMS. Em 2009, a taxa de cura para casos 

novos bacilíferos foi de 72,4%. Bierrenbach et al. 2007, demonstraram taxa de cura de 

casos novos de TB de 68%, 67%, 65,9%, 65,4% e 54,9% nos anos 2000, 2001, 2002, 

2003 e 2004 respectivamente. E, abandono de 12,4%, 11,6%, 10,1%, 9,3%, 7,4% para 

esses mesmos anos. 

Em Goiás a situação de encerramento cura, para casos novos de TB, do ano de 

2005 a 2010 foi de 74,2%, 71,7%, 71,3%, 75,7%, 73,3% e 70,8% respectivamente, e a 

situação de encerramento abandono, para os mesmos anos, foi de 9,8%, 10,4%, 9,5%, 

8,6%, 9,0% e 7,1%. Em Goiânia, de 2002 a 2010 as taxas de cura da TB bacilífera 

foram em média 70% e o abandono de 17,3% (Gráfico 1), enquanto a  taxa de cura da 

TB todas as formas e o abandono foram de 77% e 11,5% , no mesmo período (Gráfico 

2) (WHO 2010, MS 2011, Bierrenbach et al. 2007, Secretaria Municipal de Saúde de 

Goiânia 2011, Secretaria Estadual de Saúde de Goiás 2011). 
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Gráfico 1 - Percentual de Cura e Abandono dos Casos Novos de Tuberculose 

Pulmonar Bacilíferos, Goiânia, 2002-2010. 

Fonte: SMS de Goiânia/Departamento de Epidemiologia/DDT 

 

Gráfico 2 - Percentual de Cura e Abandono dos Casos Novos de Tuberculose de 

Todas as Formas, Goiânia, 2002-2010. 

Fonte: SMS de Goiânia/Departamento de Epidemiologia/DDT 



 

 7 

2.1.3. CONTROLE DA TUBERCULOSE NO BRASIL  

A TB surgiu no Brasil em 1500 trazida pela colonização. No século 19, 

aproximadamente um terço dos óbitos eram causados por essa doença. A assistência se 

dava com a ausência do poder público e princípios de solidariedade e pioneirismo. Em 

1899, foram criadas as primeiras instituições específicas: a Liga Brasileira Contra 

Tuberculose (Rio de Janeiro) e a Liga Paulista contra Tuberculose (São Paulo). As ligas 

seguiam os modelos europeu e americano. Na época, houve estímulo a criação de 

sanatórios e hospitais, com destaque para os dispensatórios que desenvolviam ações de 

prevenção, diagnóstico e tratamento da TB. E, dentre os tratamentos da época destacou-

se a colapsoterapia criada por Carlos Forlanini na Itália em 1894 (Ruffino Netto 1999, 

Hijjar MA et al. 2007). 

A reforma Carlos Chagas, no final da segunda década do século XX, instituiu o 

primeiro órgão governamental de combate a TB, a Inspetoria de Profilaxia da TB que 

preconizava a descoberta e tratamento dos portadores de tuberculose.  Em 1927, inicia-

se a vacinação anti-TB no Brasil. Na década de 40, surge o Serviço Nacional de 

Tuberculose (SNT) e é criada a Campanha Nacional Contra a Tuberculose (CNCT) que 

teve atuação marcante na capacitação de profissionais de saúde, no avanço do 

conhecimento técnico-científico e no desenvolvimento de uma consciência nacional. Na 

década de 60, a TB se torna doença de notificação compulsória e é garantida a 

gratuidade dos meios de prevenção, diagnóstico e tratamento (Ruffino Netto 1999, 

Hijjar et al. 2007). 

Em 1946, na instituição da CNCT, dois agentes anti-TB eram utilizados: a 

estreptomicina (S) e o ácido para-amino-salicilico (PAS), descobertos em 1944 e 1946 

respectivamente. Esta associação de medicamentos foi o primeiro esquema terapêutico 

da TB, consagrado nos EUA e adotado no Brasil. A partir da CNCT conseguiu-se 

aumentar a eficiência do programa e alterar o quadro de mortalidade no país. Na década 

de 50, com a descoberta da ação da isoniazida (H) contra o bacilo da TB, o Brasil optou, 

dentre outra opções, por utilizar o esquema isoniazida e estreptomicina duas vezes por 

semana. No final desta década, foi demonstrado 68,2% de resistência a pelo menos duas 

das três drogas utilizadas, aumento da transmissibilidade, transmissão de germes 

resistentes, imobilidade de leitos hospitalares por doentes crônicos e diminuição da 

velocidade de queda da mortalidade (Fraga  et al. 1958, Ruffino Netto 1999, Hijjar et al. 

2007). 



 

 8 

Na década de 60, mudou-se o esquema terapêutico diante da resistência 

bacteriana e da piora na mortalidade da TB. Iniciou-se a utilização de esquemas 

padronizados de 18 meses de duração que combinavam isoniazida, estreptomicina e 

pirazinamida (Z). A partir de estudos que mostraram a mesma efetividade do tratamento 

tanto no âmbito hospitalar quanto no ambulatorial, as autoridades enfatizaram o 

tratamento ambulatorial. O aumento da resistência fez com que a CNCT padronizasse 

um esquema de reserva para os casos de resistência nos já tratados e este continha o 

etambutol (E), etionamida (Et) e a pirazinamida (Madras 1958, Ruffino Netto 1999, 

Hijjar et al. 2007). 

Na década de 70, desenvolveu-se a quimioterapia de curta duração (6 meses) 

com rifampicina, isoniazida e pirazinamida sem o comprometimento da eficácia do 

tratamento, com destaque para a potente ação bactericida da rifampicina em associação 

com a isoniazida (Poppe et al. 1974, Fraga H. & Gerhardt G. 1979). O Brasil foi o 

primeiro país do mundo a padronizar o esquema de 6 meses na rede pública com todas 

as drogas administradas via oral e distribuídas gratuitamente, e a ministrar intenso 

treinamento ao pessoal envolvido nas atividades de controle da TB (Hijjar et al. 2007). 

  

Durante os anos 80, as normas técnicas foram revistas, foi implantado o sistema 

de informação unificado e iniciada a descentralização das ações para estados e alguns 

municípios. Também nesta década, iniciou-se a utilização de isoniazida e rifampicina 

em uma única cápsula para evitar a resistência bacteriana adquirida e incentivou-se o 

tratamento das formas sem confirmação bacteriológica no intuito de diminuir a 

transmissão da doença (Hijjar et al. 2007). 

Em 1990, o programa de controle da TB sofreu uma desestruturação com a 

extinção da CNCT, descentralização da administração para os estados e a dicotomização 

na definição das diretrizes. A OMS, em 1993, declarou a TB em estado de emergência 

mundial e o Brasil, em 1994, lançou o Plano Emergencial para Controle da Tuberculose 

implantado em 1996. Este selecionou 230 municípios prioritários a partir da situação 

epidemiológica e de dados operacionais. Metas específicas também foram elaboradas e 

buscavam, dentre outras, diagnosticar 90% dos casos e curar, no mínimo, 85% dos casos 

diagnosticados (MS 1996, Hijjar et al. 2007).  

Em 1999, o MS observando as diretrizes técnicas do Plano Emergencial, iniciou 

o Plano Nacional de Combate a Tuberculose, em 2000, o Plano Nacional de 

Mobilização para Eliminação da Hanseníase e Controle da Tuberculose em Municípios 
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Prioritários e, em 2001, o Plano Estratégico para Implementação do Plano de Controle 

da Tuberculose no Brasil de 2001-2005. Estes buscavam implementar ações de controle 

de TB em 100% dos municípios prioritários e reafirmavam as metas do plano 

emergencial. Em 2003, foi criada a Secretaria de Vigilância em Saúde, e, atualmente, 

esta é a responsável por organizar e estruturar o combate a TB (Hijjar et al. 2007). 

Apesar da implantação do Programa Nacional de Controle da Tuberculose 

(PNCT) e maior divulgação das normas técnicas, o cenário de desenvolvimento social 

do país, fraquezas de organização do Sistema de Saúde e deficiências de gestão fazem 

com que as metas pactuadas com Organização Mundial da Saúde não sejam cumpridas 

na sua totalidade. A meta de cura de 85% dos casos de TB descobertos ainda está por ser 

alcançada e a estratégia DOTS (Estratégias Tratamento Diretamente Observado), 

recomendada pela OMS, no intuito de melhorar o controle da TB, tem encontrado 

dificuldades de expansão (WHO 1999, Ruffino Neto 2002, Hijjar et al. 2007,WHO 

2009). 

Dificuldades em cumprir as metas pactuadas com a OMS somadas ao aumento 

da resistência primária aos medicamentos antituberculosos levaram o MS, em 2008, a 

modificar o esquema de tratamento da tuberculose adicionando o etambutol como 

quarto medicamento e introduzindo o uso de comprimidos com dose fixa combinada. 

Essas modificações objetivavam combater o aumento da resistência bacteriana, 

aumentar o sucesso terapêutico e a adesão ao tratamento (MS 2009).  

2.1.4 A TUBERCULOSE 

 A TB continua sendo uma das doenças infectocontagiosas mais importantes em 

virtude da sua alta  prevalência e morbimortalidade. É uma doença social com 

repercussões médicas. Ocorre mais frequentemente nas populaçoes em precárias 

condições de moradia, principalmente se mal iluminadas e com muitos habitantes. 

Outros fatores para a persistência da TB dentre as doenças ainda descontroladas, apesar 

do tratamento eficaz, são os movimentos migratórios das pessoas de áreas de alta 

inicidência e a imunodeficiência advinda da infeção pelo vírus HIV (ATS 2000). 

 A principal porta de entrada do Mycobacterium tuberculosis é a via respiratória. 

Partículas contendo complexo M. Tuberculosis, após desidratadas – núcleos de Wells – 

são inaladas e atingem bronquíolos e alvéolos respiratórios onde esses microrganismos  

replicam-se. A infecção pulmonar decorre da relação entre a virulência do 
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microrganismo e a capacidade dos macrofágos alveolares em eliminar os patógenos, 

além do tamanho do inóculo. Se o macrófago falha, então, a micobactéria se prolifera 

no interior desta célula. A proliferação é lenta e leva a infecção de outros macrófagos. 

São necessárias de 2 a 12 semanas para se ter uma população bacilar de  103 a 104, 

quantidade suficiente para induzir a resposta imune celular (Dannenberg 1989). Antes 

que a resposta celular se inicie, o bacilo se dissemina para linfonodos via vasos 

linfáticos e por via hematogênica para sítios mais distantes. As zonas pulmonares 

superiores, os rins, ossos e cérebro são locais propícios para proliferação bacilar e esta 

ocorre antes que a imunidade celular possa limitá-la (Kritski & Melo 2007).  

  A resposta inflamatória local ao bacilo é mediada por receptores agonistas 

TOLL-LIKE abundantes na superficie bacteriana. Os macrófagos infectados produzem 

TNF-α e quimiocinas inflamatórias que recrutam células da defesa imunológica. As 

células recrutadas amplificam e modulam a resposta inflamatória local a qual culmina 

na formação do granuloma. O granuloma inicialmente formado tem no centro 

macrófagos infectados circundados por macrófagos espumosos, e, na camada externa os 

linfócitos circundados por colágeno e componentes da matriz extracelular (Russel 

2007). Os bacilos concentram-se no centro do granuloma, geralmente, necrótico 

(Riggiardo, Z. & Middlebrook, G. 1974).   

 Em aproximadamente 95% dos indivíduos adultos, a infecção primária é 

debelada, permanecendo os bacilos em estado de latência, coincidindo com o 

desenvolvimento da hipersensibilidade ao bacilo e positivação do teste tuberculínico. A 

latência refere-se à habilidade do M. tuberculosis sobreviver no hospedeiro sem causar 

doença. A situação metabólica destes bacilos, na infecção latente, permanece obscura. 

As hipóteses seriam que os bacilos poderiam encontrar-se em estado de dormência não-

replicativo, um estado metabólico alterado com ciclos de replicação ocasionais, ou em 

multiplicação ativa, seguida de morte dos bacilos pela resposta imune (Flynn & Chan 

2001). Um verdadeiro estado de “dormência” dos patógenos no interior dos fagócitos 

parece improvável, sendo sugerido que a sobrevivência dos bacilos necessite de alguma 

atividade metabólica, e que estes “observariam” as condições do ambiente, aguardando 

uma oportunidade para reativação (Orme 2001). 

Em cerca de 5% a 10% dos indivíduos, a infecção primária não é contida, passando os 

mesmos a ter doença ativa, ou seja, TB primária. Os indivíduos portadores de infecção 

latente apresentam maior risco de desenvolver TB ativa nos 2 primeiros anos após a 
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infecção (Frieden et al. 2003, Fitzgerald & Haas 2004, Hussain 2007, Kritski & Melo 

2007).  

2.1.5. ASPECTOS CLÍNICOS DA TUBERCULOSE                                                                    

 As manifestações clínicas da TB formam um espectro variável e  que depende de 

fatores do hospedeiro, do patógeno e da inteteração destes. Doenças e condicões clínicas 

imunossupressivas tais como: desnutrição, alcoolismo, idade avançada, diabetes, 

gastrectomias, insuficiência renal crônica, doença oncológica, infecção pelo HIV e 

medicamentos imunossupressores são fatores que facilitam o desenvolvimento da TB. A 

virulência do bacilo, a quantidade do inóculo e a suceptibilidade genética do hospedeiro 

também influenciam na apresentação clínica da doença (ATS 2000). 

 Dos sintomas sistêmicos da dooença a febre é o mais frequente e ocorre de 37% 

a 80% dos doentes. A duração média da febre após o início do tratamento é de 10 dias 

mas pode variar de 1 a 109 dias. Perda de peso, suores noturnos, perda de apetite, 

fraqueza e astenia são sintomas correlacionados com a TB, mas também podem 

decorrer das doenças concomitantes. Suores noturnos e/ou astenia e/ou perda de peso 

tem frequencia de 64% (Kiblawi et al 1981, Aktogu S.et al. 1996).  

 As manifestações hematológicas mais comuns são a leucocitose e anemia, porém 

monocitose e eosinofilia também ocorrem. A reação leucemoide é rara . A leucocitose e 

anemia estão presentes em 10% dos que possuem doença localizada. Sendo a anemia 

ainda mais comum nos portadores de doença disseminada. Pancitopenia, geralmente, é 

conseqüência do acometimento da medula óssea pela TB (ATS 2000). A hiponatremia é 

o distúrbio hidroeletrolítico mais comum e é secundário a uma susbstância análoga ao 

hormônio antidiurético produzida pelo tecido pulmonar doente (Vorken et al. 1970, ATS 

2000).  

 

2.1.5.1. TUBERCULOSE PRIMÁRIA 

 TB primária é a que resulta da progressão do complexo primário, e, 

habitualmente, se desenvolve nos primeiros 5 anos após a primoinfeccao. É mais 

freqüente na infância e os principais órgãos acometidos são linfonodos torácicos e 

pulmão, sendo as formas miliar e meningoencefálicas as de maior gravidade. A TB 

primária no adulto é paucibacilar e pouco contagiosa, de difícil diagnóstico e de 
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gravidade variável. Indivíduos imunossuprimidos ou com deficiência de receptor para 

INFγ ou IL -12 são mais susceptíveis a formas disseminadas e muitas vezes fatais 

(Kritski & Melo 2007). Indígenas cujos ancestrais não tiveram contato com o bacilo da 

TB também podem desenvolver formas primárias de alta mortalidade (Souza 1997).  

 A forma pulmonar se manifesta mais comumente como infiltrado nas regiões  

média e inferior do pulmões associado a linfadenomegalia hilar ipisilateral. A atelectasia 

é resultado da compressão brônquica extrínseca provocada pela linfadenomegalia. As 

cavitaçoes estarão presentes se houver progressão da infecção para doença ativa (ATS 

2000).  

 

2.1.5.2 TUBERCULOSE PÓS-PRIMÁRIA 

 A tuberculose pós-primária advém da progressão da infecção do Mycobacterium 

tuberculosis mesmo após uma resposta imune adequada, e, pode ser conseqüência da 

reativação de foco primário ou da inalação de novos bacilos, até 40% dos casos de 

recidiva são causados pela inalação de novas cepas de bacilos (Verver 2005). Isso 

corrobora com a possibilidade de que as recidivas podem advir de infecções recorrentes, 

principalmente nos indivíduos de alto risco como os HIV infectados. 

 A doenças se desenvolve 3 a 5 anos  após a infecção pelo bacilo, mas dentre os 

HIV infectados, 7% a 10% dos infectados pelo bacilo da TB evoluirão para tuberculose 

ativa a cada ano. O espectro clínico da doença ativa é bastante variado e depende do 

órgão afetado. O órgão mais acometido pela doença é o pulmão, porém linfonodos, 

pleura, rins, sistema nervoso central e ossos também são alvos (Kritski & Melo 2007). 

 

2.1.5.3. TUBERCULOSE PULMONAR 

  A tuberculose pulmonar pós-primária é caracterizada pela presença de cavidades 

no parênquima pulmonar e estas cavidades contém 108 bacilos por cavidade menor que 

2 cm (Bates 1980, Melo 1993). Nas cavidades pulmonares estão presentes 3 tipos 

diferentes de população bacilar: bacilos metabolicamente ativos, bacilos de crescimento 

lento, em meio ácido e bacilos dormentes , em meio hipoxêmico (Mitchison D.A. 

1979).   A partir das cavidades o material infectante se espalha pelos brônquios o que 

leva a continua produção e eliminação de escarro. A TB pulmonar sem tratamento 

evolue em 50% dos casos para disseminação e morte, em 25% a 30% para doença 

crônica e em 20% a 25% para cura (Bates 1980, Melo 1993).  
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 A tosse é o sintoma mais comum da tuberculose pulmonar, geralmente 

produtiva. A hemoptise ocorre como sintoma inicial em menos de 25% dos casos de 

doença em atividade. A dor pleurítica advém da inflamação do parênquima pulmonar 

adjacente à pleura. A dispnéia correlaciona-se com o acometimento extenso do pulmão, 

o que pode evoluir para insuficiência respiratória. Os achados de exame físico não são 

característicos da doença (ATS 2000). É crucial que o diagnóstico seja realizado 

precocemente, menos de 4 semanas de sintomas, pois assim se controla a transmissão da 

doença e se evita seqüelas graves (Kritski & Melo 2007). 

 As alterações radiológicas são mais freqüentes nos lobos superiores uni ou 

bilateralmente e as cavidades são comuns nesta forma de tuberculose. A cura das lesões 

pulmonares resultam em seqüelas como: redução do volume pulmonar, bronquiectasias, 

cicatrizes fibróticas, nodulações e calcificações. Nódulos e cicatrizes fibróticas podem 

conter bacilos de crescimento lento e tem alto risco de progressão para tuberculose ativa 

(ATS 2000). 

 

 
1.1.5.2.2 TUBERCULOSE EXTRAPULMONAR  

 Os bacilos da TB podem se instalar em qualquer orgão durante a primoinfecção. 

Após esta  aqueles podem se multiplicar quando a imunidade celular dos sítios de 

instalação do bacilo não for capaz de conter a doença. Os sintomas dependem do orgão 

acometido e são resulatdo dos processo inflamatório e obstrutivo provocados pela 

doença. Os sintomas sistêmicos são muito menos frequentes. As condiçòes de 

crescimento bacilar, nestes orgãos extra-pulmonares, são subótimas e, por isso, a doença 

é insidiosa e as lesões e líquidos acometidos são paucibacilares, a exceção é a forma 

disseminada. Das formas clínicas de tuberculose, de 10% a 15% são tuberculose 

extrapulmonar, e a mais freqüente delas é a pleural (Kristski & Melo 2007). 

 

2.1.6. TRATAMENTO DA TUBERCULOSE 

Para o doente com tuberculose, a solução é o uso de esquemas terapêuticos 

eficazes. Para a tuberculose, a solução exige programas que visem uma qualidade de 

vida mais adequada (Ruffino-Neto 2002).  

O tratamento medicamentoso da TB objetiva matar os bacilos extracelulares das 

cavidades pulmonares metabolicamente ativos e de crescimento contínuo, o que resulta 
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na negativação do escarro e interrupção da transmissão da doença. Também é necessário 

eliminar os bacilos de crescimento intermitente e lento (persistentes) presentes em 

meios ácido e anaeróbico, respectivamente. Estes são responsáveis pelos estágios de 

latência clínica e pelas recidivas da doença (MS 2007, Silva & Aínsa 2007).  

A quimioterapia para tratamento da tuberculose fundamenta-se na 

poliquimioterapia, ou seja, no uso de vários medicamentos simultaneamente para maior 

eficácia na cura da doença. Isso porque o uso de um único medicamento falha em 

eliminar a doença e condiciona o aparecimento de resistência, pois existem diferentes 

populações bacilares, principalmente nas lesões cavitárias, com diferentes 

susceptibilidades às drogas antituberculosas. Mas, se o tratamento é realizado com 

isoniazida e rifampicina, sem interrupções, praticamente nenhuma resistência 

medicamentosa ocorre, se o bacilo é sensível a estes medicamentos. No entanto, se a 

monoterapia acontece a resistência medicamentosa surge em 54% dos tratamentos (East 

African Hospital and Laboratories and British Medical Research Council 1960, 

Mitchion 1979, MS 2007, Da Silva & Aínsa 2007). 

Os medicamentos para tratamento da tuberculose são divididas em primeira 

linha e segunda linha. São de primeira linha: isoniazida (H), pirazinamida (Z), 

rifampicina (R), etambutol (E) e estreptomicina (S), e de segunda linha: 

aminoglicosídeos como canamicina e amicacina, capreomicina, PAS, ciclocerina e 

quinolonas como a levofloxacina e moxifloxacino. Rifamicina e moxifloxacino estão 

sendo estudados como medicamentos potencialmente úteis, principalmente no 

encurtamento do tempo de tratamento ( Silva & Aínsa 2007, Diretrizes para Tuberculose 

SBPT 2009).  

O tratamento da tuberculose é divido em duas fases: a primeira chamada fase 

intensiva ou fase inicial na qual se utiliza três ou mais drogas por 2 meses e é nesta que 

se elimina os bacilos metabolicamente ativos e ocorre a negativação do escarro. A 

isoniazida, nesta fase, elimina os bacilos metabolicamente ativos e pirazinamida os de 

crescimento lento.  Na segunda, chamada fase de manutenção, se utiliza poucos 

medicamentos, geralmente R e H, por 4 a 7 meses, período necessário para eliminar os 

bacilos persistentes, sendo a rifampicina o principal medicamento esterilizante. A 

isoniazida é adicionada para prevenir a resistência, já que é bacteriostática nesta fase do 

tratamento. E, ainda, a interrupção precoce do tratamento leva a recaída ou recidiva da 

TB (CDC 2003, Silva & Aínsa 2007). 
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Dentro de um bom e bem estruturado programa de controle da TB, as taxa de 

cura do tratamento da TB podem ser maiores que 90% o que tem como conseqüência 

um menor desenvolvimento de resistência bacteriana. Programas que notificam altas 

taxas de cura, também notificam baixas taxas de resistência. Já, altas taxas de resistência 

estão associadas a baixas taxas de sucesso de tratamento (Loddenkemper et al. 2002).  

A resistência aos medicamentos para tratamento da tuberculose está diretamente 

ligada à baixa adesão ao tratamento, intensificada pelas deficiências nos programas de 

controle da TB, falta de recursos financeiros e medidas de biossegurança inadequadas. A 

poliquimioterapia atual é capaz de prevenir e evitar a propagação da resistência 

bacteriana, no entanto, o potencial de indução à resistência resultante da falha na adesão 

aos princípios da poliquimioterapia pode não ser superado nem mesmo por novas 

drogas se não houver melhoria nos programas de controle da TB (Rieder 1993, 

Loddenkemper 2002).  

 

2.1.6.1 ESQUEMA PARA TRATAMENTO DA TUBERCULOSE 

SENSÍVEL NO BRASIL 

No Brasil, o MS padronizava, desde 1979, um esquema de tratamento da 

tuberculose com 3 drogas (esquema I) para casos novos, recidiva após 5 anos de cura e 

tuberculose meningoencefálica (esquema II), outro esquema com 4 drogas (esquema IR) 

era utilizado para tratamento após abandono, além de outro (esquema III) para casos de 

falência de tratamento como descrito abaixo:  

• Esquema I – 2 meses de RHZ na fase intensiva e 4 meses de RH na fase de 

manutenção (2RHZ/4RH). 

• Esquema IR – 2 meses de RHZE na fase intensiva e 4 meses de RH na fase de 

manutenção (2RHZE/4RH) 

• Esquema II – 2 meses de RHZ na fase intensiva e 7 meses de RH na fase de 

manutenção (2RHZ/7RH).  

• Esquema III - 3 meses de SZEEt na fase intensiva e 9 meses de EEt na fase de 

manutenção (3SZEEt/9EEt). 

Em 2009, MS e o PNCT modificaram os esquemas terapêuticos vigentes com a 

introdução da quarta droga na fase intensiva do tratamento para todos os casos de 

tuberculose sensível e iniciaram a utilização de formulações de comprimidos em dose 

fixa combinada 4 em 1 (RHZE), além de substituirem as formulações de drogas 
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individualizadas em cápsulas por comprimidos. Mais ainda, ajustaram a dose de H para 

300mg/dia e Z para 1600mg/dia e padronizam um esquema com 5 medicamentos para 

tratamento da TBMR. Então, tem-se o “novo” esquema para tratamento da tuberculose 

no Brasil a partir de 2009 (Quadro 1) indicado para os casos novos, recidivas, retornos 

após abandono e formas extra-pulmonares. O esquema de tratamento para 

meningoencefalite é semelhante ao das outras formas extra-pulmonares, mas a fase de 

manutenção tem duração de 7 meses (SBPT 2009). 

 

Quadro 1: Atual esquema de tratamento da tuberculose sensível  no Brasil.  

Esquema Fármacos Peso Dose  Meses Total de comprimidos 

2RHZE RHZE 
Até 

20kg 
R: 10mg/kg/dia 
H: 10mg/kg/dia 
Z: 35mg/kg/dia 
E: 25mg/kg/dia 

 

2   

          
          

Fase intensiva         

    
20-35kg 

 
2 comprimidos 

 
  

120 

    
36-50kg 

 
3 comprimidos 

 
  

180 

    > 50kg 4 comprimidos   240 

4RH RH 
Até 

20kg 
R: 10mg/kg/dia 
H: 10mg/kg/dia 

 4 
 

        

Fase de manutenção   
20-35kg 

 
2 comprimidos 

 
  

240 

    
36-50kg 

 
3 comprimidos 

 
  

360 

    > 50kg 4 comprimidos   480 

Adaptado SBPT 2009 . Dose por cápsula R= 150mg; H=75mg;  Z=400mg; E= 275mg .   
 

O etambutol é adicionado ao esquema de tratamento da TB, na fase intensiva, 

com o objetivo de diminuir a possibilidade de resistência adicional aos medicamentos. A 

adição do etambutol ao esquema torna muito pequeno o risco de falência e reduz o risco 

de recidiva naqueles com resistência primária isolada a R ou H, mas não altera as taxas 

de falência ou recidiva naqueles com outros padrões de resistência (Mitchison 1998). 

A adição do etambutol à fase intensiva do tratamento da TB é importante, pois 

pequenas reduções na resistência aos medicamentos são significativas. No entanto, o 

uso dos 4 medicamentos aumenta o custo, aumenta o risco de toxicidade em 

conseqüência do uso concomitante de um maior número de medicamentos, além da 



 

 17 

maior probabilidade de pior absorção da rifampicina nas formulações que combinam 4 

drogas (Mitchison 1998).  

As formulações com 4 medicamentos em uma única apresentação podem não 

levar a diminuição da resistência. A eliminação bacilar ocorre em ciclos e não de 

maneira continua, e, nos momentos em que a medicação estivesse ausente 

(irregularidade do uso da medicação) os bacilos voltariam a crescer, e, nesse ciclo de 

crescimento, os mutantes resistentes seriam selecionados. Então, a cada ciclo de 

crescimento a proporção de bacilos resistentes aumentaria (Mitchison 1998). 

 Os medicamentos R e H tem efeito bactericida, mas com velocidade de início de 

ação diferente. Para que o efeito bactericida desses medicamentos seja simultâneo são 

necessários 2 dias. Então, se o uso da medicação é irregular, principalmente com 

intervalos de 2 a 3 dias, seria uma situação semelhante a monoterapia com R ou H. 

Além disso, o bacilo da tuberculose sofre um hiato metabólico, único para cada droga, 

e, se a irregularidade na tomada da medicação for maior que esse hiato, pode haver 

seleção de bacilos resistentes (Mitchison 1998). 

Uma grande população bacilar quando exposta aos tuberculostáticos terá 

organismos resistentes por mutação natural. A freqüência estimada de bacilos resistentes 

a rifampicina é de 10-8, para isoniazida e pirazimida de 10-6 e para etambutol de 10-4 

(CDC 1993).  Nas lesões cavitadas, a quantidade de bacilos por grama de tecido é 109 a 

1011 e a chance de se ter bacilo resistente é grande. Na situação de monoterapia, os 

bacilos resistentes tem uma vantagem de seleção sobre os bacilos sensíveis e isso 

modifica a população bacilar (CDC 1993). 

A resistência do M. tuberculosis aos medicamentos é conseqüência de mutações 

cromossômicas espontâneas que acontecem a cada 106 – 108 ciclos de replicação da 

micobactéria. E, diante da raridade de ocorrência destas mutações é improvável a 

resistência a 3 medicamentos simultaneamente. No entanto, o desenvolvimento da 

resistência a mais de um medicamento esta ligado a subdose e a maior população 

bacilar. E, quanto maior a população bacilar maior a chance de resistência e, se já existe 

resistência a um medicamento, maior a possibilidade de desenvolver resistência a um 

segundo medicamento. Então, tratamentos irregulares, interrompidos antes da 

esterilização da lesões ou com doses inadequadas condicionam o aparecimento de cepas 

resistentes (CDC 1993, MS 2007) 

O sucesso do tratamento da tuberculose está diretamente ligado com prescrição 

correta dos medicamentos e adesão ao uso da medicação. Vários fatores influenciam a 
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adesão ao tratamento. Alguns relacionados ao ambiente como aspectos culturais, estilo 

de vida, falta de moradia, etilismo e abuso de drogas que para o doente são prioridades 

que competem com o tratamento da tuberculose. Outros relacionados ao paciente como 

crenças de saúde, dependência de álcool e drogas ou doença mental. Ainda, podem estar 

relacionados com o programa de controle da tuberculose, como a falta de insumos para 

diagnóstico e tratamento, dificuldade de locomoção e horários de atendimento 

inconvenientes (CDC 1993, Natal 2002). 

A adesão do paciente ao tratamento pode ser melhorada a partir de algumas 

estratégias como a DOTS proposta pela OMS, melhoria da comunicação entre 

profissionais da saúde e pacientes, tratamento diretamente observado se aprovado pelo 

paciente, descentralização do tratamento e incentivo das atividades de supervisão do 

tratamento (Lienhardt et al. 2007). 

Mais uma maneira de aumentar a adesão ao tratamento é o uso da combinação 

de fármacos em um mesmo comprimido com dose fixa. Estratégia adotada, a partir de 

2009 no Brasil, e recomendada pela OMS. A utilização de comprimidos DFC 

possibilitariam a diminuição do número de comprimidos a serem ingeridos. No entanto, 

no Brasil, o esquema de uso de comprimidos DFC na fase intensiva e na fase de 

manutenção aumenta a quantidade de comprimidos a ser ingerida se comparada com 

esquema anteriormente utilizado (Quadro1). 

Dentre as desvantagens dos comprimidos DFC estão: a possibilidade de 

superdosagem ou subdosagem se um erro de prescrição ocorrer, alterações na 

biodisponibilidade de R e dificuldade de determinar qual o fármaco responsável pela 

reação adversa. Por outro lado, este tipo de apresentação farmacêutica tem as vantagens 

de diminuir os erros de prescrição, impossibilitar a seleção do medicamento ao ser 

ingerido e evitar a monoterapia (MS 2009, SBPT 2009).  

 

2.1.6.2  AS DROGAS DO ESQUEMA RHZE E SUAS REAÇÕES ADVERSAS 

2.1.6.2.1  ISONIAZIDA 

A isoniazida está indicada para tratamento de todas as formas de tuberculose 

causadas por bacilos presumidamente sensíveis a este fármaco. É uma pro-droga que 

necessita da enzima catalase-peroxiadase para se tornar ativa. Uma vez ativada age na 
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parede celular da micobactéria impedindo a síntese do acido micólico. É bactericida 

contra bacilos metabolicamente ativos e bacteriostática contra bacilos persistentes (CDC 

2003, Silva & Aínsa 2007). 

É prontamente absorvida pelo trato gastrointestinal, a meia vida é de 

aproximadamente 6 h, metabolizada pelo fígado e intestino delgado e seus metabólitos 

excretados pela urina. A velocidade de acetilação do fármaco ativo em metabólitos 

inativos pode variar dependendo se o indivíduo é um acetilador rápido ou lento. O 

acetilador rápido apresenta menor nível plasmático do fármaco, porém esta diferença 

não interfere na eficácia do medicamento (CDC 2003, Silva & Aínsa 2007). 

A isoniazida é bem tolerada nas doses recomendadas. Elevações assintomáticas 

de transaminases hepáticas podem ocorrem entre 10 a 20% dos pacientes. A hepatite 

medicamentosa pode ocorrer entre 0,01% a 0,6% dos pacientes em uso apenas de 

isoniazida, mas pode ser mais frequente nos usuários de álcool, portadores de doença 

hepática e no período pós-parto. Se usada em associação com rifampicina, o risco de 

hepatite aumenta para 2,9%. Na faixa etária entre 54 e 60 anos o risco de hepatite 

medicamentosa é de 2%. Hepatite fatal é muito rara, com ocorrência estimada em 

0,023% (CDC 2003).  

Outras reações adversas menos comuns podem ocorrer. A neuropatia periférica 

ocorre em menos de 0,2% dos pacientes e geralmente associada a etilismo, diabetes, 

HIV, mulheres na gestação ou lactação e deficiências nutricionais. Nestes casos, a 

piridoxina deve ser suplementada. Sintomas do Sistema Nervoso Central foram 

relatados mas não quantificados. Anticorpo antinúcleo positivo pode desenvolver-se em 

20% dos pacientes no uso de isoniazida, mas apenas 1% apresenta sintomas de Lupus 

com necessidade de suspensão do fármaco. Reações de hipersensibilidade são raras e 

intoxicação por monoaminas pode ser ocasionada pela ingestão concomitante de queijos 

e vinhos ricos destas substâncias (CDC 2003). 

 

1.1.1.1.1 RIFAMPICINA  

A rifampicina no tratamento da tuberculose tem papel primordial e permitiu a 

redução do tempo de tratamento de 12 meses para 9 meses. Quando associada a 

pirazinamida esse tempo diminuiu para os atuais 6 meses. Antibiótico de amplo espectro 

indicado para tratamento de todas as formas de tuberculose causadas por bacilos 
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sensíveis a rifampicina. É um inibidor da transcrição gênica a partir da interação com a 

subunidade beta da enzima RNA polimerase da micobacteria. É um agente bactericida 

contra bacilos ativos metabolicamente e bacilos dormentes (CDC 2003, Silva & Aínsa 

2007).    

É um medicamento facilmente absorvido pelo trato gastrointestinal e se ingerido 

com o alimento, este pode atrasar ou diminuir a sua absorção. A meia vida varia de 2 a 5 

horas e é amplamente distribuída nos tecidos corporais. Atravessa as barreiras 

placentária e hematoencefalica, é secretada no leite materno e excretada pela bile, fezes 

e urina ( Silva & Aínsa 2007). 

Reações adversas cutâneas como prurido com ou sem rash podem ocorrer em até 

6% dos pacientes em uso de rifampicina e geralmente não representam 

hipersensibilidade verdadeira, não havendo necessidade de suspensão do fármaco. A 

hipersensibilidade é rara e ocorre em 0,07 a 0,3% dos pacientes. Reações 

gastrointestinais: naúsea, anorexia e dor abdominal tem incidência variável e raramente 

são graves com necessidade de descontinuação do fármaco (CDC 2003).  

Síndrome gripal é um conjunto de sintomas que pode acontecer, porém apenas 

nos esquemas intermitentes e não nos de uso diário da rifampicina. Reações adversas 

imunomediadas graves são raríssimas e se manifestam na forma de: trombocitopenias, 

anemia hemolítica, insuficiência renal aguda e púrpura trombocitopênica. A ocorrência 

de cada uma destas é menor que 0,1% (CDC 2003). 

A hiperbilirrubinemia assintomática pode ocorrer em até 0,6% dos pacientes, 

sendo que o padrão colestático também acontece, mas muito mais raramente. A hepatite 

medicamentosa está associada com uso concomitante de isoniazida e inicide em 2,7% 

dos pacientes. Se a rifampicina é usada com outros fármacos a hepatite aparece em 

apenas 1,1% dos pacientes, e se usada como único fármaco a hepatite medicamentosa 

praticamente não acontece (CDC 2003). 

Uma reação adversa universal da rifampicina é a coloração alaranjada dos 

fluidos corporais. Lágrima, escarro, urina, suor, dentre outros, tornam-se coloridos, com 

o risco de tingir permanente roupas e lentes de contato (CDC 2003). 

 

1.1.1.1.2  PIRAZINAMIDA 

 A pirazinamida é um fármaco bactericida com atividade exclusiva contra o 

Mycobacterium tuberculosis indicada para tratamento de todas as formas de tuberculose 
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causadas por bacilos sensíveis a pirazinamida. A introdução da pirazinamida ao 

esquema de tratamento da tuberculose permitiu a redução do tempo de tratamento para 

6 meses. Tem atividade contra bacilos persistentes, dormentes e intracelulares. É 

praticamente inativa em meio neutro e necessita da enzima micobacteriana 

pirazinamidase para transformar pirazinamida em ácido pirazinóico, o metabólito 

efetivo do fármaco (CDC 2003, Silva & Aínsa 2007). 

A pirazinamida é bem absorvida pelo trato gastrointestinal e tem boa distribuição 

por todos tecidos corporais, penetra barreiras hematoencefálica e placentária. Tem meia 

vida de 9 a 10h, é metabolizada no fígado e excretada na urina (CDC 2003, Silva & 

Aínsa 2007).  

A hepatotoxicidade da pirazinamida é dose dependente e rara nas doses 

habitualmente usadas no tratamento da tuberculose com incidência aproximada de 1%. 

Anorexia e naúsea de intensidade moderada são comuns e dose dependentes, mas 

vômitos e naúseas graves são muito pouco freqüentes. Poliartralgia pode ocorrer em até 

40% dos pacientes em uso da pirazinamida, porém não parece ser um motivo de 

suspensão do medicamento. Essa dor deve ser tratada com antiinflamatórios não 

hormonais (CDC 2003).  

Hiperuricemia assintomática é uma reação adversa esperada no uso do fármaco, 

mas sem importância clínica. Artropatia gotosa aguda é muito rara porém pode ocorrer 

em pacientes portadores crônicos de artropatia gotosa e esta é uma contraindicação ao 

uso da pirazinamida. Rash morbiliforme auto-limitado e fotossensibilidade podem 

surgir, mas sem a necessidade de interrupção do uso do medicamento (CDC 2003). 

 

1.1.1.1.3 ETAMBUTOL 

Etambutol é um fármaco indicado para tratamento de todas as formas da 

tuberculose. É incluído no tratamento inicial da tuberculose quando existe o risco de 

resistência primaria a isoniazida e para prevenir o surgimento de resistência a 

rifampicina. Atinge a biossíntese da parede celular micobacteriana e por isso contribui 

para aumentar a susceptibilidade do bacilo a outros fármacos usados 

concomitantemente. É bacteriostático e ativo contra bacilos metabolicamente ativos 

(CDC 2003, Silva & Aínsa 2007).   
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   O etambutol é administrado por via oral e bem absorvido pelo trato 

gastrointestinal. A presença de alimentos no trato gastrointestinal não interfere na 

absorção. Com meia vida de 3 a 4h, distribui-se bem por todos os tecidos, líquido 

cérebroespinhal, atravessa as barreiras hematoencefálica e placentária e é secretado no 

leite materno. Parcialmente metabolizado no fígado, é excretado como metabólito e  na 

forma inalterada na urina, A dose desta medicação deve ser ajustada se clearence de 

creatinina < 70ml/min (CDC 2003, Silva & Aínsa 2007).  

A principal reação adversa é a neurite óptica retro-bulbar que se manifesta como 

a diminuição da acuidade visual, diminuição do campo visual, escotomas central ou 

periférico e dificuldade de diferenciar o verde do vermelho. Pode afetar um ou os dois 

olhos, é dose dependente e se resolve com a suspensão do fármaco. A dificuldade de 

avaliação destas reações oftalmológicas em crianças contra-indica o uso nesta faixa 

etária. Nos pacientes com insuficiência renal crônica é recomendado a avaliação mensal 

da acuidade visual e da capacidade de discriminar cores.  A neurite optica é muito rara 

nas doses e no tempo utilizados para tratamento da tuberculose. 

  Neurite periférica é outra reação adversa rara, e reações cutâneas que levem a 

descontinuação da droga ocorrem de 0,2 a 0,7% dos pacientes (CDC 2003, Fraun-Felder 

2006, Silva & Aínsa 2007).  
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3. JUSTIFICATIVA 

O Brasil, mesmo com a implementação do Programa Nacional de Controle da 

Tuberculose, apresenta indicadores ruins. A taxa de sucesso de tratamento em 2010 foi 

de 73% quando deveria ter sido de 85% de acordo com a pactuação com a OMS (WHO 

2010). 

O esquema de tratamento da TB, apesar da alta eficácia, tem baixa efetividade 

no Brasil. Soma-se a esse problema o aumento da resistência do Mycobacterium 

tuberculosis ao esquema medicamentoso utilizado no Brasil, detectada no “II inquérito 

nacional de resistência aos fármacos anti-TB” (2007-2008). 

Neste cenário, o PNCT adicionou o etambutol ao principal esquema de 

tratamento da TB e modificou a apresentação dos medicamentos anti-TB, adotando 

comprimidos em dose fixa combinada. E, essas modificações tiveram como objetivo  

melhorar as taxas de cura, melhorar a adesão e diminuir a seleção de cepas resistentes 

(MS 2009). 

Apesar da recomendação da OMS de utilizar quatro fármacos no esquema de 

tratamento da TB em comprimidos DFC, no Brasil, não foram realizados estudos de 

efetividade e segurança deste esquema nesta apresentação farmacêutica.  

Desta forma, justifica-se este estudo, a partir da necessidade de verificar se as 

mudanças implementadas pelo PNTC modificarão os desfechos clínicos do tratamento 

da TB, principalmente as taxas de sucesso de tratamento, falência e abandono. E, ainda, 

verificar a segurança do esquema de quatro drogas com comprimidos DFC na 

população brasileira a partir da descrição das reações adversas.  
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GERAL 

• Descrever os desfechos clínicos do tratamento para tuberculose com quatro 

medicamentos (RHZE) sob forma de comprimidos em doses fixas combinadas. 

4.2. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

• Descrever as taxas de sucesso de tratamento, falência e abandono no tratamento 

para tuberculose com quatro medicamentos (RHZE) sob forma de comprimidos 

em doses fixas combinadas. 

• Descrever as reações adversas com uso tratamento para tuberculose com quatro 

medicamentos (RHZE) sob forma de comprimidos em doses fixas combinadas. 
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5. MÉTODOS 

5.1. METODOLOGIA DO ESTUDO  

Estudo descritivo. 
 

5.2. LOCAL E PERÍODODO ESTUDO  

Estudo realizado na região metropolitana de Goiânia, com captação de pacientes 

no Centro de Referência em Diagnóstico e Terapêutica (CRDT) e CAIS Nova Era. A 

amostra foi selecionada dentre os indivíduos que compareceram ao CRDT e Cais Nova 

Era com diagnóstico de tuberculose para início de tratamento, no período de novembro 

de 2010 a outubro de 2011. 

5.3. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 5.3.1. CRITÉRIOS DE  INCLUSÃO:  

• Indivíduos ≥ 18 anos que assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido; 

• Indivíduos que preencheram as definições de diagnóstico de tuberculose 

pulmonar, pulmonar + extra-pulmonar ou extra-pulmonar. 

• Indivíduos em tratamento com esquema 4RHZE/2RH em comprimidos com 

doses fixas combinadas na fase intensiva e cápsulas na fase de manutenção. 

5.3.2. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO  

• Indivíduos lotados para tratamento de tuberculose em Unidades de Saúde 

diferentes do CRDT ou CAIS Nova Era.  

• Prontuários sem a totalidade dos dados necessários para o preenchimento do 

instrumento de coleta de dados. 
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 5.4. INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

O instrumento de coleta de dados foi desenvolvido a partir do delineamento 

descrito por Hulley et al. 2007. Inicialmente, listou-se as variáveis  de interesse, e em 

seguida, foi criada uma lista de questões para coleta dos dados correspondentes às 

variaveis em estudo. As questões do instrumento de coleta de dados eram análogas às 

de estudos semelhantes,  a fim de permitir a posterior comparação de resultados. Para 

estabelecer quais questões seriam utilizadas no instrumento final, o esboço primitivo do 

instrumento de coleta de dados incluiu mais de uma questão sobre o mesmo tópico. 

Após revisão, foram retiradas as perguntas redundantes. A capacidade do instrumento 

de coleta de dados  em produzir informações relacionadas às variáveis de interesse foi 

confirmada durante um preenchimento teste utilizando prontuários de pacientes que 

possuiam desfecho clínico do tratamento da TB e, então, definiu-se a versão final do 

instrumento. Este foi preenchido após assinatura do termo de consentimento, 

mensalmente e prospectivamente, pelo pesquisador, a partir de dados contidos nos 

prontuários. 

 O instrumento de coleta de dados especificamente delineado e pré testado para 

este estudo que incluía as seguintes informações: dados pessoais, variáveis relacionadas 

ao diagnóstico, variáveis relacionadas ao tipo de caso de tuberculose, a forma clínica de 

tuberculose, comorbidade, resultados da sorologia para HIV, esquema de tratamento, 

tempo de tratamento, resultado da baciloscopia de escarro, variáveis relacionadas ao 

seguimento, reações adversas relatadas, classificação das reações adversas e desfecho 

clínico.  

 

5.5. CAPTAÇÃO DE INDIVÍDUOS DE PESQUISA E OBTENÇÃO DE DADOS 

Os indivíduos que compareceram ao CRDT e Cais Nova Era para o início do 

tratamento da tuberculose foram convidados a participar da pesquisa. Após a 

compreensão e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, os indivíduos 

tiveram seus prontuários acompanhados pelo pesquisador. Foram incluídos pacientes no 

período de novembro de 2010 a outubro de 2011. A captação de indivíduos terminou 

assim que foi atingida a amostra necessária. 
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5.6. SEGUIMENTO  

Foi realizado acompanhamento prospectivo de prontuários de todos indivíduos 

incluídos no estudo os quais foram revistos a cada mês até o desfecho clínico (alta por 

cura, alta por completar o tratamento, abandono, mudança de diagnóstico, alta por óbito, 

falência, transferência). Foram anotadas no instrumento de coleta de dados as reações 

adversas descritas nos prontuários. 

O tratamento, o seguimento clínico e seguimento laboratorial seguiram a rotina do 

programa de tuberculose da região metropolitana de Goiânia o qual está inserido no 

programa de tuberculose de Goiás e seguem as normas do MS/PNCT, sem qualquer 

interferência do pesquisador. Não houve falta de medicação durante o período deste 

estudo. 

Este estudou avaliou o seguinte esquema de tratamento fornecido pelo MS: 

• Fase intensiva = 2 meses de uso oral de RHZE em comprimidos DFC; dose por 

comprimido R= 150mg; H = 75mg ; Z = 400mg; E= 275mg, sendo dose máxima 

diária de H = 300mg/dia e Z= 1600mg/dia 

• Fase de manutenção = 4 meses de uso oral de RH em cápsulas ; dose por cápsula 

R = 300mg ; H= 200mg ou cápsula R= 150mg; H = 100mg, sendo dose máxima 

diária de H = 400mg . 

5.7. TAMANHO AMOSTRAL 

  Para testar a hipótese de que o esquema 2RHZE/4RH tem taxa de sucesso de 

tratamento semelhante ao esquema 2RHZ/4RH, utilizando a média nacional da taxa de 

sucesso de tratamento de 70%, a qual coincide com a do Estado de Goiás e da região 

metropolitana de Goiânia, com nível de significância de 5% e poder do teste de 90%, 

seria necessária uma amostra de 38 indivíduos para detectar uma diferença percentual de 

até 25% em ambas as direções (Lwanga & Lemeshow 1991).  

Assumindo a hipótese de nulidade (Po): ausência de diferença entre as taxas de 

sucesso de tratamento e hipótese alternativa (Pa): presença de diferença entre as taxas de 

sucesso de tratamento, no caso de ocorrer uma diferença percentual de até 25% entre as 

taxas de sucesso de tratamento, não será possível afastar Po e assumir-se-a que as taxas 

de sucesso de tratamento são estatisticamente iguais. Se ocorrer diferença percentual 
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maior que 25% pode-se afastar Po com seguraça e assumir que as taxas de sucesso de 

tratamento são estatiticamente diferentes (Lwanga&Lemeshow1991).    

 

 

 

5.8. ANALISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

Os resultados foram analisados com o programa Stata versão 11.0 (StataCorp, 

Texas, USA). Os dados foram descritos em termos de média, mediana, intervalo 

interquartil e desvio padrão. O teste t foi utilizado para comparação de médias das 

variáveis contínuas. Foram calculadas as estimativas risco relativo não ajustadas (OR) 

com intervalo de confiança através de regressão logística univariada. Quando indicado, 

realizou-se regressão logística multivariada para ajustar a associação entre o desfecho e 

cada variável independente. Utilizou-se teste de Kruskal-Wallis para comparação de 

medianas. Para todos os testes, p < 0,05 foi considerado estatisticamente significativo. 

5.9. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Humana e Animal do 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás sob o número 157/2010. 

5.10. DEFINIÇÕES 

 5.10.1 DESFECHOS CLÍNICOS (WHO 2001) 

• Alta por cura: paciente com pesquisa de bacilo álcool ácido resistente (BAAR) 

no escarro negativa no último mês de tratamento ou em pelo menos uma ocasião 

prévia. 

• Alta por completar o tratamento: paciente que complete o tratamento e não 

preencha a definição de alta por cura ou alta por falência de tratamento. 

• Abandono: interrupção de tratamento por dois meses ou mais ou que 

interrompeu o uso da medicação há menos 2 meses para término do tratamento. 
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• Falência: paciente com pesquisa de BAAR positiva no quinto mês ou 

posteriormente durante o tratamento. 

• Alta por óbito: óbito durante o curso do tratamento por qualquer motivo. 

• Mudança de diagnóstico: quando houver troca do diagnóstico inicial de TB por 

qualquer outro. 

• Transferência: paciente transferido para outro município.   

• Taxa de sucesso de tratamento: percentual de desfecho alta por cura somado 

desfecho alta por completar tratamento.  

• Taxa de abandono: percentual do desfecho abandono. 

 

5.10.2 DEFINIÇÕES DO DIAGNÓSTICO DE TB (WHO 2001): 

• Tuberculose extra-pulmonar: paciente com confirmação bacteriológica, 

histológica ou definida por médico como tuberculose em local diferente do 

pulmão. 

• Tuberculose pulmonar positiva: duas pesquisas diretas de BAAR positivas no 

escarro ou uma pesquisa positiva de BAAR no escarro e alterações radiológicas 

sugestivas de TB em atividade ou uma pesquisa positiva de BAAR no escarro e 

uma cultura positiva para Mycobacterium tuberculosis ou lavado broncoalveolar 

positivo. 

• Tuberculose pulmonar negativa: mínimo de três pesquisas negativas de BAAR 

no escarro, alteração radiológica sugestiva de TB em atividade, ausência de 

resposta ao tratamento com antibiótico de amplo espectro e decisão médica por 

tratar o paciente com esquema terapêutico para tuberculose. 

• Tuberculose pulmonar + extra-pulmonar: caso definido como tuberculose 

pulmonar positiva ou negativa e que preencha e definição de tuberculose extra-

pulmonar. 

 



 

 30 

5.10.3 DEFINIÇÕES DE REAÇÕES ADVERSAS 

Foram consideradas reações adversas sinais e sintomas que ocorreram após o 

início do uso da medicação para tratamento de tuberculose durante os primeiros 2 meses 

do tratamento, previamente descritas (CDC 2003), relatadas no prontuário do paciente. 

As reações adversas da fase intensiva do tratamento foram classificadas de acordo com 

a gravidade seguindo os conceitos descritos na tabela CTCAE – Common Terminology 

Criteria for Adverse Events v4.0. A terminologia utilizada classifica as reações por 

sistema e refere a gravidade em graus de 1 a 5 dependendo da severidade da reação 

adversa como a seguir: grau 1 – leve, grau 2 – moderada, grau 3 – severa, grau 4 – risco 

de morte, grau 5 – óbito relacionado a reação adversa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. RESULTADOS 

 Foram incluidos no estudo 40 indivíduos que se submeteram ao tratamento de 

tuberculose com esquema 2RHZE/4RH autoadministrado, sendo a fase intensiva em 

comprimidos com dose fixa combinada.  A maioria  era  do sexo masculino (29/40), 

72,5% e tinha idade entre 18 e 44 anos. A forma clínica de TB mais frequente foi a 

pulmonar (37/40) 92,5% e apenas dois casos (5%) eram de recidiva de TB. A forma 

extrapulmonar ocorreu em 7,5% (3/40) dos pacientes e  todos  foram de TB pleural 

(Tabela 1). Cinquenta e sete por cento (23/40) dos casos foram diagnosticados através 

da baciloscopia de escarro positiva,  10% (4/40) a partir da baciloscopia positiva no 

lavado broncoalveolar, 10% (4/40) por exame  histopatológico de fragmento ,pulmonar 
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ou pleural, 2,5% (1/40) por  cultura de escarro positiva para Mycobacterium 

tuberculosis e 20% (8/40) tiveram diagnóstico de probabilidade  clínica (Gráfico 1) .  

Dos  indivíduos com baciloscopia de escarro positiva, 87% ( 20/23)  tiveram BAAR 

negativo ao final do segundo mês de tratamento. Em 8,7% (2/23)  a baciloscopia ainda 

era positiva no final do segundo mês e 4% (1/23)  não se obteve o resultado da 

baciloscopia ao final do segundo mes. A mediana de retornos para consulta médica foi 

de 5,4±1,3 por indivíduo e de 1,11±0,4 por mês. 

 

Tabela 1- Descrição das características de indivíduos tratados de tuberculose com 
esquema 2RHZE/4RH, em comprimidos DFC, entre novembro de 2010 e outubro 2011 
na região metropolitana de Goiânia,GO. 

 

Variáveis n (%) Média ± DP Mediana (IQR) Min – Max  

Total 40 (100) - - -  
Masculino 29 (72,5) - - -  
Idade - 49±18,6 47,5 (35,5) 18-85  
18 - 44 anos 16 (40) - - -  
45 - 59 anos 11 (27,5) - - -  
≥ 60 anos 13 (32,5) - - -  
Forma clínica pulmonar 37 (92,5) - - -  
Forma pulmonar positiva 30 (75) - - -  
Caso novo 38 (95) - - -  

Baciloscopia BAAR positiva
Lavado Broncoalveolar BAAR positivo

Probalidade Clínica

57,5%

10,0% 10,0%

2,5%

20,0%

Gráfico 3 - Métodos de diagnóstico utilizados para confirmar a tuberculose.



 

 32 

n= número de indivíduos; DP= desvio padrão; Min= valor mínimo; Max=valor máximo;
IQR=amplitude interquartil 

 

     
 

 Na amostra estudada, 14 indivíduos (35%) apresentaram comorbidade, sendo a 

Diabetes Mellitus a mais frequente (Tabela 2). A sorologia para HIV foi solicitada em 

32 indivíduos (80%) e se obteve resultado final desta sorologia em 21 indivíduos 

(65,6%), sendo que 2 tivem resultado positivo.  

 

Tabela 2- Frequência de comorbidades de indivíduos tratados de tuberculose com 
esquema 2RHZE/4RH, em comprimidos DFC, entre novembro  2010 e outubro de 2011  
na região metropolitana de Goiânia, GO.   

    Variáveis           n    (%)   
Pacientes sem comorbidades  26 (65,0)  
HIV  2 (5,0)  
DM  5 (12,5)  
Cardiovascular  2 (5,0)  
Pulmonar  2 (5,0)  
Etilismo  3 (7,5)  
Total  40 (100)   
n= número de indivíduos; HIV=sorologia positiva para HIV; 
DM=diabetes mellitus    
 

 Do total de indivíduos estudados, 19 (47,5%) apresentaram uma ou mais reações 

adversas relacionadas aos medicamentos RHZE em comprimidos FDC, num total de 31 

ocorrências, 27(87%) eventos foram leves e 4 (13%) foram moderados. Agrupadas por 

sistemas, as reações adversas relacionadas ao sistema digestivo (63,2%) e à pele 

(42,1%) foram os mais freqüentes e não houve necessidade de modificação do esquema 

de tratamento (Tabela 3). O sexo feminino estava associado à presença de reação 

adversa, mesmo após ajuste por idade e presença de comorbidade (OR=10,8; IC 

95%:1,67-70,2; p=0,01). Não existiu diferença estatisticamente significativa entre as 

médias de idade dos indivíduos com e sem reação adversa (p=0,18) e, não se observou 

influência da presença de comorbidade no aparecimento das mesmas (OR=1,08; IC 

95%:0,65-1,78; p=0,76).  
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Tabela 3- Distribuição das reações adversas da fase intensiva do tratamento de 
tuberculose com esquema 2RHZE/4RH, em comprimidos DFC entre novembro 2010 e 
outubro 2011, na região metropolitana de Goiânia, GO. 

Reação adversa  n (%) leve (%) moderada (%) grave (%) 
risco de 

morte/óbito 
(%) 

Digestiva 12 (63,2) 11 (91,7) 1 (8,3) - - 
Cutânea 8 (42,1) 6 (75) 2 (25) - - 
Gerais  6 (31,6) 6 (100) - - - 
Hepáticas 2 ( 10,5) 1 (50) 1 (50) - - 
Músculo-esqueletica 2 (10,5) 2 (100) - - - 
Neurológica 1 ( 5,3) 1 (100) - - - 
n= número de reações adversas.         

  

 A taxa de sucesso de tratamento (cura e tratamento completado) foi de 67,5% 

(27/40), e a taxa de abandono foi de 17,5% (7/40) (Tabela 4), nao foi observado nenhum 

caso de falência, 10% (4/40)  dos desfechos foram mudança de diagnóstico, deste 3 

tiveram diagnósticos de micobacteriose atípica e 1 não havia relato no prontuário do 

novo diagnostico, 5% (2/40) de desfecho óbito, mas os óbitos não foram realcionados a 

TB ou ao tratamento. Não se observou efeito da presença de comorbidade na taxa de 

sucesso do tratamento (OR=1,09; IC 95%:0,65-1,84; p=0,74), ou efeito da presença de 

reação adversa na taxa de sucesso de tratamento (OR=2,8; IC 95%:0,69-11,4; p=0,15), 

ou influência de gênero na taxa de sucesso de tratamento (OR=0,3; IC 95%: 0,05 – 1,7; 

p=0,17).  

 

Tabela 4 - Desfechos clínicos do tratamento de tuberculose com esquema 2RHZE/4RH, em 
comprimidos DFC, entre novembro 2010 e outubro 2011 na região metropolitana de Goiânia, 
GO. 

Desfechos clínicos         n     (%)   

Cura    15 (37,5)  

Tratamento completado   12 (30,0)  
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Abandono   7 (17,5)  

Óbito*   2 (5,0)  

Mudança de diagnóstico   4 (10,0)  

Falência   - -  

Transferência   - -   

n= número de indivíduos; * óbitos não relacionados a TB ou à reação 
adversa.    

  

 As medianas de idade não diferiram estatisticamente entre as taxas de sucesso de 

tratamento, abandono e o desfecho óbito somado ao desfecho mudança de tratamento 

(Figura1). 

Figura 1 – Mediana de idade entre desfechos clínicos agrupados. 
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7. DISCUSSÃO 

 A taxa de sucesso de tratamento do esquema 2RHZE/4RH em DFC encontrada 

no estudo (67,5%) foi semelhante à de outros estudos brasileiros (61,2% e 68,6%) que 

usaram esquema 2RHZ/4RH em cápsulas contendo a combinação RH associadas a 

comprimidos de Z (Rabahi et al. 2002, Oliveira  et al. 2005). Estudos controlados, não 

realizados no Brasil, delineados para comparar o esquema RHZE em comprimidos DFC 

e o mesmo esquema em comprimidos separados demonstraram taxas de cura que 

variaram de 80,4 a 95% e sem diferença das taxas de cura entre os 2 grupos (Gravendeel 

et al. 2003, Bartacek et al. 2009, Lienhardt et al. 2011). 

 Na amostra estudada, o fator mais associado à baixa taxa de sucesso terapêutico 

foi a alta taxa de abandono (17,5%), visto que o desfecho transferência não ocorreu. A 

taxa de abandono, tanto nacional quanto a municipal, são inferiores às aqui encontradas, 

e ficaram próximas de 12% e 10%, respectivamente, nos últimos 5 anos (MS 2012, 

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia 2011). Essa diferença deve ser analisada 

considerando-se à influência do desfecho transferência, na piora do percentual de cura e 

na melhora do percentual de abandono, nos indicadores provenientes do banco de dados 

do SINAN. 

  O abandono neste estudo, apesar de alto, é menor que o abandono demonstrado 

nos estudos de Rabahi et al e Ferreira et al. Nestes, o abandono foi de 22% e 27,3% 

respectivamente. Rabahi et al, além de mostrar elevada incidência de abandono, 

relacionou o abandono com: retratamento, hospitalização, uso de regime de tratamento 

de tuberculose diferente do preconizado pelo MS e não inclusão no programa de 

acompanhamento do tratamento. Neste estudo, o abandono não foi relacionado à outras 

variáveis porque a amostra foi insuficiente para este tipo de análise. 
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 A OMS sugere  a utilização da apresentação DFC  com 4 comprimidos diários, 

tanto na fase intensiva quanto na fase de manutenção do tratamento.  Observando que o 

esquema 2RHZ/4RH utilizava 4 comprimidos e 2 cápsulas (total de 6) na fase inicial do 

tratamento da TB, há uma redução do número de comprimidos a serem ingeridos nesta 

fase do tratamento. Uma vez que no Brasil a H e a R  tinham apresentação combinada e, 

a fase de manutenção do esquema 2RHZ/4RH,  consumia 2 cápsulas desta apresentação 

combinada, o uso da apresentação DFC aumenta a quantidade de comprimidos desta 

fase do tratamento. Portanto, no Brasil, a utilização de comprimidos em DFC não reduzi 

o número total de comprimidos. 

 Neste estudo, foi avaliado o esquema 2RHZE/RH em comprimidos dose fixa 

combinada. No entanto, esta apresentação farmacêutica, foi usada apenas na primeira 

fase do tratamento, e na segunda fase utilizou-se a apresentação combinada de RH pois 

os comprimidos em DFC ainda não estavam disponíveis para esta fase do tratamento na 

rede.  Desta forma, especificamente neste  estudo, houve redução  no número total 

comprimidos ingeridos. Contudo, a taxa de sucesso de tratamento foi de 67,5% e a de  

abandono 17,5%, ou seja, semelhantes às encontradas no esquema anterior. Estes dados 

sugerem fortemente que a  utilização de comprimidos em DFC possa  não ter  impacto 

na adesão ao tratamento. Assim,  medidas para aumentar a adesão como, por exemplo,  

o tratamento supervisionado, não podem ser negligenciadas. 

 No Brasil, foi demonstrado que sexo masculino, abandono prévio e tratamento 

não supervisionado são preditores de abandono (Oliveira  et al. 2005). A OMS 

preconiza o tratamento supervisionado como uma das estratégias para diminuir o 

abandono (WHO 2006). Ensaio clínico que utilizou essa estratégia para garantir a 

adesão aos tratamentos em estudo, referiu taxa de 95% independente da apresentação 

farmacêutica utilizada (Gravendeel et al. 2003). Adicionalmente, estudos nacionais 

também demonstraram a associação entre menor abandono e tratamento não 

supervisionado (Ferreira et al. 2005, Vieira & Ribeiro 2008, Souza et al. 2009).  

 Ferreira et al 2005 mostraram redução no abandono mesmo sob regime semi-

supervisionado, constatação importante diante do elevado encargo financeiro que o 

tratamento  diretamente observado (TDO) pode representar para o paciente, 

principalmente da camada social mais pobre. Esse alto custo do TDO, provavelmente, 

contribui para as insuficientes taxas de sucesso terapêutico  do tratamento 

supervisionado no Brasil, abaixo  dos 85% recomendados pela OMS (Steffen et al. 

2010). 
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 A freqüência de reações adversas, na fase intensiva do tratamento da TB, neste 

estudo foi de 47,5%. As reações adversas relacionadas ao sistema digestivo e à pele 

foram as mais freqüentes. Não houve ocorrência de reações adversas graves ou  

modificação do tratamento como conseqüência da manifestação de reação adversa. 

Especificamente, não foram relatadas nos prontuários reações adversas oftalmológicas 

que poderiam estar associadas ao fármaco do novo esquema, o etambutol. De fato, a 

principal reação adversa ao etambutol - a neurite óptica retro-bulbar – é rara nas doses e 

no tempo utilizados habitualmente para tratamento da TB (CDC 2003). Porém, é 

importante salientar que o tamanho da amostra não tem poder  para identificar reações 

incomuns além  da limitação do estudo  relacionada ao viés de informação. 

 As reações adversas contribuem para mudança de tratamento, abandono, 

aumento dos custos, falência do tratamento a até óbito nas condições mais graves 

(Arbex et al. 2010). No Brasil, historicamente, a incidência de eventos adversos 

menores em pacientes tratados com esquema RHZ é de 5 a 20% e de eventos adversos 

maiores de 2 a 8% (PNCT 2011). Não se conhece a freqüência ou a gravidade das 

reações adversas do tratamento com RHZE em comprimidos DFC na população 

brasileira. 

 Estudos controlados demonstraram incidência semelhante ou menor das reações 

adversas do esquema RHZE em comprimidos DFC em comparação com uso da mesma 

medicação em comprimidos individuais (Gravendeel et al. 2003, Bartacek et al 2009, 

Lienhardt et al. 2011). Em dois destes estudos, no grupo tratado com comprimidos DFC,  

também não ocorreram reações adversas graves ou houve a necessidade de modificação 

do tratamento em virtude da ocorrência de reações adversas (Gravendeel et al. 2003, 

Lienhardt et al. 2011).  

 Não foi demonstrado, nesta amostra, relação entre maior incidência de reações 

adversas e idade ou presença de comorbidade. Mas, se relacionou o gênero feminino à 

manifestação de reações adversas, mesmo após ajuste por idade e presença de 

comorbidade. Essa relação também já foi relatada, por outros autores, para reações 

adversas maiores (Yee et al 2003). Contudo, é bem definido que são fatores 

relacionados às reações adversas dos tuberculostáticos: a dose, horários de 

administração da medicação, idade, estado nutricional e HIV positivo (Arbex et al. 

2010). 

 A amostra estudada foi obtida em duas Unidades Básicas de Saúde onde não se 

observou falta de medicamento, mas há carência de recursos humanos treinados 
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efetivamente para tratar e diagnosticar tuberculose, carência estrutural e laboratorial, 

além da ausência de qualquer tipo de supervisão do tratamento. Nesta realidade é 

questionável a ausência do desfecho falência, mas, provavelmente, nenhum caso de 

falência foi detectado pois é baixa a ocorrência de falência  na região estudada.  

 A não adesão ao tratamento medicamentoso da tuberculose e a prescrição 

incorreta dos medicamentos deste tratamento tiveram como consequência a monoterapia 

e desta deriva a resistência micobacteriana. A utilização de comprimidos DFC diminui a 

possibilidade de monoterapia e pode auxiliar na prevenção da resistencia, além de, neste 

contexto, propiciar maior suscesso terapêutico e diminiução do casos de falência 

(Chaulet 1999, Blomberg 2003).   

 Uma limitação desta amostra foi a inclusão de indivíduos com diagnóstico de 

tuberculose definido por diferentes meios diagnósticos e a inclusão de pacientes com 

tuberculose sem distinção do estágio da doença ou da forma clínica. E, essa 

heterogeneidade da amostra somada às deficiências das Unidades Básicas de Saúde 

pode ser a explicação do alto percentual do desfecho mudança de diagnóstico (10%). 

  Mais uma limitação do estudo, é o fato da amostra ser constituída apenas por 

pacientes tratados em Unidades Básicas de Saúdes e por esse motivo suas conclusões 

podem não ser aplicáveis à outras Unidades de maior complexidade ou de outras 

regiões. Embora, estudo realizado em hospital terciário, referência da região centro-

oeste para o tratamento de doenças infectocontagiosa, obteve resultados comparáveis de 

abandono e cura (Rabahi et al. 2002).     
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8. CONCLUSÃO 

  Em conclusão, as taxas de sucesso do tratamento com esquema 2RHZE/4RH 

em comprimidos DFC em regime autoadministrado foi semelhante às taxas do 

tratamento com o esquema 2RHZ/4RH, em cápsulas e comprimidos separados, obtidas 

a partir de  dados do SINAN e de outros autores brasileiros. A taxa de abandono, na 

amostra estudada, foi muito acima da preconizada como adequada (até 5%) (WHO 

2004). 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Observou-se, neste estudo, que as taxas de sucesso de tratamento de tuberculose 

com esquema 2RHZE/4RH utilizando-se comprimidos DFC na fase intensiva do 

tratamento, é semelhante à taxa de sucesso de tratamento do esquema 2RHZ/4RH. E, a 

alta taxa de abandono mostra que não houve melhora da adesão ao tratamento da 

tuberculose com a utilização da apresentação DFC. 

 Então, prõe-se implantar medidas para melhorar a adesão ao tratamento, 

principalmente, a estratégia DOTS recomendada pela OMS. No entanto, outras medidas 

menos complexas podem ser adotadas, como a melhoria da relação médico-paciente, 

melhoria do acolhimento do paciente portador de tuberculose e adoção do tratamento 

diretamente observado em todas as Unidades de Saúde responsáveis pela distribuição 

dos medicamentos para tratamento da tuberculose. Essas atitudes tem potencial para 

melhorar a taxa de sucesso de tratamento, diminuir o abandono e o uso irregular da 

medicação. 

 Além disso, sugere-se que não seja considerado, nos indicadores oficiais 

relacionados a tuberculose, no Brasil, o desfecho clínico transferência no cálculo da taxa 

de abandono, pois este desfecho é muitas vezes responsável pela subestimativa desta 

taxa.   
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11. ANEXOS 

Anexo 1 – Parecer do Comitê de Ética 
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ANEXO 2 - AUTORIZAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
GOIÂNIA 
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ANEXO 3 – TCLE  
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Meu nome 
É Anna Carolina Galvão Ferreira, sou o pesquisador responsável e minha área de atuação é 
pneumologia 
Após ler com atenção este documento e ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no 
caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. 
Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de dúvida sobre a 
pesquisa, você poderá entrar em contato com o pesquisador responsável, Dra Anna Carolina 
Galvão Ferreira nos telefones: 32197114 - 35248715. 
Em caso de dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, você poderá 
entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de Goiás, nos telefones: 32 69 83 38 – 32 69 84 26 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE A PESQUISA: 
 
� Título: Desfechos clínicos do tratamento de tuberculose utilizando esquema RHZE em 
comprimidos com dose fixa combinada. 
� Informações sobre quem está aplicando o termo de consentimento: 
Dra Anna Carolina Galvão Ferreira, pneumologista, aluno do Programa de Pós Graduação em 
Medicina Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás.  
 
� Objetivos da ,pesquisa; 
São objetivos da pesquisa avaliar os desfechos clínicos dos casos de tuberculose pulmonar e 
descrever as taxas de cura e adesão ao tratamento com quatro medicamentos utilizando 
comprimidos em dose fixa combinada e descrever as reações adversas com uso deste 
tratamento. 
� Detalhamento dos procedimentos: 
Paciente que comparecer ao Centro de Referência em Diagnóstico e Terapêutica e CAIS Nova 
Era na região Metropolitana de Goiânia para iniciar  tratamento para tuberculose e tiver 
diagnóstico de tuberculose será incluído na pesquisa. O paciente receberá tratamento, 
acompanhamento clínico e laboratorial segundo a rotina do programa municipal de tuberculose 
sem interferência do pesquisador. 
� Forma de acompanhamento: 
Serão seguidos os prontuários dos incluídos no estudo até o desfecho clínico do tratamento.  
� Período de participação 
 Os pacientes incluídos neste estudo serão acompanhados por meio de seus prontuários nas 
unidades de saúde onde forem lotados para o tratamento da tuberculose. Serão 
acompanhados por todo o período em que estiverem em uso da medicação prescrita para o 
tratamento da tuberculose. Então, o período de participação inicia-se no momento em que o 
paciente aceitar participar do estudo, se estendendo por todo o tratamento até o desfecho 
clínico.  
� Término da participação  
 A participação do paciente terminará após o desfecho clinico do tratamento da tuberculose.  
� Especificação dos riscos, prejuízos, desconforto, lesões que podem ser provocados pela 
pesquisa: 
Pelo acompanhamento de prontuários e seguimento dos pacientes através destes e não 
modificação da rotina de assitência ao paciente com tuberculose espera-se baixo risco ou 
prejuízo aos pacientes. Pode ocorrer algum desconforto na coleta de escarro e não são 
previstas lesões aos pacientes. 
� Informação sobre o direito de pleitear indenização em caso de danos decorrentes de sua 
participação na pesquisa: 
Sua participação na pesquisa lhe concede o direito de pleitear indenização em caso de danos 
decorrentes da pesquisa e de pleitear ressarcimento de despesas decorrentes de sua 
participação no estudo. 
� Esclarecer que não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua 
participação: 
Não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua 
participação  
� Descrever os benefícios decorrentes da participação na pesquisa: 
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Participação na pesquisa trará benefícios coletivos na avaliação das taxas de cura e recidiva da 
tuberculose com uso do tratamento com quatro medicamentos em comprimidos com dose fixa 
combinada e na avaliação da adesão a esse tratamento e a partir disso avaliar a política de 
saúde no tratamento da tuberculose. 
� Esclarecimento sobre o período de participação e término: 
O prontuário do paciente será acompanhado durante todo período de tratamento , por 
avaliações a cada mes até o desfecho clínico. 
� Garantir o sigilo: 
O pesquisador garante sigilo e privacidade de todos os dados coletados durante o período de 
estudo e oferece garantia expressa de liberdade de não aceitação, bem como de retirar o 
consentimento, a qualquer momento, sem qualquer prejuízo para o tratamento e 
acompanhamento do paciente. 
� Garantir que os dados coletados serão utilizados apenas para esta pesquisa e não serão 
armazenados para estudos futuros: 
� Os dados coletados serão utilizados apenas para esta pesquisa e não serão 
armazenados para estudos futuros. 
 
 
_________________________________ 
ANNA CAROLINA GALVÃO FERREIRA 
      pesquisador  responsável  
 
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA PESQUISA 
Eu, ______________________________________________________________________ 
RG_______________________________ CPF___________________________________ 
concordo em participar do estudo Desfechos clínicos do tratamento de tuberculose pulmonar 
utilizando comprimidos em dose fixa combinada em Goiânia , sob a responsabilidade do 
Dra  Anna Carolina Galvão Ferreira como sujeito voluntário. Fui devidamente informado e 
esclarecido pelo pesquisador_____________________ sobre a pesquisa, os procedimentos 
nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 
participação. Foi me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem 
que isto leve à qualquer penalidade ou interrupção de meu acompanhamento/ assistência/ 
tratamento. 
 
 
Local e data  
 
 
________________________________________ 
Nome e Assinatura do sujeito  
  
 
 
________________________________________ 
Assinatura Dactiloscópica 
 
_______________________________________ 
Anna Carolina Galvão Ferreira 
 Pesquisador Responsável 
 
Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimento sobre a pesquisa e aceite do 
sujeitoem participar. 
Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 
 
Nome: _______________________________   Assinatura: ____________________________                                                                              
Nome: _______________________________   Assinatura: ____________________________   
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Anexo 5 – Instrumento de coleta de dados  

Ficha número: 
Data do atendimento: 
1- Nome :                                                                                     

2-  Data de nascimento:                                                 idade:  

 
3- Escolaridade (   )  

 Ensino fundamental completo – 0;  ensino fundamental incompleto – 1;  
ensino médio completo – 2;  ensino médio incompleto – 3; ensino superior 
completo – 4;  ensino superior incompleto – 5 ignorado - 9 

4-   Gênero (   )  

 Masculino - 0  feminino – 1 ignorado - 9 

5-  Diagnóstico (   )  Pesquisa BAAR escarro positiva - 1 ; Cultura escarro 
postiva - 2 ; Probabilidade - 3; Histopatológico sugestivo - 4; Lavado 
broncoalveolar BAAR positivo – 5. 

6- Forma Clinica (   ) Pulomonar positiva – 1; Pulmonar negativa – 2; 
Extrapulmonar – 3. 

7- Tipo de caso (   )  Caso novo – 1; Recidiva – 2; Retratamento – 3. 

8- Comorbidade (    ) Nao – 0; Sim- 1 

9- Qual comorbidade relatada ?  

____________________________________________________________ 

10-   Solicitado HIV ? (   )   

Não – 0 ; sim – 1;  ignorado - 9 

11-   Resultado HIV (   ) 

Negativo – 0; positivo – 1 ignorado-9 

12- Regime de tratamento ( )  

Tratamento diretamente observado - 1; Tratamento auto-administrado - 2 

13- Consulta: (       ) escrever a quantas consultas compareceu até o momento. 
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14-  Esquema de tratamento prescrito 

R (   ) 
H (   ) 
Z (   )   
E (   )  Outro(   ); qual?________________ 
 

15-  Dose fixa combinada)  (  )    
 Não – 0 ; sim – 1   

 
16- Mês de tratamento  (  ) colocar em meses 

 
 

14-Tratamento mantido para o mês seguinte (   )  
Tratamento suspenso – 0; mantido tratamento – 1 

 
14- Qual o tratamento? 

R (   ) 
H (   ) 
Z(   ) 
E(   ) 
 
Outro(   ); qual?________________  
 

15- Houve mudança do tratamento inicialmente prescrito ? (   )      
 não – 0 ;  sim – 1 

 
15.1 Motivo ? Descrever: 
 
  
 

16- Relato de reação adversa na fase intensiva do tratamento ? (   )   

 não – 0 ;  sim – 1   

16.1 Qual ? ( descrever )  

 

 

16.2 TCCAE – escrever o numero correspondente após a 
classificação: (   ) 

  

17- Desfecho do caso: (   )  

Alta por cura - 0 ; Alta por completar o tratamento -1;  Abandono - 2 ;  
Falência – 3; Alta por óbito -4;  Mudança de diagnóstico – 5;   
Transferência - 6   
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ANEXO 6 – ARTIGO SUBMETIDO AO JORNAL BRASILEIRO DE 
PNEUMOLOGIA. 
 


