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o presente trabalho estuda a eficácia e a toxicidade de algu-

mas associaçÕes medicamentosas no tratamento da tuberculose pu! 

monar em 119 doentes,hospitalizados. O critério de seleção 

dos doentes foi o da normalidade das provas de função hepátic~ 

renal, taxa de glicemia e da contagem de plaquetas, antes do 

início do tratamento, em doentes com tuberculose pulmonar com-

provada pelo exame bacteriológico. Foram estudados quatro e~ 

quemas terapêuticos: isoniazida-estreptomicina-etambutol, iso 

niazida-etambutol-rifampcina, etionamida-pirazinamida-rifampci 

na e etionamida-pirazinamida-etambutol. Os dois primeiros 

esquemas destinados ao tratamento inicial e os outros dois ao 

retratamento. A aplicação de testes estatísticos para os dois 

primeiros esquemas evidenciou que as associações isoniazida-e~ 

treptomicina-etambutol e isoniazida-etambutol-rifampcina apr~ 

sentam o mesmo grau de eficácia. Não houve diferença signifi 

cativa entre as mesmas quanto as alteraçÕes produzidas nas pr~ 

vas de laboratório, porém o regime isoniazida-estreptomicina-

etambutol apresentou maior número de reaçÕes adversas que o 

esquema isoniazída-etambutol-rifampcina. Para os esquemas 

etionamida-pirazinamida-rifampcina e etionamida-pirazinamid~ 

etambutol, estudados em reduzido número de doentes, na o foi 

feita análise estatística, tendo sido descritos os resul 

tados encontrados. 
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The present paper is a study of the eficcacy and toxicity of 

some association of drugs used for treatment of pulmonary 

tuberculosis on 119 hospitalized patients. Criteria for se-

lection of patients were: normal liver function tests, glyce-

mia, plated count and in come. Four therapeutic associations 

were studied: Isoniazid-Streptomycin-Ethambutol; Isoniazid-

Ethambutol-Rifampcin; Ethionamide-Pyrazinamide-Ethambutol 

The two first associations were used for inicial treatment 

and the other two for retreatment. Significance tests showed 

no differences between the first two associations regarding 

showed a eficcacy whereas Isoniazid-Streptomicin-Ethambutol 

larger number of adverse reactions than did Isoniazid-Ethambu 

tol-Rifampcin. The other two associations on account of the 

small number of patients studied, were not analysed statisti 

cally, resulta being only described. 
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EVOLUÇÃO DOS CONHECIMENTOS SOBRE AS DROGAS ANTITUBERCULOSE 

As primeiras tentativas para encontrar medica-

mentos eficazes no tratamento da tuberculose datam do século 

passado. Até então eram valorizados os efeitos t ·Cura ti vos 

dos climas de montanha e dos regimes dietéticos especiais. Lo 

cais como Campos do Jordão sao remanescentes desse conceito. 

Segundo WAKSMAN 58 (1964) quando Koch desco-

briu a tubercuiina julgou tér encontrado um medicamento e fi-

caz contra a tuberculose, o que nao ocorreu. No entanto, a 

substância se revelou Útil para o diagnóstico da infec-

çao específica. 

A descoberta da penicilina, embora nao agi~ 

do sobre o bacilo da tuberculose, despertou a idéia de 

que outros medicamentos poderiam ser descobertos 

fungos. 

a partir dos 

Jã eram conhecidas hã muito tempo as pro-

priedades da água, solo ·e ar, de destruir microrganismos causa 

dores de doenças: 

suia Waksman dos 

Esse conceito 

microrganismos 

e o conhecimento que po~ 

que habitam o solo, levou-

o a procurar entre os mesmos um que fosse capaz de des 

truir o bacilo da tuberculose. 

Estudos realizados em seu laboratório, acerca 

da sobrevivência do bacilo da tuberculose, levaram as seguintes 



conclusÕes: 

que as culturas 
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Certos tipos de Mycobactirias perecem lenta -

mente quando lançada~ ao solo ou agua potivel 

comum. 

vários microrganismos que habitam o solo, in

gerem grandes quantidades de bacilp da tuber

culose. 

O Mycobacterium tuberculosis 

de se multipllcar no solo 

tem condiçÕes 

es té"ri 1, mas 

nao se desenvolve 

nos solos comuns 

e e lentamente destruido 

nao esterilizadOs. 

Certos fungo,s podem impedir o crescimento 

do Mycobacterium tuberculosis. 

Vaudremer, cita do pelo mesmo autor, verificou 

de Mycobacterium tuberculosis sã'o inibidas 

por um filtrado de Áspargilus 'fumigatus. 

A esse tempo o interesse de Waksman estava 

concen~raqo no estudo dos Actinomicetos que tinham a propried~ 

de de inibir o crescimento de virias bactirias. Esse fungos 

pareciam exercer particular influência sobre as bactirias do 

solo. Outros pesquisadores-ji haviam observado esse efeito 

porem, nenhum o havia relacionado com o bacilo da tuber 

culose. 

Os vários estudos a respeito dos antibióticos 

permitiram isol~r a ·actinomicin~ ~-a estreptotricina. As exp~ 
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riências realizadas com essas drogas permitiram chegar as se-

guintes conclus~e~: 

Certos antibióticos produzidos por esses micror 

ganismos diferem muito em composição quÍmica e 

no efeito tóxico que exercem sobre os animais. 

~ muito variável o efeito inibitório que exer-

cem sobre o Mycobacterium tuberctilosis e outras 

bactérias. A variação e ampla, desde o anti-

biÕtico específico para determinada bactéria até 

o que exerce ação sobre inúmeras bactérias gram 

negativas e positivas. 

A descoberta da estreptomicina foi o resultado de 

um amplo programa de seletão de grupo~ e espécies de microrga-

nismos do solo. 

A parti,r da cultura desses m~cr()rganismos foram 

isoladas substâncias ativas, concentradas e purificadas e testa 

da a sua atividade sobre as bactérias patogênicas. 

foi verificado que o efeito variava muito de acor 

do com as características quÍmicas e biológicas das substâncias 

e natureza específica dos microrganismos. 

A primeira substância a ser isolada desse estudo 

foi actinomicina, ativa contra v~rias bac.têrias, em particu-

lar, gram positivas, porém, mostrou-se altamente tóxica, afeta~ 

do seriamente os animais de laboratório em que era injetada. 

A procura de novos antibióticos prossegui~, tendo 

sido identificada a estreptotricina que se mostrou menos t5xi-
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ca que a actinomicina; porem, ainda prejudicial e com toxicida 

de retardada. Outra~ cblturas permitiram o isolamento de no-

vos microrganismos e finalmente, do Streptomyces griseus, do 

qual foi isolada a estreptomicina (WAKS~AN 

O efeito desse composto sobre o bacilo da ~ubercu 

lose foi evidenciado logo a seguir. Ao testar pela primeira 

vez a estreptomicina sobre várias bactérias patogênicas inclu 

sive o Mycobacterium tuberculosis foi verificada sua eficácia 
I 

em inibir o crescimento de microrganismos em meio artificial. 

A estreptomicina possuía as propriedades desejá -

veis de um agente terapêutico aplicável ao tratamento de molês 

tias infecciosas inclusive da tuberculose. 

A descoberta do novo antibiótico foi anunciada 

por WAKSMAU em janeiro de 1944. FELDMAN e HIRSHOW da Clí-

n1ca Mayo, citados pelo autor, repetindo as mesmas experiên 

cias constataram resultados satisfatórios, permitindo estabele 

cer os seguintes parâmetros: 

Tanto os bacilos da tuberculose humana como da 

bovina são sensíveis a açao da estreptomicina. 

Para obtençio de· resultados satisfatórios nao 

há necessidade da aplicaçio da droga em. doses 

frequentes a curtos intervalos. 

A estreptomicina nao e eficaz na supressao de 

populaçÕes microbianas de bacilos resistentes ã 

droga. 

O poder da estreptomicina como agente de comba-

te ao Mycobacterium tuberculosis e capaz de 

alterar favoravelmente a progressio da infecçio 



mesmo quando os animais recebem intravenosamen

te grandes quantidades de bacilos. 

O primeiro tratamento clínico da tuberculose foi 

realizado na Clínica Mayo nos anos de 1944/45. Em março de 

1946 apos o tratamento de 100 doentes, os pesquisadores da Clí 

nica Mayo se sentiram autorizados a expressar conclusÕes oti 

mistas. 

A estreptomicina é um agente anti-bacteriano que 

possui a qualidade particular de impedir o desenvolvimento do 

Mycobacterium tub~rculosis 

clinicamente. 

"in vivo" tanto· experimental como 

Após um longo perÍodo de ampla utilização da dro-

ga, sua indicação vem se restringindo em saÚde pÚblica pelas 

seguintes razÕes: o bacilo não e rapidamente destruído, haven

do necessidade de tratamentos prolongados; a necessidade de em 

pregar a droga por meio de injeçÕes. 

Paralelamente, os estudos se desenvolveram ·nou-

tros setores, com o fim de descobrir novos agentes ativos con 

tra o Mycobacterium tuberculosis. 

Surgiram entao compostos sintéticos empregados no 

tratamento da tuberculose. O primeiro a ser utilizado foi o 

âcido para-amino-salicílico, abreviadamente PAS, descobertopor 

Lehman em 1946, como refere WEINSTEIN 60 (1978). 

Quando os efeitos ''in vivo'' na tuberculose expe-

rimental foram satisfatórios, o âcido para-amino-salic1lico foi 
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submetido i experimentaçio cl[nica. Utilizado isoladamente 

se revelou nitidamente inferior a estreptomicina. 

Em 1948, de acordo com FRAGA 17 (1961), a "Vete-

rans Administration" e o "Britsh Medicai Research Council", 

decidiram inquirir sob sua açio quando associado com a estrep

tomicina, por meio de ensaios clínicos, semelhantes aos reali

zados para esta Última. 

Esses trabalhos indicaram que a associaçao 

SM/PAS era mais eficaz que as mesmas drogas isoladas. 

O uso do PAS esbarrava na grande intolerância 

digestiva que causava. Com o aparecimento de agentes mais a-

tivos e melhor tolerados, o emprego do mesmo tornou-se 

reduzido. 

muito 

O segundo e mais importante medicamento desco -

berto foi a Isoniazida. Em 1945, CHERINE citado porWEIN~ 

TEIN 60 (1978) 

culostática. 

constatou que a nicotinamida possuía açio tuber 

O exame dos compostos correlatos da nicotinami-

da revelou que muitos derivados da pifimidina pos•uiam ativi

dade tuberculostática; entre estes estavam congêneres do ácido 

isonicotínico. 

carbazona 

Sendo conhecido o efeito inibidor da tiossemi 

sobre o M. tuberculosis, foi sintetizada e estudada 

a tiossemicarbazona do ácido isonicotinaldeido. O material i-

nicial para esta síntese foi o ester metÍlico do âcido isonico

tínico e o primeiro composto intermediârio isolado foi a isoni 

cotil-hidrazida (isoniazida), substância que logo se mostrou 
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mais potente do que qualquer outro agente quimioterãpico conhe 

cido. 

Outros medicamentos surgiram a seguir, como ·a 

etionamida e pirazinamida, dotadas de propriedades especÍficas 

contr~ o bacilo da tuberculose. 

Quer pelo problema da resistincia bacllar, quer 

buscando compostos menos tóxicos, a pesquisa de novos quimiot~ 

rãpicos prossegue ati os dias atuais. De acordo .com LESTON 33 

(1972) , WILKSON e cols. depois de observar que a diisopropil~ 

rilendiamina protegia ratos infectados com cepas virulentas do 

bacilo de Koch; partindo dessa molicula e procurando diminuir-

lhe a toxicidade, sintetizaram compostos similares 

do funçÕes OH e chegaram à síntese do etambutol. 

introduziu 

O etambutol tem sido usado na terapiutica da tu 

berculose humana associado a outros medicamentos. Devido a 

menor incidência de efeitos tóxicos, e melhor aceitação pelos 

doentes ele e empregado em substituição ao PAS. 

Em 1972 foi descoberta a RMP a partir do Stre~ 

tomyces mediterranei. 

A descoberta dessas drogas, principalmente a Úl 

tima, possibilitou o uso de associaçÕes que vieram alterar os 

conceitos clássicos de duração do tratamento e freqUência de 

administração dos mesmos. 
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DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS DROGAS UTILIZADAS NA QUIMIOTERAPIA DA 

TUBERCULOSE 

Embora sejam conhecidas dezessete drogas, as uti

lizadas nos regimes habituais de quimioterapia nos diferentes 

países sao: 

Estreptomicina 

- Isoniazida 

Etionamida 

- Pirazinamida 

Etambutol 

Rifampcina 

Estreptomicina - SM 

f uma base forte, forma sais, sulfato e cloridra-

to. Seu derivado a dihidroestreptomicina, deixou de ser usa 

do pela toxicidade sobre o VIII par craniano. O sulfato de 

estreptomicina ê usado por via intramuscular na dose de 1 g/ 

dia para adultos e para maiores de 60 anos, 0,5 g/dia. Para 

menores de quinze anos, e usada na dose de 25 mg/kg de peso 

ate o máximo das doses empregadas para adultos, 

A açao farmacológica da estreptomicina sobre os 

microrganismos é múltipla, não somente inibe o bacilo da tuber 

culose, como atua sobre outros agentes bacterianos. 

Pertence aos antibiÓticos de pequeno espectro e 

atua principalmente sobre as bactérias gram negativas. Sua 
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açao sóbre ó bacilo da tuberculose se manifesta sobre. os ger 

mes extracelulares, pois a concentraçao que deveria atingir 

para alcançar os intracelulares excede a dose terapêutica. 

Combina~se com as protefnas do plasma (25 a 40%), 

distribui-se pelos tecidos. 

ruraletc, 

Passa ao lfquido peritoneal, ple-

A estreptomicina é metabolizada pelo rim. 

liminaçio se efetua. por filtraçio glomerular, com muito 

reabsorçio tubular e em forma lenta, 

Sua e

pouca 

Como refere FRAGA 17 (1961) a concentraçao inibi 

tória mínima ê de 0,2 a 1 mcg/ml. 

Isoniazida - INII 

A Isoniazida é a hidrazida do acido isonicotfnic~ 

um. dos mais eficientes e utilizados medicamentos para o trata

mento da tuberculose, 

e administrada por via oral, na dose de 400 mg I 

dia para adultos e para crianças, na dose de 10 a 20 mg por 

quilo de peso corporal, nos esquemas diários. 

~ apresentada em comprimidos de 100, 200 e 400 mg, 

e xarope de 50 mg/5 ml. 

A Isoniazida é tanto tuberculostâtica como tuber-

culocida 11 Ín vitro". A concentraçio tuberculostática mfnima 
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e de 0,25 mg a 0,5 mg/ml segundo WEINSTEIN 60 (1978), 

A sub~tância nao produz inibição imediata do M. 

tuberculosis, independentemente da concentração a que sao ex-

postos os microrganismos. As bactérias passam por duas divi-

soes antes da sua multiplicação ser detida. O efeito bacteri 

cída da droga é constatado apenas contra os bacilos da tubercu 

lose que estão em crescimento ativo. 

Diferentemente da estreptomicina, a isoniazida 

penetra nas células com facilidade e e tão eficiente contra os 

bacilos intra como extracelul~res, bem como contra os que cres 

cem em meios de cultura. 

g um dos medicamentos mais eficazes no tratamen 

to experimental em animais. Seu exato mecanismo de ação e 

desconhecido. Muitos pesquisadores postulam que t~m efeito 

sobre os lipídeos que existem na parede dos bacilos e que po-

dem ser essenciais a sua viabilidade. A exposição a Isoniazi 

da produz uma perda do ácido resistência. 

~ absorvida rapidamente quando administrada por 

via parenteral ou oral e se difunde rapidamente nos tecidos e 

lÍquidos do organismo e, em concentraçÕes diversas, está pre-

sente em todos os Órgãos. 

A substância é identificada em quantidades sig-

nificativas no lÍquido as~Ítico, saliva e fezes e substancial-

mente .no l~quido raquidiano. Penetra bem no cáseo. 

!1111LIOTECA 
....,ADl DE. SAODE p(la,IC» 
miV'lKSI)ADt DE sA.o Polll.O 

A pele 



12 

concentra grandes depósitos, a concentraçao e inicialmente 

mais elevada no cáseo e nos músculos que no tecido infetado 

mas este ~etem longamente o medicamento em quantidades bem su

periores as requeridas para a bacteriostase. 

A droga ê metabolizada no fÍgado pela enzima 

N-acetyl-transferase. Em determinadas pessoas o medicamento 

é metabolizado rapidamente (inativadores rápidos), 

mais lentamente (inativadores lentos). 

em outros 

A inativação rápida parece estar ligada a uma 

resposta terapêutica menor. Existe um maior numero de inati 

vadores rápidos em crianças e diabéticos, que em adultos 

mais. 

f eliminada pelo rim, 75 a 95% nas vinte 

no r-

e 

quatro horas. A depuração renal da isoniazida depende em pe-

queno grau, da função renal. 

saciadas a toxicidade maior. 

Etionamida - ETH 

Pequenas disfunçÕes não são as 

A etionamida ê a tio-amida do ácido alfa e til-

isonicotínico, 1314 ou Trecator. Como refere LESTON 33 (1972) 

descoberta por RISTe cols. no curso de investigação siste-

mática dos novos compostos de hidrazida. 

A etionamida é administrada principalmente por 

via oral na dose de 750 mg/dia para adultos e para crianças 

segundo BRÕLIO 8 (1975) na dose de 10 mg/kg de peso corporal. 
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o medicamento e melhor administrado apos as refei 

çoes para minimizar a irritação gástrica. A atividad~ "in vitro", 

sugeriu que algum metab5lito do compo~to fosse responsivel pe

la inibição do bacilo. 

Os germes resistentes a ciclosserina, PAS, viori-

cina~ estreptomicina e isoniazida sio jensíveis a etionamida 

na concentração de 0,6 a 2,5 mcg/ml. o BCG e o Mycobacte-

rium bovis são menos sensíveis ã droga. 

As bactérias fotocrom5genas sao inibidas por uma 

concentraçao de 10 mcg/ml. As escotocromÔgenas sao mais resis 

tentes. A administração de 1 g de Etionamida produz concen -

~ração mixima no plasma de 20 mcg/ml em. tris horas e 3 mcg/ ml 

em 9 horas. A irritação gistrica que produz impede que os p~ 

cientes tolerem uma dose Gnica maior que 0 0 5 g. 

As concentraçoes existentes no plasma indicam as 

concentraçÕes correspondentes nos tecidos. No lÍquor 

presentes quantidades significativas de Etionamida. 

é tão eficiente como PAS na ihibição da acetilação da 

zida. 

estao 

A droga 

isonia-

Menos de 10% de etionamida e eliminada. pela urina 

sobre a forma ativa. 

Pirazinamida PZA 

A partir da nicotinamida a pirazinamida foi 
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sintetizada por KUSHMAN e cols. em 1952.55 E usada na dose 

de 2 g dia para adultos Apresentada em comprimi~os de 

0,5 g. A Pirazinamida estã sendo usada como droga de la. es-

co 1 h a. Altamente ativa em pH ácido, age contra o bacilo no 

interior da cilula. O crescimento deste dentro dos monócitos 

i totalmente i"nibido pela concentração de 12,5 mg/ml. O M. bo-

vis i muito menos sensfvel i PZA. Bem absorvida pelo trato 

gastrointestinal se distribue pelo organismo. A 

ção oral de 1 g de PZA produz apos 2 horas concentraçoes de 

45 mcg/ml no plasma e após 1~ horas 20 mcg/ml. eliminada 

pelos rins. 

Etambutol - EMB 

O Etambutol i o dicloridrato de etilediamino di-

1-butanol em sua forma dextrógia. Ir administrado por via 

oral na dose de 1200 mg/dia para adultos e de acordo com BRÔ-

LIO 8 (1975) para crianças na dose de 15 mg/kg de peso corpo-

ral por dia. 

~ apresentado em comprimidos de 100 a 400 mg e su~ 

pensao de 125 mg/ml. ,Atua sobre o M. tuberculosis, M. bovis 
;;..;..:.._.::...::...:...::~ 

e microrganismos fotocromógenos na concentração de 0,1 mcg/ml. 

O M.avium e as bactirias exotocromÕgenas ~ . sao menos sens1ve1s. 

Não tem açao sobre outras bact~rias. Suprime o crescimento 

dos. bacilos resistentes a estreptomicina e isoniazida. As mz. 
cobactirias captam rapidamente o Etambutol quando a cultura es 

tâ na fase e;xponencial. En.tretanto, o crescimento não é ini·bido 

significativamente antes das 24 horas. O mecanismo exato de açao do 

Etambutol i desconhecido. A substância parece intervir na sfn 

tese de metabÕlitos, possivelmente do ARN essencial a multipli 
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caçao das mycohactérias. 

Além de muito eficaz no tratamento da tuberculose 

resistente aos tuberculostâticos mais empregados, mostrou sua 

eficácia na tuberculose extrapulmonar e em algumas afecçÕes cau 

sadas por mycobactérias atípicas. 

Cerca de 75 a 80~0% do Etambutol administrado 

por via oral e absorvido pelo trato gastrointestinal. As 

con~entra~~~s plas~âtica~ máximas no homem se encontram apos 

2 ·a 4 horas de ingestio do medicamento. Uma dose Única de 

50 mg/kg de peso pode produzir uma concentraçio plas~âtica de 

15 mcg/ml. Cerca de 50% das concentraçÕes máximas estao pre-

sentes no sangue até 8 horas apos a ingestio e 10% 24 horas 

apos. A ·substância penetra nos eritroblastos com iacilidade e 

uma hora após a dose venosa existe três vezes mais Etambutol 

nos eritrob.lastos que no plasma. A' droga e eliminada pela 

urina e fezes. 

Rifampcina - RMP 

n~· acordo com WEIWSTEIN 60 (19 7 8) as ri-

fampcinas constituem um grupo de antibióticos macrocí 

clicos complexos de estrutura similar produ~idos pelo Strepto

myces mediterranei. A rifampcina ~um derivado sint~tico da ri 

famicina B. 

Administrada por via oral na dose de 600 mg/diap~ 
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ra adultos e de acordo com BROLI0 8 (1975) para crianças. até um 

ano a dose de 10 rng/kg de peso corporal,e para crianças maio

res de 15l 2Q rng/kg de peso corporal por dia. 

A rifarnpcina inibe o crescimento da maioria dos 

bacilos grarn positivos e de bacilos grarn negativos corno' Echp-

richia coli, Proteus e Klebsiella. 

atividade contra o M. tuberculosis 

Os estudos ''in vitro'' da 

e algumas bactérias atipi 

c as (Grupo I e III) indicam que sao altamente inibitórias as 

concentraçoes de 0,005 a 0,02 rncg/rnl. Atua não só sobre o 

M. tuberculosis corno M. bovis e M. avium.: 

A rifampcina é absorvida po~ via digestiva, cons 

tituindo-se numa das principais propriedades da.droga. Passa 

para circulação geral e a concentração ·sérica atinge seus níveis maio 

res de 2 a 4 h. após a administração. Difunde-se por· todos os teci

dos sendo sua concentraçao p'ulmonar tão elevada corno a sérica. 

A ~ifampcina efetua o ciclo hepático da eliminação e passa a 

bile onde se concentra e volta a se reabsorver. As concen -

traç~es séricas variam com as doses administradas·. A elirni-

nação da droga é por via renal, pelas fezes, lágrima e suor. 

REAÇÕES ADVERSAS PRODUZIDAS PELAS DROGAS ANTITUBERCULOSE 

cos. 

Nenhum medicamento está isento de efeitos tóxi 

Alguns efeitos adversos de um medicamento durante a t~ 

rapêutica podem ser discretos, mas outros podem ser d~ maior 

gravidade. 
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Alguns aparecem prontamente, porem outros so sao 

observados após longo uso de drogas. Outros podem ocorrer 

quando se usa dois ou mais medicamentos 

Tais reaçoes sao frequentes no decorrer do trata-

mento da tuberculose pois são usadas associações de drogas 

durante tempo prolongado e as vezes, drogas de conhecida peri-

culosidade. 

Com a finalidade de estudar sistematicamente o 

problema, são utilizados métodos de vigilância farmacológica , 

que tem como objetivos comuns estabelecer a incidência das re~ 

çÕes adversas, suas características e as condiçÕes clínicas as 

saciadas a sua aparição. 

Conhecidos esses fatores é possível prevenir a 

maioria das reaçÕes indesejáveis aos medicamentos utilizados na 

quimioterapia da tuberculose. 

A reaçao adversa é toda a açao nao desejada ou a 

resposta Índesejada do medicamento que requer a sua suspen-

sao ou ? ;nstituição d~ tratamento adequado, segundo GARDNER & 

WATSON 19 (.1970) 
·~ 

esta reaçao pode ser: 
~ 

- Comprovada, reaçao que ocorre apos administra -

ção da droga, suprimida pela retirada da mesma 

e que pode ser comprovada por testes de labora-

tório 

droga. 

e reproduzida por nova administração da 

Provâvel, produzida apos a administração da dro 

ga,e possível de haver outra etiologia simultâ-

nea. 
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Duvidosa, uma das causas possíveis de estar mo

tivando desconforto ao doente. 

Quanto a extensão, as reações adversas sao consi-

Menores, quando nao requerem antÍdoto, terapêu

tica, ou prolongamento da hospitalização. 

Moderadas, quando requerem 

prolongam a hospitalização 

dia. 

antÍdoto, terapia, e 

pelo menos por um 

Severas, quando poe em risco a vida do doente. 

Contribuintes para morte, quando precipitam o 

êxito letal. 

GALLEGUILLOS 18 et al. (1970,, classificaram as rea 

çoes adversas produzidas pelos tuberculostãticos em três tipos: 

Intolerância 

As reaçoes que apresentam relação com a via 

de aplicação da droga com a reaçao lo-

cal ã injeção intramuscular e as nauseas e vômitos que ocorrem 

na administração de algumas drogas por via oral. 

Toxicidade 

são as reaçoes que afetam a estrutura ou função 

de um orgao determinado. Estão usualmente relacionadas com a 

dose do medicamento ou com a idade ou condiçÕes próprias do p~ 

ciente. 
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Hipersensibilidade 

são aquelas que tem base imunológica e portanto a 

droga atua como antígeno. Caracterizam-se por um período de 

latincia privio a aparição das manifestaç~es, apresentam pouca 

relação com as doses emoreeadas e e impossível prever o seu a

parecimento. 

As principais reaçoes adversas produzidas 

drogas antituberculose mais usadas ~io: 

Isoniazida 

e a droga que apresenta menor número de 

pelas 

reaçoes 

adversas, quando são usadas doses convencionais, embora as es-

tatísticas mais altas assinalem a freqUincia de 1,3% A in 

tolerância i muito pequena e pode manifestar-se com niuseas e 

vômitos. As reaç~es de toxicidade frequentes são as põlineu~ 

rites e artralgias. As polineurites começam com parestesias 

das extremidades, podendo chegar a um comprometimento mais si-

rio. 

sas. 

Ocorrem mais em alcÓlatras, 

são mais raras em crianças, 

desnutridos e pessoas ido-

ainda que estas recebam do-

ses comparativamente mais altas que os adultos. Seu apareci-

mento esti comumente relacionado a deficiincia de piridoxina e 

seu tratamento baseia-se na supressao temporiria ou definitiva 

da droga e no emprego da vitamina B6 • 

As reaçoes de toxicidade do sistema nervoso cen

tral podem manifestar-se por mudanças do comportamento, esta

dos de letargia ou de excitação psicomotora. 
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Como referem MITCHELL 39 (1976) et al, a toxicida 

de hepâtica é observada principalmente em doentes com mais de 

35 anos e possivelmente nos inativadores rãpidos. 

Os fen;menos de hipersensibilida4e sao mais raros 

podendo manifestar-se por erupçoes cutâneas, febre e excepcio

nalmente1choque. 

Estreptomicina 

Produz intolerância, representada por mal estarno 

local onde é aplicada a injeção, podendo ser acompanhada de fe 

bre raramente de tal intensidade que obrigue a suspensão da 

droga. 

Os efeitos tóxicos sao proporcionais as quantida

des da droga, sua freqUência de administração e tempo de·uso 

geralmente esses efeitos sio reversfveis com a suspensio do me 

dicamento. 

A estreptomicina atravessa a barreira placentãri~ 

fato digno de preocupação quando administrada a gestantes. 

O efeito tóxico mais clâssico da droga e o compr~ 

metimento do labirinto, que pode iniciar-se com cefaléia de in 

tensidade variãvel, seguida de vertigens, mais raramente de 

nãusea e v;mitos e dificuldades de deambulação. Ocasionalmen 

te é encontrado comprometimento vestibular em crianças 

maes tomaram estreptomicina na gravidez. 

cujas 

A surdez e de baixa incidência desde que foi aban 
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donado o uso de dihidroestreptomicina. 

A agressao renal consiste no aparecimento de o

liguria, albumin~ria, hemat~ria, cilindruria, raramente obser

viveis e de rep~rcussio funcional nio bem definida. 

são relativamente frequentes as manifestaçÕes 

tóxicas, como parestesias labiais, comprometimento do 

Ôptico e neurite periférica. 

nervo 

As reaçoes de hipersensibilidade sao menos fre-

quentes que as reaçÕes tóxicas. Foram descri~as ·eosinofilia, 

prurido, exantema, febre, alteraçÕes hematológicas diversas 
' 

dermatite exfoliativa, choque anafilitico. A eosinofilia 

é muito frequente e por si mesma na o justifica a supre~ 

sao da droga. 

Rifampcina 

É geralmente bem tolerada. Apresenta rea-

çoes tóxicas como: reaçÕes gastrointestinais, constituídas 

por anorexia, dores abdominais, náuseas e vômitos, diarreias. 

As reaçoes hepiticas embora nao sejam frequen -

tes, sao potencialmente sirias. Como referem GIRLING & HITz~ 1 

(1979), a hepatite pode ocorrer em 17. dos doentes. 

A trombocitopenia tem ocorrido raramente na qu~ 

mioterapia diiria e com alguma freqUência na quimioterapia in-
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termitente. 

AlteraçÕes permanentes das plaquetas e fatalida 

des, como a hemorragia cerebral, foram relatadas em casos em 

que a droga não foi suspensa. Durante a teravia supervision~ 

da o risco -..... e ffi1UilffiO, mas na terapia intermitente não supervi-

sionada ê consideravelmente maior. 

Entre as reaçoes de hipersensibilidade o res -

friado é a forma mais comumente associada,a quimioterapia in-

termitente. Consiste em febr{cuia, mal estar, dor de cabeça. 

A incidência de coriza teve seus percentuais mais alt~ quando 

a rifampcina era utilizada na dose de 25 mg/kg de peso, uma ou 

duas vezes por semana. Em pequeno número de doentes foram re 

latadas alteraçÕ'es da respiração e choque. 

A anemia hemolltica aguda apresenta-se em pe-

queno numero de doentes, geralmente duas a três horas após a 

administração da droga e desaparece rapidamente quando a dróga 

e suspensa, permanecendo o risco de dano para função renal. 

Etambutol 

~ uma das drogas melhor tolerada. Apresenta 

neurite ótica retrobulbar, manifestação tóxica a nlvel ocular, 

que pode afetar as fibras periféricas e centrais do nervo. O 

comprometimento central produz redução da acuidade visual'' 
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A incidência dessa complicação está ligada a dose, 

ocorrendo em 25 a 30,0% dos doentes que recebem 35 mg/kg de pe 

so, ê deS,O% nos que recebem 25 mg/kg de peso e muito baixa nos 

que recebem 15 mg/kg de peso. 

A prevençao da toxicidade ocular do Etambutol de 

ve basear-se em evitar o uso de doses altas da droga, sem 

pre que seja possível, sobretudo em pacientes com problemas re 

nais, pois a droga se elimina principalmente pela urina. 

Não há evidências que controles regulares sejam 

Úteis para pesquisar precocemente as alteraçÕes sempre que se 

estejam usando doses baixas. 

Quando for necessário o uso de doses mais altas 

deve efetuar-se o exame oftalmológico completo e instruir 0 

doente sobre a possibilidade de alterações visuais. 

O • Etambutol aumenta a quantidade de ácido úrico 

no sangue, devido a redução da excreção renal em 50%. O efei-

to pode ser detectável 24 horas apos ou tardiamente 90 dias a

pós o tratamento. Este efeito e provavelmente aumentado pela 

Isoniazida e pela piridoxina como refere GALLEGUILLOS et al 16 

(1971). 

Etionamida 

Juntamente com o ácido paraminosalicílico (PAS) e 

a droga que produz com mais freqUência transtornos digestivos, 

como anorexia, vômitos, em geral, que aparecem em 30,0% dos doen 
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tes , nao obrigando necessariamente a suspensao do tratament~ 

A Etionamida pode causar so~olência, hipotensão 

ortostática, depressão mental, alopécia, acne, parestesias, m~ 

trorragias, inapetência, ginecomastias. Tamb~m foi descrita 

a hepatite tÓKica quando usada associada a Pirazinamida e dis

trofias semelhantes às causadas pela Pirazinamida. 

Pirazinamida 

De acordo com FOX 18 (1978), o uso da Pirazina-

mida na quimioterapia primária da tuberculose foi 

nos Estados Unidos no princípio dos anos 50 e foi 

introduzido 

abandonado 

devido as reaçoes adversas. 

Mais tarde foi usada com Ciclosserina e a Etio-

namida em retratamentos. Hoje com os esquemas encurtados e 

as menores doses empregadas, estas afirmaçÕes não são válidas. 

A intolerância é pouco frequente e manifestada 

pela irritação gástrica. O efeito colateral mais comum a,PZA 

é a lesão hepática. Quando administrada, na dose de 3 g/dia, 

podem aparecer sinais de doença hepática em 15,0% dos doentes. 

As alteraçÕes mais frequentes são as elevaçÕes da transaminase 

no plasma. 

Pirazinamida 

Todos os doentes tratados com doses elevadas· de 

devem ser submetigos a testes de função hepática 

em intervalos de quinze dias, durante todo o perÍodo de trata-

menta. Se aparecer evidência de lesão hepática importante a 

terapêutica deve ser suspensa. A Pirazinamida inibe a excre-
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çao de icido ~rico e tem oçorrido epis~dios agudo~ de gota que 

desaparecem por si pr~prios ou respond~ao tratamento sintomi

tico. 

A droga pode causar reaçoes de hipersensibilid~ 

de, tais como: reaçoes cutâneas, febres e artralgias. Pode o 

correr também fotossensibilidade, com coloração roxa nas zo-

nas expostas do rosto e das mãos e com intenso prürido. 

InteraçÕes das drogas 

O risco de desenvolvimento de germes resisten 

tes, evidenciado com a utilização de uma única droga, motivou 

a adoção da associaçao de drogas para o tratamento da tubercu 

lose, fato que despertou o interesse para o estudo da 

çao entre as mesmas. 

intera-

Provavelmente a mais comum interação entre as 

drogas é o efeito sinérgico dos medicamentos de mesma ação far 

macol~gica. For~m, pode ocorrer situação diversa de uma dro 

ga afetar a atividade da outra, diminuindo sua eficicia, alte

rando o seu metabolismo, absorção ou excreçao. Estes mecanis 

mos, mais estudados em animais de laboratório, sao menos conhe 

cidos no homem 

Principais interaçÕe~ cbm os quimioteripicos: 

Estrepto~icina_ 

InteraçÕes no local de excreçao 
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Os agentes que alteram o pH urinârio têm efei-

to na excreçao da SM, aumentando na urina alcalina e diminuin

do-a na urina ic'ida~ 

InteraçÕes nas junçoes neuromusculares 

A SM pode interagir com alguns anestisicos como 

eter, ciclopano, halotano e outros agentes como a quinidina e 

o sulfato de magnisio, produzindo bloqueio na junçio mioneuraL 

Isoniazida 

InteraçÕes envolvendo o metabolismo da droga. 

Álcool 

Os alcoólatras metabolizam a INH mais rapidame~ 

te que os abstêmios e i possível que respondam menos satisfato 

riarnente os tratamentos com a droga e desenvolvam menot tole -

rancia ao âlcool 

Dlfenilhidantoina (antiepilitico) 

H~ evid~ncias que a INH inibe o metabolismo he-

pático ~a difenilidantoina, aumentando o ní~il sanguíneo da 

mesma e diminuindo sua excreçao urinâria. Esta interaçio e 

maior em doentes inativadores lentos e em doentes recebendo 

INH assoc~ado ao PAS. 



27 

Rifampcina 

O uso da associaçio INH-RMP pode aumentar a to 

xicidade hepática, principalmente em doentes inativadores len-

tos. 

InteraçÕes envolvendo a absorçio da droga. 

O gel de hidróxido de alumínio pode inibir a 

absorçio da INH, sendo proposto que esse efeito se deva a um 

retardamento do esvaziamento gástrico, causado pelo alumínioa~ 

tiácido. o efeito das misturas de magnésio e alumínio e me-

nos marcante. Com base nessas evidências, a administraçio de 

INH pelo menos uma hora antes da do antiácido, poderá minimi

zar qualquer~efeito dessa interação. 

Interações afetando mecanismos adrenergicos. 

Disulfiram - (antabuse antietanol) 

Foi sugerido que o disulfiram e a INH adminis-

trades simultaneamente, sao responsáveis por alteraçÕes men -

tais adversas e problemas de coordenaçio. WITIGTON & GRE~ c! 

tados por HANSTEN 25 (1978), aventam a hipÓtese que esta altera 

çao resulta da inibiçio da monoaminoxidase pela INH da beta 

hidroxilase pelo disulfiram, provocando um metabolismo aceler~ 

do da dopamina cujos metabÓlitos metilados sao responsáveis 

pelas reaçÕes mentais adversas e problemas de coordenaçio. 
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Meperidi~a - Demerol, Dolantina 

A administraçio simult;nea de INH e meperidina, 

segundo alguns autores, aumenta os efeitos indesejáveis da !Na 

O mecanismo nao foi estabelecido, sabe-se que a 

meperidina interage com a monoamirioxidase e que a INH a ini-

be, pode resultar da[, esse aumento de efeitos indesejáveis. 

Simpaticomiméticas 

As drogas simpaticomiméticas administradas con

juntamente com a INH, podem potencializar os efeitos indesejá

veis de'sta. 

O mecanismo nao foi estabelecido, porem, o efei 

to inibidor da INH 

go. 

Piridoxina 

sobre a monoaminoxidase parece estar em j~ 

Segundo McCUNE et al 35 (1975) as doses altas de 

piridoxina, neutralizam a ação bacteridida da INH. THO!lAN 56 

(l'JGO) recomenda não ultrapassar a dose de 50 mg de piridoxina por 

dia, em doentes em tratamento com INH. 

Etàtrlbutol 

Nio sao conhecidas as interaçÕes da droga com 

outros medicamentos. 
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Rifampcina 

InteraçÕes envolvendo o metabolismo da droga 

Warfarim - (anticoagulante oral) 

A RMP pode estimular o metabolismo do Warfari~ 

reduzindo .a atividade do mesmo e a resposta hipotrombinêmica e_:;_ 

tperada. 

Estrôgenos 

Há evidências que a RMP aumenta o metabolismo 

dos estrÓgenos, reduzindo a eficácia dos anticoncepcionais o

rais. 

Probenecid - (antiuricêmico) 

O probenecid compete com a RMP na sua metaboli 

zaçao hepática, resultando em maiores níveis sanguÍneos de RMP. 

Num estudo feito em 6 indivíduos normais, aos quais foi dada 

RM? isoladamente, e, 'mais tarde com probenecid, foi v:erifica-

do quase o duplo do pico de RMP no sangue quando usada conco 

mitantemente com o probenecid, como refere HANSTEN 25 (1978). 

InteraçÕes envolvendo a absorção da droga 

nal da RMP 

O PAS pode dificultar a absorção gastrointesti 

devido i presença de silicato de aluminio nos grã-

nulos de PAS. 
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Etionamida 

InteraçÕes de mecanismo nao estabelecido. 

Ciclosserina 

Há relatos que a etionamida pode potencializar 

os efeitos tóxicos da ciclosserina para o sistema nervoso ce~ 

tral. A incidência e a gravidade desta interação nao pode 

ser julgada pelas informaçÕes até agora disponíveis. 

Álcool 

Há possibilidade de reaçoes psicotóxicas em 

doentes fazendo uso de etionamida e ingerindo bebidas alcoóli 

cas. 

Pirazinamida 

InteraçÕes no local de. excreçao 

Probenecid (antiuricêmico) 

Poc meio de um mecanismo de competição nos tÚbulos 

renais, o probenecid diminue o efeito hiperuricêmico da PZA 2 • 

CONCEITO E IMPORTÂNCIA DAS ASSOCIAÇÕES MEDICAMENTOSAS NO TRA

TAMENTO DA TUBERCULOSE PULMONAR. 

Antes da utilização da moderna quimioterapia , 

os recursos médicospara o tratamento da tuberculose pulmonar 

atuavam principalmente no hospedeiro visando ativar-lhe os m~ 

canismos naturais de defesa e não sobre o agente etiológico. 
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o aparecimento da quimioterapia antimicrobiana 

alterou por completo a questao. Modificou profundamente as 

relaçÕes do agente com o hospedeiro porque nelas introduziu 

um elemento capaz de bloquear diretamente a agressao microbia 

na, seja pela inibição da multiplicação dos germes, seja pela 

destruição, permitindo as defesas orgânicas exercerem melhor 

desempenho das funçÕes que lhes são prÓprias na recuperação do 

hospedeiro. 

Com o sucesso crescente da quimioterapia, como 

refere FRAGA 17 (1961) o eixo do interesse dos estudos pas-

sou a ser a interação droga-bacilo. 

Dois fenômenos principais interferem nessa re

lação: a resistência e a persistência microbiana. 

- Resistência 

O fenômeno da resistência bacilar obedece os 

critérios da genética microbiana. Em toda população selva -

gem preexistem mutantes. resistentes, bacilos cujos sistemas 

citoquÍmicos os tornam invulneráveis ao agente específico. A 

população resistente resultaria de uma seleção natural, onde 

os bacilos geneticamente resistentes vão se multiplicando, ao 

mesmo tempo em que os sensíveis vão sendo destruidos pela dr~ 

ga. Tal conceito tem prevalecido até agora, mas nao exclui 

a hipótese subsidiária dos processos de adaptação 

no desenvolvimento de populaçÕes resistentes. 

fenotípica 
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- Persistência 

HOBBYZ et al. citados por FRAGA 17 (1961) em 

1942, demonstram que a penicilina s5 i eficaz em microrganis

mos em ativ• multiplicaçio. Pouco depois foi de~onstrado que 

a•d~oga poderia deixar de esterilizar grandes populaç~es de e~ 

tafilococos, em virtude da presença de germes em estado de ina 

tividade metab5lica, incapazes de multiplicar-se, que foram cha 

mados persistentes. A comprovaçio deste fenômeno para as dro 

gas antituberculose foi feita criando condiç~es impr5prias a 

multiplicaçi6 bacilar, e deu ensejo a que se pudesse comprovar 

a inefettvidade da associaçio INH-SM para os chamados bacilos 

persistentes. 

sio muitas as drogas eficazes no tratamento da 

tuberculose, as quais eram divididas em dois grupos: drogas de 

primeira linha (drogas maiores) e drogas de segunda linha (dr~ 

gas menores). Ao primeiro grupo pertenciam a SM,INH,PAS que 

foram largamente usadas na rotina de saúde pÚblica. 

Os princÍpios bãsicos da quimioterapia eram: 

- Associaçio medicamentosa em que a INH seja um dos componen -

tes. 

- Uso c~n~Ínuo de drogas em concentraçao Útil. 

- Tratamento por tempo prolongado. 

As pesquisas atuais indicam que medicamentos ou 

tros podem ser usados com vantagem em primeira opçao no trata

mento da tuberculose, como a rifampcina, etambutol, etionamida, 

tiossemicarbazonn pirazinamida, por apresentarem alta eficã -
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cia, baixa toxicidade e boa tolerância. 

Segundo BRÕLI0 8 (1975), os princípios básicos 

da quimioterapia foram parcialmente alterados. o uso contí-

nuo passou a ser uso regular das drogas, urna vez que novas a~ 

sociaçÕes permitem o tratamento intermitente. o tratamento 

por tempo prolongado também vem sofrendo alteraçÕes pela 1n-

tradução dos chamados tratamento de curta duração. 

As dificuldades para administração da quimiote-

rapia diária, levaram inúmeros pesquisadores a se interessarp~ 

la quimioterapia intermitente. 

DlCKSON e MITCHSON 13 (1968), expondo culturas 

de bacilos virulentos a diversas drogas, constataram que c e r-

tas drogas tem uma açao bactericida inicial, seguida de uma 

ação bactericida que se prolonga de 3 a 8 dias. Estes estu-

dos forneceram importante subsÍdio para o emprego da quimiote-

rapia intérmitente, pois, não há neCessidade de manter uma con 

tinuidade de concentração para ob~er o efeito máximo dasdrogas. 

Estudos realizados em animais de laboratório 

previamente infectados, constataram a eficácia dos regimes in-

termitentes. 

Segundo FOX & MITCHSON .!. 6 (1975), os primeiros ensaios-E!ln 

seres humanos foram feitos em Madras na India, empregando duas 

associaçÕes SM INH e INH PAS duas vezes por semana, admi -

nistrando doses mais elevadas que as recomendadas para os reg~ 

mes diários. 
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Inúmeros ensaios realizados em todo mundo com -

provara"rri a ef'icâcia da quimiote.rapia intermitente. Embora os 

result~dos ~ejam satisfat~rios, ela exig~ maior supervisio no 

tratamento e nao 
,_ 

obte~e aprovaçao para os programas de saúde 

pÚblica na maioria dos paÍses. 

Isto levou que os esforços dos pesquisadores fos 

sem concentrados para selecionar regimes diários de quimiote-

rapia de menos de um ano de duração. O aparecimento da ri-

fampcina foi a justificativa definitiva para o estudo dos r e 

gimes de quimioterapia encurtada. 4 23 27 46 "* 7 '* 8 

Segundo FOX 15 (1978), um extenso estudo foi 

realizado na Africa usando quatro drogas INH-SM-RMP- PZA, o 

qual demonstrou que os regimes com PZA e RMP negativavam mais 

rapidamente as culturas. 

ALOUCH 1 (1978), acompanhando coortes de pessoas 

tratadas com quatro regimes incluindo PZA, INH, RMP, SM, ver~ 

ficou que a rifampcina contribui durante todo o tempo do trata 

menta e que a pirazinamida exerce sua açao máxima nos primei-

ros meses do mesmo. Esta observação está de acordo com o po~ 

to de vista de MITCHSON & DICKSON 40 (1978) que a pirazinamida elimina 

uma população e .a rifampcina outra que exige maior tempo de ex 

posiçao. 

No Brasil, POPPE DE FIGUEIREDO 48 (1973). realizou 

trabalhos pioneiros utilizando IN&-RM~MB, com resultados sa-

tisfatórios e tido como referência para trabalhos dessa natureza. 

O regime de curta duração recomendado pela Divi 
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são de Pneumologia Sanitária, para doentes com tuberculose pu~ 

monar e escarro positivo, compreende uma primeira fase de.dois 

meses com INH-RMP-PZA e uma segunda fase de quatro 

com INH-RMP. 

meses 



OBJETIVOS 
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Estudar a eficácia de algumas associaçoes medi-

carnentosas no tratamento da tuberculose pulmonar 

hospitalizados. 

·em doentes 

Estudar, nos mesmos doentes, os efeitos indese-

jáveis dessas associaçÕes medicamentosas sob o ponto de vis 

ta da toxicidade e tolerância ãs mesmas. 



MATERIAL E M~TODOS 
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MATERIAL E M~TODOS 

O estudo foi realizado no Hospital Guilherme Al 

varo do Departamento de Hospitais Gerais da Coordenadoria de 

Assistincia Hospitalar da Secretaria da Safide do Estado de Sio 

Paulo, localizado na cidade de Santos. 

logia. 

O HGA é um hospital geral com leitos de pneum~ 

Possui serviços de Banco de Sangue, Enfermagem, Labo-

ratório, Nutriçio e Dietética, Odontologia, Radiologia, todos 

eles dirigidos por profissionais de n[vel universitirio e esp~ 

cialistas nas respectivas ireas de atuaçio. 

Até 1973 o HGA era um hospital de tisiologia 

e nesse ano foi realizado um convinio entre a Secretaria da 

Saúde e Fundaçio Luz[ada, mantenedora da Faculdade de Ciincias 

Médicas de Santos e o mesmo foi transformado em hospital de 

ensino daquela Faculdade. 

O presente trabalho baseia-se na consulta dos 

prontuirios de doentes admitidos para tratamento da tuberculo-

se pulmonar nos anos de 1977 e 1978. Para esse estudo foram 

considerados doentes de ambos os sexos, maiores de quinze anos 

e que apresentaram, na admissio, baciloscopia po~itiva e nor-

mais os seguintes exames de laboratório: urina I, glicemia 

uréia, bilirrubina, fosfatase alcalina • transaminases e 

gem de plaquetas. 

conta 

Além dessas provas foram realizados o exame hemato 
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l~gico completo e ~ velocidade de hemossedim~ntaçio, cuJa nor

malidade nio foi considerada indispensável para efeito da rea-

lizaçio deste trabalh_o. 

Esses exames foram realizados no laborat~rio do 

HGA, segundo técnicas adotadas no mesmo. 

As radiografias foram feitas no Serviço de Radi~ 

logia do Hospital e interpretadas pelos médicos responsáveis 

do mesmo. 

Os pacientes foram caracterizados segundo dife -

rentes variáveis: 

Extensio da- forma anâtomo-radiolÓgica da tuberculose. De 

acorde com a classificaçio adotada pela National Tuberculose 

• • 42 d f d" "b "d -Assoct~ttcn, os oentes oram 1str1 u1 os em tres grupo~: 

NTA I Tuberculose mínima 

NTA II Tuberculose moderadamente avançada 

NTA III Tuberculose muito avançada 

Grau de positividade da baciloscopia. Para esta variável 

foi adotado o critério recomendado pela Divisio Nacional de 

Pneumologia SanitáriJ? segundo o qual os resultados do exame 

bacilosc~pico sio apresentados em: 

(-) Nio se encontram bacilos álcool ácido re 

sistentes em cem campos microscópicos. 

(+) - Menos de um bacilo álcool-ácido resisten 

te por campo, em cem campos observados. 

(++) Um a dez bacilos álcool-ácido resisten-

tes por campo, em cinquenta campos obser 

vados. 

(+++) - Mais de dez bacilos álcool-ácido resis 

tentes, por campo em vinte campos vistos. 
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- Idade. Com relaçio a idade, os paciente~ foram di~tritibi -

dos nos seguintes grupos etários: 

15 - 20 anos 

21 - 30 anos 

31 - 40 anos 

41 - 50 anos 

51 - 60 anos 

61 e + anos 

- Peso. Para esta variivel, os doentes foram distribuidos 

segundo o peso em quilos (Kg), na admissio: 

31 - 40 Kg 

41 - 50 Kg 

51 - 60 Kg 

61 e + Kg 

- Sexo. 

Masculino 

Fe.minino 

- Tempo de doença anterior ao ~ratamento. 

Menos de 6 meses 

De 6 meses a 12 meses 

Mais de 12 meses 

- Hápitos de fumar e beber. Foram considerados estes hábitos 

caracterizados segundo as informaçÕes dos prontuários: 

Fumante e Não fumante 

Etilista e Nio etilista 
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Os doentes foram atendidos pelos médicos pneumol~ 

gistas do hospital. Os exames laboratoriais foram feitos an-

tes do início do tratamento e repetidos quinzenalmente durante 

o perÍodo em que estiveram hospitalizados. 

Para realização do presente trabalho, os doen-

tes foram agrupados segundo o esquema terapêutico a que foram 

submetidos. As siglas dos medicamentos foram simplificadas 

INH (H), EMB (M), SM (S), RMP (R), ETH (E) e PZA (P) . 

INH-EMB-SM HMS 

INH-EMB-RMP HMR 

ETH-PZA-RMP EPR 

EPM 

A par dos exames laboratoriais foram transcri-

tas dos prontuários médicos as anotaçoes de reaçÕes adversas a 

tribuidas aos medicamentos: perturbaçÕes auditivas, gástricas, 

hepáticas, cutâneas e visuais. 

Foram feitas tabelas para apresentaçao dos da-

dos cujos títulos foram simplificados, entendendo-se que se re 

ferem a doentes internados no HGA- anos de 1977, 1978. 

Os resultados sao analisados separadamente para 

cada grupo de doentes, segundo o esquema terapêutico e exame 

considerado. 
I - 2 Foram empregados os metodos de X taboa de pr~ 

habilidade e porcentagem com uma casa decimal. 

Para os esquemas terapêuticos que foram admini~ 

trados a reduzido numero de doentes, não foi possível fazer 

uma anãlise estatística, sendo feito um estudo descritivo dos 

mesmos no final do capÍtulo correspondente. 



RESULTADOS E COMENTÁRIOS 
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Caracterização geral dos doentes. 

CondiçÕes individuais: Idade, sexo, peso. 

As tabelas 1 e 2 mostram que a d~stribuição dos 

doentes foi uniforme para os dois sexos, 60 homens e 59 mulhe

,res. 

A idade dos doentes variou entre 15 e menos de 

70 anos, e apredominância de doentes do sexo feminino ocorre 

na idade de 20 1-- 50 anos (77 ,9%), com maior incidência nas 

idades de 20 1----- 30 anos (33,9%) e, do sexo masculino nos mes 

mos grupos etários (81,6%) 

40 1----- 50 anos (33,3%) 

com maior incidência nas idades de 

Estes dados sao semelhantes aos obtidos por 

LINS DE LIMA & NASCIMENT0 34 (1971) que encontraram cerca de 

60,0%dos doentes no grupo etário de 20 a 49 anos. 

Os dados encontrados most~am que os doentes se 

encontram nas faixas etárias mais produtivas o que vem mais 

uma vez ressaltar o alto custo social da doença. 

O peso dos doentes do sexo masculino variou de 

30 a 60 e mais quilos predominando os pesos de 50 ~ 60 qui -

los (40,0%). No sexo feminino variou de 30 ~ 60 quilos, pr~ 

dominando os pesos entre 40 ~50 quilos (54,2%). 

Embora por si mesmo o peso nao possa ·revelar o 

estado de nutrição, mesmo porque -nao foi considerada a estatu-



TABELA l - PESO DE DOENTES COM TUBERCULOSE PULMONAR DO SEXO MASCULINO, SEGUNDO A IDADE. 

~ 
30 I-- 40 40 f-- 50 50 f-- 60 60 e + TOTAL 

N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % ID 

15 I 20 - - - - 2 3,4 2 3,4 4 6 , 8 I 

20 I 
I 30 1 1, 7 5 8,3 5 8,3 6 10,0 17 28,3 

30 L 40 1 1 '7 3 5,0 5 8,3 3 5,0 12 20,0 
' 

40 I 50 - - 5 8,3 9 15,0 6 10,0 20 3 3 '3 ' 

50 I 60 1 1,6 3 5,0 2 3,4 - - 6 10,0 I 

60 I 70 - - - - 1 1,6 - - 1 1' 6 

T O T A L 3 5,0 16 26,6 24 40,0 .17 28,4 60 100 1 0 

.<

"' 



TABELA 2 - PESO DE DOENTES COM TUBERCULOSE PULMONAR DO SEXO FEMININO, SEGUNDO A IDADE. 

~ 
30 -- 40 40 - 50 50 -- 60 TOTAL 

N9 % NQ % N9 % NQ % I 

15 L 
I 

20 3 5,1 3 5,1 2 3,4 8 11,6 

20 ' 
' 

30 1 1. 7 14 2 3' 7 5 8,5 20 33,9 

30 I 40 5 8,5 
' 

4 6,7 2 3,4 11 18,6 

40 I 50 5 8,5 7 11 • 8 3 5. 1 15 25,4 I 

50 60 1 1,6 3 5,1 - - 4 6,8 

60 
I 

70 - - 1 1. 7 - - 1 1. 7 

T O T A L 15 25,4 32 54,2 12 20,4 59 100,0 

--~ -- ---

..,. 
"' 
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ra dos doentes, a porcentagem relativamente alta de pessoas do 

sexo feminino (25,4%) com pesos de 30 ~ 40 quilos indica 

alguma deficiincia ponderai, fato que pode int~rvir na efici -

cia, tolerância e toxicidade das drogas. 

- Hibitos de fumar e beber e tempo de doença anterior ao tra -

tamento. 

A tabela 3 mostra que dos 119 doentes grande 

part~ nao ingere sistematicamente bebidas alcoólicas (65,5%) e 

tambim nâo .fumam j6J,2%). 

Hi tambim o interesse de conhecer os hibitos de 

fumar e ingerir bebidas alcoÓlicas 

nóstico de tuberculose pulmonar. 

ao ser considerado o diag-

O hibito de fumar pode provocar reaçoes inflama 

tórias do aparelho respiratório, justjficando para o doente os 

sintomas que sente e possível 

cia midica~ 

retardo em procurar assistên 

Esta hipÓtese nao condiz com a realidade encon 

trada na tabel~ 3 onde 56,4% dos doentes que referem o hibito 

de fumar apresentam sintomas a menos de seis meses, o ~esmo 

ocorrendo com ~s que nao fumam, havendo 53,8% com siritomas 

nesse ~erlodo. 

·Relativamente ao alcoolismo, a preocupaçao vol 

ta-se em relação a pos•ível sensibil{dade mais elevada das pe~ 

soas que ingerem bebidas alcoólicas à toxicidade e intolerân-

cia às drogas. 



TABELA 3 - HÃBITOS DE FUMAR E BEBER DE DOENTES COM TUBERCULOSE PULMONAR, SEGUNDO O TEMPO DE DOENÇA ANTE 

RIOR AO TRATAMENTO. 

<-

HÃBITOS 

TEMPO DE SIM NÃO 
ALCOLISMO TABAGISMO ALGOL I SMO TABAGISMO 

DOENÇA ANTERIOR 
N9 % N9 % N9 % N9 % (meses) 

I 6 21 51,2 22 56 ,4 44 56,4 43 53,8 

6 1 12 8 19,5 6 15,4 18 2 3' 1 20 25,0 I 

12 J 12 29,3 11 28,2 16 20,5 17 21' 2 I 

T O T A L 41 100,0 39 100 1 0 78 100,0 80 1001 o 

"' "' 
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RUFINO & RUFINO NET0 52 ( 1980), estudaram a rela 

çao entre o hábito de fumar e ingerir bebidas alcoÓlicas em 

doentes com tuberculose pulmonar, mas nao referem a influência 

dos mesmos no comportamento dos doentes e na evolução do trata 

menta. 

Recursos para o diagnóstico da tuberculose pulmonar: bacterio

logia e radiologia. 

O exame bacteriolÓgico de escarro é um método 

diagnóstico indispensável para demonstrar a presença do bacilo 

da tuberculose. Ele tem valor qualitativo e quantitativo, no 

primeiro aspecto, somente o·achado do bacilo de Koch firma o 

diagnóstico de certeza, visto que, a interpretação das altera-

ções da radiografia do tôrax, não leva a diagnóstico conclusivo. 

Em relação ao aspecto quantitativo os resulta-

dos indicam, de certo modo, a extensio das les~es anitomo-pat~ 

lógicas do Õrgão lesado. Visto que são apresentados de . modo 

a indicar o número de bacilos contidos na lâmina. 

Como refere SANTIAGO 53 (1970), além do valor 

diagnóstico, o exame bacteriológico e largamente usado no con-

trole do tratamento da tuberculose. 

A radiologia (abreugrafia e radiografia) embora 

sendo menos específica é um recurso muito importante para ava 

liação da extensão das lesÕes pulmonares da tuberculose. 

Na década de 50 foi largamente utilizada em 

saÚde pÚblica e, mais recentemente, os epidemiologistas têm va 
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lorizado o emprego da baciloscopia, principalmente em paÍses em 

desenvolvimento onde o problema da endemia se mantém elevado. 

A tabela 4 mostra a relação entre o diagnósti-

co radiológico e bacteriológico, havendo uma concordância de 

resultados com predominância de formas anãtomo-radiológicas ~ 

ml 

nimas (NTA-1) e baciloscopia (+) e maior porcentagem de for-

mas radiológicas extensas (NTA-111) com baciloscopia (+++). 

Considerando as formas anâtomo-radiológicas iso 

ladamente, a forma NTA-1 apresenta uma relação direta com 

maior porcentagem (+) e menor porcentagem(+++). 

As formas anãtomo-radiolÓgicas NTA-11 e NTA-111 

apresentam inversamente menores porcentagens de bacilos copia 

(+) e maiores porcentageni de baciloscopia (++) e (+++). 

A adoção de um esquema ou outro no tratamento 

inicial depende frequentemente da disponibilidade dos medica-

mentos na unidade de saúde. 

Na tabela 5 estao dispostos os esquemas utili-

zados na quimioterapia da população de anãlise, segundo as con 

diçÕes de internação. 

Para 98 doentes que nao receberam tratamento an 

terior, 64 (65,3%) receberam HMS e 34 (34,7%) receberam HMR 

e para 21 doentes internados para retratamento, 16 (76,2%) 

foi feito o tratamento pelo esquema EPR e 5 (23,8%) pelo EPM. 

Para o total de 119 doentes tratados, os 21 que 



TABELA 4 EXTENSÃO ANÃTQMO-RADIOLnGICAS DAS LESÚES DE DOENTES COM TUBERCULOSE PULMONAR, SEGUNDO A POSI 

TIVIDADE DA BACILOSCOPIA. 

RADIOLOGIA NTA I NTA III NTA III TOTAL 

BACILOSCOPIA (+) N9 % N9 % N9 % N9 % 

+ 20 40,8 16 

+ + 7 17,9 17 

+ + + 3 9 '6 13 

T O T A L 30 25,2 46 

• 
• -----·-

32,7 13 26,5 

43,6 15 38,5 

42,0 15 48,4 

38,7 43 36,1 

- - - --- -- - --- -··- ·-· 

49 

39 

31 

119 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

v. .... 



TABELA 5 - ESQUEMAS DE TRATAMENTO DE DOENTES COM TUBERCULOSE PULMONAR, SEGUNDO A CONDICÃO DE INTERNAÇÃO. 

CONDIÇÃO 
DE INTERNAÇÃO 

SEM TRATAMENTO 
ANTERIOR 

RETRATAMENTO 

T O T A L 

HMS 

N9 

64 

64 

HMR 

% N9 % 

65,3 34 34,7 

53,8 34 28! 6 

EPR EPM 

N9 % N9 

16 76,2 5 

16 13,4 5 

TOTAL 

% N9 

- ' 98 

23,8 I 21 

4,2 1119 

% 

100,0 

100,0 

100,0 

l.n 
N 
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fizeram retratamento representam a porcentagem (17,6%). 

O retratamento envolve uma atribuição muito im

portante da luta antituberculose, por abranger doentes prova -

velmente crônicos e resistentes a quimioterâpicos .utilizados 

no tratamento anterior. Embora sejam apenas (17,6%) dos doen 

tes em estudo, do ponto de vista epidemiológico representam uma 

parcela muito importante como fontes de infecção na coletivid~ 

de, e, sob o ponto de vista da quimioterapia constituem uma a~ 

vertência para a maior atenção que deve ser dada ao primeiro 

tratamento a fim de evitar recidivas e risco de propagaçao de 

bacilos resistentes aos quimioteripicos na população. 

Na tabela 6 sao apresentados os diferentes es-

quemas de tratamento em relação a positividade da baciloscopi~ 

Dos 64 doentes submetidos ao tratamento HMS hou 

ve maior porcentagem de casos de baciloscopia (+) e 

porcentagens de baciloscopia (++) e (+++). 

idênticas 

Dos 34 doentes tratados com HMR, houve menor poE 

centagem de casos com baciloscopia (+++), seguida de bacilosco 

pia (++) e maior porcentagem de baciloscopia (+). 

Dos 16 doentes tratados com EPR houve 50,0% com 

baciloscopia (+) e menor porcentagem com baciloscopia (++) e 

(+++). 

Dos 5 doentes tratados com EPM houve 1 (20,0%) 

com baciloscopia (+) e iguais porcentagens com bacilos copia 

(++) e (+++) 40,0%. 



TABELA 6 - ESQUEMAS DE TRATAMENTO DE DOENTES COM TUBERCULOSE PULMONAR, SEGUNDO A POSITIVIDADE DA BACILOS 

COPIA. 

~ HMS HMR 

N9 % N9 % N9 B 

+ 24 37,5 16 47,1 8 

++ 20 31 • 3 12 35,3 5 

+++ 20 31,2 6 17,6 3 

T O T A L 64 100,0 34 100,0 16 

EPR EPM 

% N9 % 

50,0 1 20,0 

31,3 2 40,0 

18,7 2 40,0 

100,0 5 100,0 

N9 

49 

39 

31 

119 

TOTAL 

% 

41,2 

32,8 

26,0 

100,0 

---

V> .,. 
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Para o total de doentes tratados houve predomi_ 

nancia de casos (41,2%) com baciloscopia (+),em relação aos 

com baciloscopia (++) e (+++), respectivamente 32,8% e 26,0%. 

A tabela 7 mostra a probabilida-de de nao con-

versao bacteriológica do escarro no tratamento pelo esquema HMS. 

Dos 64 doentes admitidos para o tratamento, 4 

nao negativaram. Considerando que dos 64 doentes admitidos.en 

traram na quarta quinzena 9 doentes, dos quais 4 nega ti varam e 

um foi excluído por abandono, restando 4 doentes que se manti_ 

veram positivos, com probabilidade de 12,0% de nao conversao 

bacteriológica do escarro. 

A tabela 8 mostra a probabilidade de nao con-

versao bacteriológica do escarro no tratamento pelo esquema HMR. 

De 34 doentes admitidos para o tratamento, ape

nas 1 nao apresentou conversão bacteriolÓgica do escarro. Vis 

to que, ao final da quarta quinzena, dos 3 doentes que perman~ 

cerarn para tratamento um negativou, outro foi exclufdo por al

ta, restando apenas um doente com resultado positivo a bacilos

copia, cuja probabilidade de nao conversao bacteriológica foi 

de 13,0%. 

Comparando os resultados do tratamento pelos 2 

esquemas, as tabelas 7 ·e 8 mostram que as probabilidades de 

não conversão bacteriológica do escarro foram praticamente 

idênticas ao final de quatro quinzenas de tratamento, respecti_ 

vamente 12,0 e 13,0%. 



TABELA 7 - PROBABILIDADE DE NÃO CONVERSÃO BACTERIOL0GICA DO ESCARRO, SEGUNDO O TEMPO E SEQUÊNCIA DO TRA

TAMENTO PELO ESQUEMA HMS. 

EQUÊNCIA DO 
TRATAMENTO 

TEMPO DE TRATAMENT 
(quinzena) 

Ad Neg 

o 1 64 8 

1 I 2 56 29 

2 I 3 23 10 

3 I 4 9 4 
' 

-

Ab A ob 

- - - 8/64 

1 3 - 29/54 

1 1 2 10/22 

1 - - 4/85 

q p 

o' 13 o' 8 7 

o,54 0,46 

0,45 0,55 

0,47 o,53 

p 

0 1 87 

0,40 

0,22 

0,12 

~ 

"' 



TABELA 8 - PROBABILIDADE DE NÃO CONVERSÃO BACTERIOL6GICA DO ESCARRO, SEGUNDO O TEMPO E SEQUÊNCIA DO TRA

TAMENTO PELO ESQUEMA HMR. 

SEQUÊNCIA DO 
TRATAMENTO 

TEMPO DE TRA- Ad Neg Ab 
TAMENTO {quinzena) 

o 1 34 2 -

1 I 2 
' 

32 13 1 

2 ' 3 17 9 3 

3 I 4 3 1 -
' 

-- -

A ob q 

- - 2/34 

1 - 13/31 

2 - 9/14,5 

1 - 1/2;5 

- - -

p 

0,06 0,94 

0,42 0,58 

0,62 0,38 

0,40 0,60 

-----

p 

0,94 

0,54 

0,21 

o' 13 

IJ> .... 
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Esses dados mostram que quando sao usados medica 

mentos eficazes o fator mais importante é a tomada regular das 

drogas, não as drogas por si mesmo. 

Como refere BR6LI0 8 (1975), a SM é um medicamen 

to que vem sendo abandonado nos esquemas de tratamento em saúde 

pÚblica, pela dificuldade de aplicação nos tratamentos ambulato 

riais. 

No tratamento hospitalar é ainda um medicamento 

que pode ser indicado como de primeira escolha nos esquemas de 

tratamento. 

O presente estudo nao pode servir como modelo p~ 

ra avaliação do esquema de tratamento utilizado no país que pr~ 

ve pelo menos 6 meses de tratamento. 

Deve ser acrescentado ainda que os resultados r~ 

ferem-se a exame baciloscópico apenas, que pode não revelar ex~ 

tarnente a realidade da população bacilar no material examinado. 

Nos resultados negativos deveriam ser feitas no mfn~mo três ba 

ciloscopias e se permanecerem negativos, fazer cultura. 

Outros autores corno CORPE & SANCHEZ 10 (1972) , 

analisando a eficácia dos esquemas citados, ao final de dois me 

ses de tratamento, encontram 31,0% de culturas negativas para o 

esquema HMS e 34,0% para o esquema HMR. 

A tabela 9 relativa as reaçoes adversas mostra 

que de 64 doentes tratados pelo esquema HMS, houve 42,2% de rea 

çÕes adversas, em relação com os tratados pelo esquema HMR com 

20,67.. Estas porcentagens mostram por si mesmas que o esquema 



TABELA 9 - DOENTES COM TUBERCULOSE PULMONAR COM REAÇÕES ADVERSAS, SEGUNDO O ES-

QUEMA DE TRATAMENTO. 

~ HMS HMR 

N9 % N9 % R 

PRESENTES 27 4 2' 2 7 20 '6 

AUSENTES 37 -57 ' 8 27 7 9 '4 

T O T A L 64 100,0 34 100,0 

-~-- ------ ----- ---

x2 = 4.48 

"' "' 
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HMS foi responsável por maior numero de doentes com reaçoes 

adversas, em relação aos tratados pelo esquema HMR.· 

A -1. ~ . 2 ana 1se estat1st1ca mostrou X de 4,48, con 

firmando que os doentes tratados pelo esquema HMS apresenta -

ram maior número de reaçÕes adversas. 

Considerando que os dois esquemas diferem ape-

pas por um medicamento, o que inclue SM revelou-se mais táxi 

co pelo menos durante o tempo de observação. 

Resultado idin~ico .foi encontrado por MOLINA & 

CHEMINAT 41 0?77) qu~ referep1 a SH c,omo responsável pelo 

maior n~mero de efeitos indesejáveis das drogas mais usadas 

no tratamento da ~uberculose,. 

Para o estudo das reaçoes adversas, quando sao 

usados os esquemas em que entram a SM e RMP, deve ser leva-

do em conta o tempo e a seqUincia do tratamento. 

Não considerando os casos de hipersensibilida-

de específica em que as reaçoes podem manifestar-se logo apÕs 

a prim~ira administração dos medicamentos, a SM apresenta e-

feito acumulativo e as reaçÕes ocorrem a nível de saturaçao 

da mesma. O tratamento diário apresenta ~aior risco de pro-

duzi.r reaç~es adversas em menor tempo, em r~laçio ao tratamen 

to intermitente em que a droga pode ser adminis.trada com me

nor risco por tempo prolongaçl<;>, como referem FOX & MITCHSON 15 (1975) . 

. As reaçoes apresentadas. com ~ administração da 

RMP _sao .de natureza imunoal.érgica e ~par .. e,cem com mais fre-
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qUência no tratamento intermitente. 

Na tabela lO sao consideradas as reaçoes adver 

sas registradas nos prontuários para cada esquema, motivo pelo 

qual os totais não correspondem ao numero de d6entes, mas ao 

numero de reaçoes adversâs, 39 em 27 doentes no esquema HMS e 

lO em 7 doentes, no esquema HMR. As porcentagens são calcul~ 

das sobre o total de doentes em cada esquema, 

64 no esquema HMS e 34 no esquema HMR. 

respectivamente 

Nos dois esquemas houve predominância de rea-

çoes visuais, 26,57. para o esquema HMS e 17,6% para o esqu~ 

ma HMR, que entretanto não determinaram a interrupção do trata 

menta. Essas perturbaçÕes foram baseadas no relato dos doen-

tes que apresentaram algum tipo de cefaléia e dificuldade para 

visualização dos objetos, embora o exame oftalmol6gico não te

nha evidenciado alteraçÕes orgânicas. 

As observaçÕes de LEES et al 31 (1971), relativa 

a 72 doentes tratados com RMP e EMB no decurso de três meses 

a dois anos de tratamento, mostram que houve apenas um caso de 

diminuição da acuidade visual atrib~Ída ao EMB e que determi -

nou a interrupção do tratamento. 

PILHEU 45 (1970) usando EMB-INH num estudo rea-

lizado em quatro países (Argentina, ColÔmbia, Equador, Para -

guai) em 145 doentes, em 12 meses, nã~ encontrou nenhuma mani 

festação de toxicidade ocular. 

MARSHALL CLARKE 36 (1972) com um esquema que 

inclue INH e EMB, em 166 doentes, acompanhando os efeitos in-



TABELA 10 - REAÇÕES ADVERSAS EM DOENTES COM TUBERCULOSE PULMONAR, SEGUNDO E ESQUE-

MA DE TRATAMENTO. 

~~ HMS HMR 
N9 % N9 % RE 

VISUAIS 17 26,5 6 17,6 

HEPÃTICAS 9 14,0 1 2,9 

AUDITIVAS 4 6,2 - -
CUTÂNEAS 9 14,0 3 8,8 

T O T A L 39 60,7 10 29,3 

--- ------ -··- ----

C'> 
N 



63 

desejáveis durante seis meses, encontrou apenas um caso de pe~ 

turbação visual. 

Em relação as perturbaçÕes gastro-hepãticas re

feridas pelos doentes e atribuÍdas a INH e RMP; houve porcent~ 

gens de 14,0% no esquema HMS e 2,9% no esquema HMR. 

Esses dados referidos pelos doentes, nao identi 

ficam uma relação direta com os resultados das dosagens de fos 

fatase alcalina e transaminase e bilirrubinas, mostradas nas 

tabelas 21, 22, 23, 24 e 25. 

As diferenças de porcentagens de reaçoes adver-

sas nos dois esquemas, podem ser atribuÍdas a fatores 

duais, ou a variáveis como: idade, sexo, alcoolismo e 

de nutrição, que não for-am relacionados com as mesmas·~ 

indivi

estado 

Estes resultadóà concordam com os tfabalhos de 

BARON & BELL 3 (1974), revistos por GIRLING 20 (1980) que na o 

~ncontraram ris~o es~~cial na associaç~o INH-RMP. 

PILHEU •• (1977), estudando 89 doentes submeti -

dos a esquemas de tratamento n4q encontraram toxicidade impp~ 

tante que pudesse ser atribuÍda a combinação INH-RMP. 

As reaçoes cutineas pocle~ sét atribuídas • qua! 

quer um dó~ fuédicamentos uti~izados 

porcentagem no esquema HMS, 14,b% 

e e'stari p~eséhte~· em maior 

que no esquem• HMR 8 ,.8% 

sem no entanto, mo"tivar ·a alter'ação do ti:"ataménto·. 

BOBROWITZ 6 (1974), estl!dand.o d~is esquemas com 
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INH-SM-EMB e INH~EMB, respectivamente com 120 e 130 doentes 

por um perÍodo de 4 a 36 meses, encontrou 4,1% de reaçÕes cuti 

neaé no e~quema com SM e somente o·,76% no esquema INH-EHB. 

2 I ( -' GIRLING & HITZE 1979), numa reyisao sobre as 

principais reaçoes adversas à rifampcina, citam 

de reaç~es cutineas atribur.das ao medicamento. 

em média 5,0% 

KUIP & LESTER 29 (1973) em seis doent~s recebeo 

do SM observaram reaçÕes cutaneas em um, o que determinou a in 

terrupção do tratamento. 

As tabelas 11 e 12 mostram que a maioria dos doen 

tes admitidos apresentou anemia do grupo 3 sesundo iANINI 

(1959), queda de glÓbulos vermelhos igual a de hemoglobina 

26 

c a 

racter{stica dos_ processos infecciosos e t~xicos, que se mant~ 

ve inaiterada durante o tratamento. Podem ter contribuido p~ 

ra esses eventos os fatores essenciais, deficiências ponderais 

e a prÓpria toxicidade das drogas. Embora os doentes tenham 

sido submetidos a tratamento e assistência higienb-diet~tica , 

que devem ter contribuído para a melhora do estado geral e da 

doença, o eritrograma nao evidenciou tend~ncia favorivel no de 

correr do tratametito~ provavelmente devido a toxicidade das 

drogas. 

A t~beia 13 apresenta d comportamento da fÓrm~ 

la leucocitaria no esquema HMS. O estudo do numero de leucó-

citas ·mostra que houve uma discreta tendência para a elevação 

da porcentagem de doentes com menos de 6.000 leucócitos e igual 

tendência para a diminuição de porcentagens de doentes com 6.000 

a 8.000 leucócitos. E os 4 doentes com mais de 8.000 leucóci 



TABELA 11 - ALTERAÇÕES DE ERITROGRAMA EM DOENTES COM TUBERCULOSE PULHONAR SUBMETIDOS I QUIMIOTERAPIA PELO ES-
QUEMA HMS, SEGUNDO O TEMPO DE TRATAMENTO. 

,, 

DE TRATAMENTO I 
(dias) o 15 30 45 60 

ERITROGRAMA ~I N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % 

Hemácias 
3 (milhÕes /mm ) 

i 4' 5 46 71,9 40 62,5 25 41,7 33 63,5 25 69 # 4 

4,5 5,0 18 28,1 24 37,5 35 58,3 19 36,5 11 30 '6 

Hetil.oglobina 
(gr %) 

1 13, O I 47 73,4 37 57,8 37 61,7 31 60, o 23 6 3, 9 

13,0 16,0g I 17 26,6 27 42,2 23 38,3 21 40' o 1 3 36' 1 

HematÕcrito 
(%) 

42 45 70, 3 41 64, o 37 61,7 30 57, 7 24 66,7 

42 45 19 29,7 23 36,0 23 38' ·3 22 42,3 12 33,3 

"' "' 



TABELA 12 - ALTERAÇÕES DO ERITROGRAMA EM DOENTES COM TUBERCULOSE PULMONAR SUBMETIDOS Ã QUIMIOTERAPIA PELO ES 

QUEMA HMR, SEGUNDO O TEMPO DE TRATAMENTO. 

TRATAMENTO 
(dias) 

I 
o 15 30 45 60 

ERITROGRAMA 

------
N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % 

HemãcJas 
3 (milhÕes/mm ) 

4,5 I 23 67' 6 20 58, 8 20 62,5 10 52,6 11 68,8 

4,5 --I 5,0 I 11 32' 4 14 
' 

41,2 12 37,5 9 47,4 5 31' 2 

Hemoglobina 
(gr %) 

[13 1 0g 20 58 ;a 18 ,52, 9 18 56' 3 11 57' 9 10 62,5 

u,o !16 1o8 14 41,2 16 47,1 14 4 3, 7 8 42,1 6 37,5 

HematÕcríto 
(%) 

--142 I 22 64,7 22 6 4, 7 21 65' 6 10 52,6 10 62,5 

42 I 45 I 12 35' 3 ' 12 35,3 11 34,4 9 4 7 '4 6 3 7, 5 . 

"' "' 



TABELA 13 - ALTERAÇÕES DA FORMULA LEUCOCITÃRIA EM DOENTES COM TUBERCULOSE PULHONAR SUBMETIDOS Ã QUIMIOTERAPIA PE 

LO ESQUEMA HMS., SEGUNDO O TEMPO DE TRATAMENTO, 

TRATAMEN-
TO (dias) 

I 
o 15 30 45 60 

NQ % NQ % NQ % NQ % NQ % 

6.000 

I 
- - 3 4, 7 5 8,3 4 7, 7 6 16 1 7 

LeucÓcitos 6,000 ~ 8.000 60 93,7 61 95,3 55 911 7 48 92,3 30 8 3' 3 
8.000 4 6' 3 

100 

I 
21 32 1 a 19 29 I 7 18 30 20 38,4 10 27,8 

Bastonetes 100 ---; 180 39' 60,9 38 59' 3 30 50 21 40,4 16 44, t. 
1 RO 4 6' 3 7 11, o 12 20 11 2 1 t 2 10 27' 8 

I 3. 200 12 18 18 11 1 7 '2 15 25 13 25, o 10 27,8 
Segmentado&3.200 ~ 6,000 26 40,6 30 46,9 33 55 31 5916 23 63,9 

6.000 26 40,6 23 3519 12 20 8 15,4 3 a,3 

--I !50 3 4, 7 2 3 I 1 1 1 , 7 4 7' 7 
EosinÕfilos • 150 --i 240 33 51' 6 32 5o,o 25 4!16 25 48,1 10 27,8 

240 28 43,7 30 46 I 9 34 56,7 23 4 4' 2 26 72,2 

'--1 80 64 100,0 64 100,0 58 96,7 51 98,1 32 88 19 
BasOfilos 80 ----4 - - - - 2 3,3 1 I , 9 4 11,1 

I 1.000 12 18 18 13 2o 13 15 2S,o 10 19, 2 3 8, 3 
Linfócitos 1.000 --j 2.000 34 53, 1 f 35 54,7 29 4 8, 3 26 so,o 16 44 I 5 

2.000 18 28,1 16 2510 16 2617 16 3o 1a 17 47,2 

'----1 180 34 53,1 31 4 8' 4 31 51 , 6 27 52,0 17 4 7 '2 
Monóc1tos 180 -! 500 27 42,2 30 46,9 28 46,7 24 46 '1 1 7 4] I 2 

500 . 3 4,7 3 4,7 1 1 I 7 1 1 '9 2 5,6 

"' ~ 
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tos nao mantiveram esses valores durante o tratamento. 

O estudo da contagem diferencial de leucócitos 

mostra o aumento das porcentagens de doentes com bastonet~s e

levados, sem concomitante aumento dos segmentados, o que nao 

permite pensar numa fase supurativa da doença, não sendo possi 

vel fazer uma relação entre a alteração apresentada, tratamen

to e doença. 

Re1ativamente aos eosinÔfilos, houve aumento das 

porcentagens de doentes com eosinofilia entre a admissão 

quarta quinzena. 

e a 

O aumento do numero de doentes com eosinôfilos 

pode ser relacionado à açao das drogas (ZIMI!ERMAN-6 ~4 1963), pre-

sença de parasitas nos tecidos orgânicos e evolução da 

como refere· CROIZAT et al 11 (1973). 

doença 

Co~o ~9,0% dos do~nte~ ji negativaram o escarr~ 

'nao podemos relacirinat e~se fen~menb com evoluçio da doença 

Rotineirarnent~ os doe~tes sao tratados contra as verminoses e 

a eosinofilia é menor na admissão que na quarta quinzena, o 

que não permite atri6uir o aumento dos eosin5filos a pa~asito

ses, levando a acreditar que o mesmo seja devido a efeito t5~i 

co das drogas. 

A basofilia ~egistrada duran~e o tratamento em 

pequena porcentagem de doent~s pode ser relacionada a ·toxicida 

de das drogas como referem WILLIAMS et al 61 (1976) e WINTROBE et al 62 (197~. 

-As -porcentág"ens de lin'f5ci tós apresenta·m uma a

centuada tend~ncia ~ar~ o aumento ho ·final do tr~tamento. 



Relativamente aos monócitos foi verificada 

discreta tendência para o aumento no final do tratamento. 
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uma 

A tabela 14 apresenta a distribuição da fÓrmu-

la leucocitãria no esquema HMR. O estudo do nGmero de leucó-

citos mostra que embora não tenha havido nenhum doente com me 

nos de 6.000 leucócitos na admissão, houve (14, 7%) logo- na pri_ 

meira quinzena de tratamento, com tendência para a 

das porcentagens no decorrer do tratamento. 

A diferença de comportamento nos dois 

pode ser atribuída a peculiiridade das drogas. 

diminuição 

esqu~mas 

BOHAN 7 (1972), estudando a contagem dos leucó

citos em doentes submetidos a dois esquemas de tratamento, INH-

RMP e INH-SM-PAS, encontrou apos o tratamento, 3 casos 

leucopenia com valores abaixo de 3.000 leucócitos em 27 

de 

doen-

tes estudados no primeiro esquema e nenhum caso de leucopenia 

em 29 doentes tratados com o segundo esquema, sugerindo ter ha 

vido influêncià dó esquema terapêutico nesse fenÔmeno. 

Em contrapartida CONSTANS et al 9 (1972) tra

tando 200 casos de tuberculose com INH-RMP, não encontraram di 

minuição de leucõci~os na vigência do tratamento. 

Esses dados parecem indicar que devem ser consi 

derados, ali• dos efeitos das drogas sobre os leucócitos, ou

tros fatores, como alimentação, idade, fase da doença. 

O comportamento dos bastonetes e segmentados foi 

semelhante ao do esquema HMS apresentado na tabela 13, haven-



TABELA 14 - ALTERAÇÕES DA FORMULA LEUCOCITÃRIA EM DOENTES COM TUBERCULOSE PULMONAR SUBMETIDOS À QUIMIOTERAPIA PE 

LO ESQUEMA HMR, SEGUNDO O. TEMPO DE TRATAMENTO. I 

DE TRATAMEN I TO (dias) o 15 30 45 60 

FORMULA LE~CQ------
CITÃRIA(mm ) N9 % N9 % N9 % N9 % N9 l 

i 6. ooo - - 5 14,7 4 12,5 1 5,3 1 6,3 
Leucõcitos6.000 ---j 8.000 30 88,2 29 85,3 28 87,5 18 94,7 15 93,7 

8.000 4 11, 8 

___ , 100 22 64,7 18 52,9 15 46,9 7 36,8 6 37,5 
Bastonetes 100 -1 180 11 32 r4 14 41 '2 16 5o,o 10 52,7 6 37,5 

180 -··-1 1 2,9 2 5r9 1 3 r 1 2 10 15 4 25,0 

I 3. 200 

I 
4 11,8 4 11' 8 6 18' 8 8 42,1 4 25 r O 

Segmentados 3.200 -1 6.000 1 7 50 r O 15 44,1 13 40,6 8 4 2,1 8 50 r O 
6.000 13 38,2 15 44,1 13 40\6 3 15,8 4 25 10 

---1 150 10 29,4 8 23,6 4 12 15 3 . 15 1 8 4 25,0 
EosiaÕfilos 150 -1 240 11 32,4 13 38,2 15 46,9 13 68,4 10 62r5 

240 ---l 13 38,2 13 3 8' 2 13 40,6 3 15,8 2 12 ,5 

-J 80 34 100,0 34 1oo,o 30 93,8 18 9 4' 7 15 9 31 7 
BasÕfilos 80 --4 - - - - 2 6,2 1 5 13 1 6,3 

I 1 .ooo 14 41,2 13 38,2 11 34r4 6 31,6 3 18,8 
LinfÕcitosl.OOO -, 2.000 8 23,5 7 20r6 9 28r1 6 31r6 6 37 I 5 

2.000 12 35,3 14 41 '2 12 37,5 7 36,8 7 43,7 

--1180 18 52,9 16 4 7,1 14 4 3' 8 12 63,1 9 56,3 
MonÓcitos 180 _, 500 10 29,4 13 38,2 16 so,o 6 31,6 6 3 71 5 

500 6 17' 7 5 
14 '' 

2 6,2 1 5 1 3 1 6,2 

~ 

o 
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do tend;ncia no final d~ tratamento para aumento ~as porcenta

gens de bastonetes elevados e diminuição de porcentagens de 

segmentados eJ_ey_ados_. A eosinofi.lia apresentou uma tendincia 

para a diminuição no final do tratamento o que cOncorda com o 

fato do esquema HMR 

adversas (tabela 9). 

ter apresentado menor número de reaçoes 

O comportamento dos basÕfilos foi idêntico ao 

esquema HMS 

tamento. 

com elevação das porcentagens no decorrer do tra-

~s po~centagen~ ~~ 1-inf5cito~ apresentaram uma 

tendência para o aumento no final do tratamento. 

Relativamente aos monócitos 

cia para diminuição dos mesmos. 

houve uma tendên-

A tendência para a maior porcentagem de doentes 

com linfocitose e menor com rnonocitose indica uma tendência··p~ 

ra cura, pois é aceito pela maioria dos autores que na tubercu 

lose .:rlinfocitose indica resistência ao processo e a monocitose 

formação de novos tubérculos, corno refere J AN IN I 2 6 (19 59) • 

A tabela 15 mostra a variação de contagem de 

plaquetas ~ds esq?emas HMS -e -HMR. 

Dos 64 doentes com num~ro normal de plaquetas 

admitidos para tratamento com HMS, houve pequena porcentagem 

com dimín~ição ~e plaquetas. As porcentagens de doentes com 

plaquetas diminuídas nas várias quinzenas nao são comparáveis 

pela diminuição significativa de totais em conseqUência das al 



TABELA. 15 - ALTERAÇÕES DA CONTAGEM DE PLAQUETAS EM DOENTES 

GUNDO O TEMPO E ESQUEMA DE TRATAMENTO. 

ESQUEMA HMS TOTAL 

COH TUBERCULOSE 

HMR 

TEMPO Normal Diminuída Normal Diminuída 

(di as) N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % 

15 64 100,0 - - 64 100,0 34 100,0 - -

30 54 90,0 6 10;0 60 100,0 31 96,9 1 3, 1 

45 52 100,0 - - 52 100,0 19 100,0 - -

60. 32 88,9 4 11' 1 36 100,0 12 ,7 5 , O: 4 25,0 

I -

PULMONAR, SE 

N9 

34 

32 

19 

16 

TOTAL 

% 

100,0 

100,0 

1oo,o 

100,0 

.... 
N 
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tas e ~bitos ocorridos durante o tratamento. 

A partir do trigésimo dia de tratamento com o 

esquema HMS houve 6 casos de diminuição de plaquetas sob r e 

60 ~oentes representando 10,0%. E no esquema·HMR, um caso 

(3,1%) sobre 32 doentes. 

~ provável que esses casos tenham tido alta 

razao pela qual não aparece nenhum dos 45 dias de 

com diminuição de plaquetas. 

tratamento 

Ap~s 60 dias de tratamento houve diminuição de 

plaquetas em 4 doentes em 36 (ll,lZ) no esquema HMS e 4 doen 

tes em 16 (25 ,0%) no esquema HMR. 

Na utilização da RMP ocorre reduzido numero de 

casos de ptrpura trombocitopêniea,que representa o efeito in-

desejável mais sério da droga (GIRLING 20 19 80) . 

Como referem WILLIAMS et al 61 (1972), a purpura t rom-

bocitopênica por medicamentos e causada pela interação 

o medicamento, um fator plasmático e as plaquetas. 

entre 

O medicamento é fixado em plaquetas circulan-

tes que servem como hapteno, estimulando a produção de anticor 

pos que sio especificas para a combi.naçio medicamento-plaqu~ 

tas. 

Tais anticorpos por si so sao inofensivos, mas 

se ocorrer nova tomada do medicamento, as plaquetas sao reves 
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tidas por este e se combinam como os anticorpos sendo destrui

das. 

FAVEZ et al 14 (1972), tratando 68 doentes com 

INH-RMP e 61 com INH-SM por seis meses, encontraram diminui -

çao de plaquetas em apenas um doente (1,6%) do primeiro esque

ma, retornando ao normal quando foi suspensa a RMP. 

EOMA!l 
7 

(1972) tratando 27 doentes com INH-RMP 

e 29 doentes com PAS-INH-SM por 5 meses, encontrou um caso 

(3,8%) no esquema INH-RMP com diminuição de plaquetas e ne-

nhum no segundo esquema. 

A tabela 16 mostra que a velocidade de hemosse 

dimentação se manteve elevada na maioria dos doentes 

todo tempo de tratamento. 

durante 

Como refere WALACH 59 (1974), a velocidade de 

hemossedimentação e um método laboratorial precário e limitado 

em virtudé da sua inexpecificidade e inconstância no resultad~ 

já que uma variedade de doenças pode alterá-lo, pois, sofre al 

teração sempre que haja um desiquílÍbrio humoral comprometendo 

as proteínas plasmáticas, acelerando-se quando aumenta a prod~ 

ção de globulinas e fibrinogênio. 

Segundo alguns autores ê na tuberculose que se 

apresenta mais aumentada e deve ser usada nos exames 

cos de saÚde. No entanto, como é usada de rotina no 

nhamento do tratamento da tuberculose, foi incluída no 

periÕdi

acompa-

prese~ 



TABELA 16 - ALTERAÇÕES DA VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO EM DOENTES COM TUBERCULOSE PULMONAR 

SEGUNDO O TEMPO E ESQUEMA DE TRATAMENTO. 

ESQUEMA HMS . TOTAL HMR TOTAL 

TEMPO Normal Aumentada Normal Aumentada 

(dias) N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % 

o 2 3' 1 62 96,9 64 100,0 2 5,9 32 94,1 34 .100,0 

15 3 4,7 61 95,3 64 100,0 2 5 19 32 94,1 34 100 1 0 

30 2 3, 3 58 9 6', 7 60 100,0 4 12,5 28 87,5 32 100,0 

45 3 5,8 49 94,2 52 100,0 2 10,5 17 89 f 5 19 100,0 . 

60 3 8,3 33 91' 7 36 100 1 0 4 25,0 12 75,0 16 100,0 

--- ------ - -- ------ ---

...., 
"' 
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te estudo. 

A tabela 17i relativa as alteraç~es quimiocito-

16gicas do exame de urina, em doentes submetidos ao esquema 

HMS, mostra qu~ uma porcentagem variâvel de doentes apresentou 

proteinúria, 12,5% aos 15 dias, 16,7% aos 30 dias, 11,5% aos 

45 dias e 8,3% aos 60 dias. 

A INH pode interferir no resultado do exame de 

urina, elevando a porcentagem de proteinúria pelo aumento tran 

sitÕrio de reaç~es positivas. 

A pesquisa de substincias redutoras foi negati

va para todos os doentes no período de tratamento. 

A bilirrubina esteve presente aos 15 'dias em 

1,6%, aos 30 dias em 1,7% e aos 45 dias em 1,9% dos doentes 

Hâ possibilidade que este aparecimento de bilirrubina se 

ao processo colestitico determinado pelas drogas28 " 5 ~ 

deva 

A presença de sangue determinado quimicamente • 
ocorreu em 12,5% dos doentes nos primeiros 15 dias, 

30 dias, 3,8% aos 45 dias e ausente aos 60 dias. 

Os autores estudados nao relacionam a 

de leucócitos na urina ã toxicidade das drogas. 

1,7% aos 

presença 

A presença de hemicias foi constatada em apenas 

2 doentes (3,8%) aos 45 dias de tratamento. 



TABELA 17 - ALTERAÇÕES DO EXAME QUIMIOCITOL0GICO DE URINA DE DOENTES COM TUBERCULOSE PULMONAR SUBME

TIDOS À QUIMIOTERAPIA PELO ESQUEMA HMS , SEGUNDO O TEMPO DE TRATAMENTO. 

TEMPO DE TRATAMENTO I 15 30 45 60 
(dias) 

EXAME 
N9 % N9 % N9 % N9 % DE URINA 

~ 

Ausente 56 87,5 50 83, 3 46 88,5 '33 91, 7 
Proteinuria 

Presente 8 12,5 10 16, 7 6 11 '5 3 8,3 

Ausente 64 100,0 60 lQQ I Q 52 100,0 36 100,0 
Subs. redu-
toras Presente 

Aus~nte 63 9 8' 4 59 98,3 51 98,1 36 t'o o , o 
Bilirrubina 

Presente 1 1 '6 1 t, 7 1 1,9 

Ausente 56 87,5 59 9 8' 3 50 96,2 36 100 10 
Sangue 

Presente 8 12,5 1 1' 7 2 3,8 

Normal 54 84,4 51 85,0 46 88,5 34 94,4 
Leucócitos 

Aumentado 10 15 1 6 9 15,0 6 11,5 2 5,6 

Normal 64 
Hemâcias 

100,0 60 100,0 50 96,2 36 too,o 

Aumentado - - - - 2 3,8 
I 

Normal 64 
Cilindros 

!OU, O 60 100,0 52 100,0 36 100,0 

Aumentado - - - - - - - -
~ 

~ 



A aparente discordância entre o resultado 
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da 

pesquisa química de sangue na urina e a presença de hemácias 

no sedimento i devida ~o fato que no exame microscÓpico ~ao 

detectadas apenas as hemácias integras e o exame químico deter 

mina o sangue sob a forma de hemácias e hemoglobina. 

tudados. 

Não houve cilindr~ria em nenhbm dos doentes es

Este resultado sugere que as drogas usadas neste es 

quema de tratamento, não interferem na integridade do parenqu! 

ma renal. 

No esquema HMR (tabela 18), a protein~ria este 

ve em porcentagens variáveis, com um máximo de 15,6% aos 30 

dias e 6,3% aos 6P dias de tratamento. 

Semelhante ao que ocorre com o esquema HMS, 

as redutoras na o foram detectadas no esque-

ma HMR. 

A bilirrubina nao foi detectada na urina de 

nenhum doente no perí-odo de tratamento. 

o sangue esteve presente em 20,6% dos doentes 

nos primeiros 15 dias, 9,4% aos 30 dias, 21,1% aos 45 dias. 

ll valido observar que em nenhum dos doentes se verifi-

c ou a presença de sangue aos 60 dias de tratamento. 

Os leucócitos estiveram aumentados em 8,8% dos 

doentes aos 15 dias, 25,0% aos 30 dias, 21,1% aos 45 dias e 



TABELA 18 • ALTERAÇÕES DO EXAME QUIMIOCITOL0GICO DE URINA DE DOENTEl COM TUBERCULOSE ~ULMONAR SUBME· 

TIDOS À QUIMIOTERAPIA PELO ESQUEMA HMR, SEGUNDO O TEMPO DE TRATAMENTO. 

EHPO DE TRATAMENTO I 15 30 45 60 
(dias) 

EXAME N9 % N9 % N9 % N9 % DE URINA 

Ausente 31 91,2 27 84,4 17 89,5 15 9 3' 7 
Proteinuria 

Presente 3 s,s 5 15 t 6 2 10,5 1 6,3 

Ausente I 34 100,0 32 100,0 19 1oo,o 16 100,0 
Subs. redu-
toras Presente 

Ausente I 
Bilirrubina 

34 1oo,o 32 1oo,o 19 1oo,o 16 !00 10 

Presente 

Ausente 27 79,4 29 90,6 15 78,9 16 1oo,o 
Sangue 

Presente 7 20,6 3 9,4 4 21, 1 

Normal 

I 
31 91 ,·2 24 75,0 15 7 8, 9 15 9 3, 7 

Leuc:Õcitos 
Aumentado 3 8,~ 8 25,0 4 21, 1 1 6,3 

Normal 

I 
34 100 ,o 32 100 1 0 15 78,9 16 100,0 

Hemâ ci as 
Aumentado - - - - 4 21 I 1 

Normal 

I 
34 100,0 32 100,0 18 94,7 16 too,o 

Cilindros 
Aumentado - - - - 1 5,3 

~ 

"' 



6,3% 

na o 

tos. 
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aos 60 dias, sugerindo que a continuidade do tratamento 

interfere significativamente no aumento dos leucóci-

As hemácias estiveram aumentadas apenas apos 

45 dias de tratamento {21,1%), coincidindo com o esquema HMS 

em que houve aumento apenas aos 45 dias. 

doente {5,3%) 

A presença de cilindros foi encontrada em um 

aos 45 dias de tratamento. 

Como ressalta ROSEMBERG et al 51 { 1975), o exa 

me de urina não oferece subsídios importantes para 

da toxicidade das drogas. 

avaliação 

No entanto, o exame de urina oferece dados im

portantes para o conhecimento da função renal e deve ser fei-

to como rotina no início do tratamento. Porém, certos ele

pro-mentos como a presença de leucócitos, sangue, hemácias, 

teinúria, oferecem poucos subsÍdios quando o material e obti

do sem rigorosa ticnica, em doentes do sexo feminino; 

A tabe'la 19 e relativa as álterações da 

glicemia nos dois esquemas de tratamento. Foi verifica 

da a elevaç_ão da ínesma em doentes submetidos aos dois 

esquemas, 

que 

to. 

teve 

com porcentagens maiS elevadas rio esqUema HMR, 

o máximo de 10,5% aos 45 dias de tratamen-

Nos dois esquemas a presença de INH pode ser 



TABELA 19 - ALTERAÇÕES DA GLICEMIA DE DOENTES COM. TUBERCULOSE PULMONAR, ~EGUNDO O TEMPO E ESQUEMA 

DE TRATAMENTO. 

ESQUEMA HMS TOTAL 

TEMPO Normal Aumentada 

~dias) N9 % N9 % N9 % 

.. 

15 61 95,3 3 4;7 64 100~0 

30 58 96,7 2 3,3 60 ·100, o 

.. 
45 49 94,2 3 5,8 52 100, o 

60 33 91,7 3 8 ,3 36 1oo 1o 

--

·HMR 

Normal Aument?da 

N9 % N9 % 

31 91,2 3 s,s 

30 93,7 2 6~3 

17 89,5 2 10,5 

15 93,7 1 6,3 

--- --

TOTAL 

N9 % 

34 100 1 0 

32 100,0 

19 100' o 

16 100 1 0 

"" .... 
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responsabilizada pela elevaçio da glicemia dada a sua conheci

da açio hiperglicemiante 49
• 

o efeito hiperglicemiante do EMB e da RMP foi 

copstatado em Sio Paulo por ROSEMBERG et al 51 (1975), estudan 

do a glicemia de doentes submetidos a vários esquemas de trat~ 

menta. Considerando que no esquema HMR foram empregadas 3 

drogas hiperglicemiantes podem se justificar as porcentagens 

mais elevadas de doentes com hiperglicemia encontradas nesse 

esquema. 

A tabela 20 mostra a distribuiçio dos resulta-

dos da dosagem de uréia durante o tratamento de doentes subme-

tidos a dois esquemas de quimioterapia. Os resultados indi-

cam que nos dois esquemas houve uma tendincia para elevação 

das porcentagens no decorrer do tratamento. que 

aos 45 dias houve elevação da porcent~ 

gem no esquema HMS, enquanto que no esquema HMR houve discre

ta diminuição da mesma elevando-se aos 60 dias. 

A uréia é a principal forma excretora do nitro

genio proveniente do catabolismo protéico. Forma-se no fÍga

do a partir dos grupos NH 2 liberados pela desaminação dos ami 

noâcidos. Constitui um dos recursos mais usados para avalia-

çao da função renal. 

Encontra-se aumentada na glomeronefrites agudas, 

nefrites, rim policistico, nefroesclerose, necrose tubular, co 

ma diabético e também nas doenças sistimicas onde hâ superpro

dução de resÍduos nitrogenados como .a insuficiência cardíaca . 



TABELA 20 - ALTERAÇÕES DA UREMIA DE DOENTES COM TUBERCULOSE PULMONAR, SEGUNDO O TEMPO E 

DE TRATAMENTO. 

ESQUEMA HHS TOTAL HMR 

TEMPO Normal Aumentada Normal Aumentada 

(dias) N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % N9 

15 61 95,3 3 4' 7 64 100,0 28 82,4 6 17,6 34 

30 56 93,3 4 6,7 60 100,0 26 81,3 6 18,7 32 

45 44 84,6 8 15,4 52 100,0 16 84,2 3 15,8 19 

60 31 86,1 5 13,9 36 100,0 11 68,8 5 31' 2 16 

- - - -·-·- - -

ESQUEMA 

TOTAL 

% 

.100 1 0 

100 1 0 

100,0 

100,0 

00 
w 
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Pode ainda estar aumentada nas obstruçÕes do trato urinário e 

hipertrofia da prôstata. 

Estã diminuída na insuficiência hepática grave 

e nos estados avançados de desnutrição, como refere BOAVISTA NERY 5 (1973). 

O estudo da uréia tem valor na admissão de doen 

tes a serem submetidos a tratamento tendo em vista a elimina

çao renal das drogas como RMP e EMB e principalmente a SM, cu 

ja toxicidade ê grandemente aumentada pelo mau desempenho da 

função renal. 

A tabela 21, refP.rente ãs alteraçÕes da fosfata 

se alcalina, mostra que houve elevação nos dois esquemas com 

porcentagens mais elevadas aos 60 dias, de 16,7% no esquema HMS, 

e 18,7% no esquema HMR. A diferença de freqUências de eleva-

ção da FAL nos dois esquemas foi considerada sem significado es 

tatistico. 

Como refere ZIMMERMAN 64 (1963), as elevações da 

fosfatase alcalina podem falar a favor de dano hepatocelular , 

pois, nos processos colestãticos a FAL atinge taxas mais eleva 

das. Nos casos estudados, as elevaçÕes foram discretas e so-

mente no esquema HMR, dois casos atingiram 90 UI. 

Os resultados encontrados concordam com os tra

balhos de CONSTANS et al 9 (1972), que estudando 200 doentes 

tratados por 9 meses com INH-RMP encontraram alteraçÕes leves 

em 10% dos doentes. 

LEES et ai 31 
( 1971), comparando dois esquemas 



TABELA 21 - ALTERAÇÕÊS DA FOSFATASE ALCALINA DE DOENTES COM TUBERCULOSE PULMONAR SEGUNDO O TEMPO 

E ESQUEMA DE TRATAMENTO. 

ESQUEMA HMS 

TEMPO Normal Aumentada 

(dias) N9 % N9 % N9 

.15 59 92,2 5 7,8 64 

30 56 93,3 4 6,7 60 

45 49 94,2 3 5 1 8 52 

60 30 83,3 6 16' 7 36 

TOTAL HMR 

Normal 

%. N9 % 

1oo 1o 29 85,3 

100 1 0 29 90,6 

100,0 17 89 '5 

100,0 13 81,3 

Aumentada 

N9 % 

5 14' 7 

3 9,4 

2 10,5 

3 18' 7 

N9 

34 

32 

19 

16 

TOTAL 

% 

1oo,o 

100,0 

1oo,o 

1oo 7o 

"" "' 



86 

INH-RMP em lO doentes e EMB-RMP em 72 doentes, encontraram a 

FAL elevada em 10% dos doentes tratados coB o primeiro esquem~ 

acompanhada de elevação da bilirrubina total, não excedendo a 

20 Unidades King Armstrong. 

As tabelas 22 e 23 relativas as alteraçÕes das 

transaminases nos dois esquemas, mostram que um considerável 

numero de doentes apresentou elevação das mesmas desde os 15 

dias de tratamento. Essas elevaçÕes foram discretas, -nao su-

periores a 50 UI e com coeficiente deRitis geralmente em tor 

no de 1,3 e raramente inferior a 1. 

O coeficiente deRitis expressa a relação entre 

as dosagens de TGO/TtP e permite avaliar o tipo da doença he-· 

pática 5 '. 

As pequenas elevações das transaminases falam 

em favor de pequenas lesÕes do parênquima hepático com discre-

ta citÕlíse. 

ZIERSKI & BEK 63 (1980), trabalhando com INH-

RMP-EMB em 103 doentes encontraram 5,9% de transaminases ele-

vadas até 99 UI, considerando normal 50 UI, 2,9% entre 100 a 

249 UI e 0,9% acima de 250 UI, não encontraram diferenças si~ 

nificativas entre esse esquema e outro constituído por INH-

RMP-EMB-PZA. As anormalidades manifestaram-se nos primeiros 

60 dias de tratamento com ênfase no primeiro mes, a: observa -

-çao foi feita por 6 meses. 

MARSHAL CLARKE et al 36 (1972) estudando 165 

doentes por 6 meses, aos quais foi administrado o regime INH-



TABELA 22 - ALTERAÇÕES DA TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PIRÜVICA (TGP) DE DOENTES COM TUBERCULOSE PUL-

MONA R SEGUNDO O TEMPO E ESQUEMA DE TRATAMENTO, 

ESQUEMA HMS TOTAL 

TEMPO Normal Aumentada Normal 

(dias) N9 % N9 % NQ % NQ 

15 36 56,2 28 43,8 64 1oo,o 21 

. 
30 32 53 J 3 28 4 6 '7 60 100,0 17 

45 28 53,8 24 46,2 52 100,0 12 

60 23 63,9 13 36,1 36 100,0 10 

--- --

HMR 

Aumentada 

% N9 % 

61,8 13 38,2 

53,1 15 46,9 

63,2 7 36,8 

62,5 6 37,5 

TOTAL 

N9 % 

34 100,0 

32 100,0 

19 100 1 0 

16 100 1 0 

00 .... 



TABELA 23 - ALTERAÇÕES DA TRANSAMINASE GLUTÃMICO-OXALAC~TICA (TGO) DE DOENTES COM TUBERCULOSE 

PULMONAR SEGUNDO O TEMPO E ESQUEMA DE TRATAMENTO. 

ESQUEMA HMS TOTAL HMR TOTAL 

TEMPO Normal Aumentada Normal Aumentada 

(dias) N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % 

15 34 53,1 30 4 6 '9 64 100,0 20 58,8 14 41,2 34 100 70 

30 35 58,3 25 41,7 60 100,0 18 56,3 14 43,7 32 100,0 

45 30 57,7 22 42,3 52 100,0 11 57,9 8 42,1 19 100,0 

60 23 63,9 13 36 '1 36 100,0 11 68,7 5 31,3 16 100 'o 

--- ---L_~- - ----·-- -- - - -··- - -~ 

co 
co 
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RMP, encontraram 16,0% de casos com transaminase elevadas. 

LAL, S. et al 30 (1972), estudando 63 doentes 

por 40 semanas, encontraram alteraçÕes de TGO em 29,0% dos doen 

tes, elevações moderadas de 60 UI, considerando o valor normal 

de 40 UI. 

GRONHAGEN-RISKA et al'" (1978), usando INH-RMP em 

319 doentes por 24 meses, encontraram predominantemente nas 

primeiras semanas de tratamento, discretas elevaçÕes nas tran-

saminases, entre 45 e 149 UI em 16,0% dos casos, consideran-

do normal 40 UI. 

DECROIX et al 12 (1977), estudando 20,0 doentes 

tratados com INH-RMP, não epcontraram relaçio direta entre sin 

tomas hepáticos e elevação das transaminases, fato que também 

ocorreu no presente trabalho, pois 

perturbaçÕes hepáticas (tabela 10), 

foram encontrados 14,0% de 

no esquema HI1S e 2,9% no 

esquema HMR, ao passo que as porcentagens de transaminases e-

levadas estiveram presentes nos dois esquemas acima de 31,3% 

com o yalor máximo de 46,9%. 
' 

Em nosso meio ROSEMBERG et al 51 (1975), acomp~ 

nhando o tratamento aos 30, 60 e 120 dias, encontraram as maio 

res elevaçÕes aos 30 dias. Em concor4incia com prese~te tra-

balho apenas para TGP, em que houve maior po~centagem de eleva 

çao aos 30 dias de tratamento 

HHR. 

46,7% no esquema HMS e 46,9% no 
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As tabelas 24 e 25, sao relativas a distribui -

çao dos doentes submetidos a dois esquemas, segundo o tempo de 

tratamento e as taxas de bilirrubina. 

A bilirrubina direta (tabela 24) está aumenta-

da nos dois esquemas. No esquema HMS, nao houve influência 

do tempo de tratamento, enquanto que no esquema HMR, houve um 

pequeno aumento de porcentagem de doentes com bilirrubina dire 

ta, elevada aos 60 dias. 

A tabela 25, relativa a bilirrubina total, mos

tra uma distribuição praticamente idêntica a da bilirrubina di 

reta. 

A taxa normal de bilirrubina no sangue é de até 

1,2 mg%. Os mecanismos pelos quais ela pode estar aumentada 

sao diversos e podem se originar na produção de bilirrubina , 

na sua conjugaçao com o ácido glicurônico ou sua excreção des

de os condutos biliares até o intestino. 

O aumento de bilirrubina total pode ócorrer por 

hiperbilirrubinemia não conjugada (indireta), situação que vem 

acompanhada de discreto aumento da bilirrubina direta de até 

15,0% 

des: 

e ausência de pigmentos biliares na urina. 

Esse fenômeno pode ocorrer em três eventualida

aumento da liberação de bilirrubina, defeito de captação 

pela célula hepática, defeito de conjugação com o ácido glicu

rÔnico. 

De outra forma, os aumentos da bilirrubina to-



TABELA 24 - ALTERAÇÕES DA .BILIRRUBINA DIRETA DE DOENTES COM TUBERCULOSE PULMONAR, SEGUNDO O TEMPO 

E ESQUEMA DE TRATAMENTO. 

ESQUEMA HMS TOTAL HMR TOTAL 

TEMPO Normal Aumentada .Normal Aumentada 

(dias) N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % 

15 59 92,2 5 7,8 64 100 1 0 31 91 I 2 3 8} 8 34 100 1 0 

30 57 95,0 3 5,0 60 100,0 30 93,7 2 6' 3 32 100,0 

45 48 92,3 4 7 1 7 52 100,0 18 94,8 1 5,2 19 100 1 0 

60 33 91' 7 3 8' 3 36 100 'o 14 87,5 2 12,5 16 100,0 

. 

-o 
..... 



TABELA 25 - ALTERAÇÕES DA BILIRRUBINA TOTAL DE DOENTES COM TUBERCULOSE PULMONAR, SEGUNDO O TEMPO 

E ESQUEMA DE TRATAMENTO. 

HMS I TOTAL 
Normal Aumentada 

N9 % N9 % N9 % 

15 59 92,2 5 7,8 64 100,0 

30 52 86,7 8 13' 3 60 100,0 

45 47 90,4 5 9,6 52 100,0 

60 33 91 J 7 3 8,3 36 100,0 

HMR I TOTAL 
Normal Aumentada 

N9 % N9 % N9 % 

32 94,1 2 5,8 34 100,0 

31 96,9 1 3 J 1 32 100,0 

18 94,7 1 5' 3 19 100,0 

14 87,5 2 (2' 5 16 1 o o., o 

"' "' 
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tal pode ocorrer por hiperbilirrubinemia conjugada (direta) de 

vida a causas hepáticas, celulares ou caniculares (hepatite a 

vírus e cirrose) e por causas obstrutivas (cálculos no colê-

doco e câncer de cabeça de pâncreas). Caracteriza-se por um 

aumento de mais de 15,0% na bilirrubina direta e presença de 

pigmentos biliares na urina. 

Nas icter[cias produzidas por dr9gas, ocorre um 

aumento da bilirrubina não conjugada (indireta). 

Como mostram ·as tabelas 24 e 25, estes fenôme -

nos praticamente não ocorreram, pois, as porcentagens de doen

tes com bilirrubina direta aumentada, são bastante semelhantes 

as porcentagens de doentes com bilirrubina total aumentada. En: 

tretanto em duas ocasiôes, aos 30 e aos 45 diasi no esquema 

HMS, houve porcentagens maiores de doentes com bilirrobina to-

tal aumentada do que bilirrubina direta, sugerindo um aumento 

de bilirrubina indireta, provavelmente causado pelas drogas. 

As elevaçôes de bilirrubina total encontradas 

nos doentes estudados no presente trabalho, foram pequenas nao 

ultrapassando a 2,4 mg%. 

Estes dados concordam com os encontrados por 

MARSHALL CLARKE et al 36 (1972), que estudando 165 doente~ tra 

tados por seis meses com INH-RMP, encontram elevaçôes passagel 

ras das bilirrubinas e nao encontraram perturbaçôes 

importantes. 

cl[nicas 

LEES et al 31 (1971), encontraram taxas de bilir 
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rubina acima do normal, variando 1,4 até 7,9 mg% em 14,0% de 

110 doentes tratados por seis meses com INH-RMP, sendo acompa-

nhada por elevações das transaminases. Os mesmos autores, e~ 

tudando a associaçao EMB-RMP em doentes, por 6 meses encontra 

ram elevações da bilirrubina apenas e em 1,0% dos doentes. 

A tabela 26 relativa as ocorrências segundo o 

tempo de tratamento pelo esquema EPR, mostra que de 16 doentes 

admitidos para o tratamento, o maior número (8), negativaram o 

escarro entre a segunda e terceira quinzena de tratamento 

nao ocorreram Óbitos ou altas hospitalares até o final da 

quarta quinzena. 

A tabela 27, relativa a situação da bacilosco 

pia na admissão e na sa[da fto hospital de doentes submetidos a 

quimioterapia pelo esquema EPR, mostra que dos 16 doentes admi 

tidos ao tratamento com baciloscopia positiva, 11 tiveram alta 

com exames negativos e dos cinco que deixaram o tratamento hos 

pitalar, 3 eram positivos (+) e 2 positivos (++). 

A tabela 28, relativa a situação das 
~ 

ocorren-

cias segundo o tempo de tratamento pelo esquema EPM, mostra que 

os 5 doentes admitidos ao tratamento, negativaram o escarro ao 

final da quarta quinzena. 

Como no esquema EPR, a negativação ocorreu a 

partir da segunda quinzena do tratamento, não tendo havido p~ 

ra esse grupo nenhum caso de abandono ou Óbito. 

Os esquemas EPR e EPM foram aplicados em doen-



TABELA 26 - OCORRENCIAS SEGUNDO O 'TEMPO DE TRATAMENTO PELO ESQUEMA EPR 

'-.._SeqUência do 
ratamento 

Tempo 
de trata 
mente (quinze) na -

o- 1 

1 -- 2 

2 -- 3 

3- 4 

Ad 

16 

16 

13 

5 

Neg Ab A oh 

- 3 

8 

3 2 

"' "' 



TABELA 27- SITUAÇÃO DA BACILOSCOPIA NA ADMISSÃO E NA ALTA DE DOENTES COM TUBERCULOSE PULMONAR SUBME

TIDOS Ã QUIMIOTERAPIA PELO ESQUEMA EPR. 

ADMISSÃO + ++ +++ TOTAL 

ALTA N9 % N9 % N9 % N9 % 

5 31,3 3 18,8 - 3 18,8 11 6 8, 8 

' 

+ 3 18,7 - - - - 3 18,7 

++ - - 2 12,5 - - 2 12,5 

T O T A L 8 50,0 5 31,2 3 18,8 16 100 1 0 

"' "' 



TABELA 28 - OCORR~NCIAS SEGUNDO O TEMPO DE TRATAMENTO PELO ESQUEMA EPM 

Tem
po de 

do 
tratamen

to 

tratamento 
(quinzena) 

o- 1 

1 -- 2 

2- 3 

3- 4 

Ad Neg Ab A ob 

5 

5 

5 3 

2 2 

'"' " 
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tes em retratamento e dado o reduzido numero de casos, 16 no 

esquema EPR e 5 no esquema EPM, os resultados obtidos nao pe.E_ 

mitem comparar a eficácia de um e outro esquema. 

A tabela 29 mostra as reaçoes adversas aos me-

dicamentos no decorrer do uso dos esquemas EPR e EPM. 

O esquema EPR apresenta maior porcentagem de 

efeitos nao desejados das drogas (56,2%) que o esquema EPM ( 

20 ,0%). Como os dois esquemas diferem pela presença de RMP e 

EMB, nao obstante o pequeno número de casos, os resultados mos 

tram que a RMP produz porcentagens mais elevadas de efeitos 

não desejados durante o tratamento·. 

A tabela 30, relativa aos tipos de reaçoes ad-

versas encontradas, mostra que no :esquema EPR, houve lO reaç~es 

em 9 doentes e no esquema EPM, apenas uma reação em um doente. 

As porcentagens. são calculadas sobre o total de doentes em ca-

da esquema, respectivamente 16 no esquema EPR e 5 no esquema 

EPM. 

Apenas as perturbaçÕes gástricas, foram comuns 

nós dois esquemas, encontradas em 25.,0% dós doentes submetidos 

ao esquema EPR e 20,0% dos doentes tratados com o esquema EPM. 

No esquema EPR, ocorreram ainda perturbaçÕes cu 

tâneas em 31,3% e perturbaçÕes visuais em 6,3% dos doentes. 

As reaçoes gástricas sao classicamente atribui-

das a ETJI e d 
. 3 2 

foram encontradas nos ots esquemas. 



TABELA 29 - DOENTES COM TUBERCULOSE PULMONAR COM REAÇÕES ADVERSAS, SEGUNDO 

O ESQUEMA DE TRATAMENTO. 

ESQUEMA 
EPR EPM 

REAÇÃO N9 % N9 % 

Presentes 9 56,2 1 20,0 

Ausentes 7 43,8 4 80,0 

TOTAL 16 100,0 5 100,0 

"' "' 



TABELA 30 - TIPOS DE REAÇÕES ADVERSAS EM DOENTES COM tUBERCULOSE PULMONAR, 

EM TRATAMENTO PELOS ESQUEMAS EPR -E EPM. 

ESQUEMA 
EPR EPM 

REAÇÕES ADVERSAS N9 % N9 % 

PerturbaçÕes Cutâneas 5 31,3 - -

PerturbaçÕes Gástricas 4 25,0 1 20,0 

PerturbaçÕes Visuais 1 6,3 - -

T O T A L 10 62,6 1 20,0 

' ,... 
o 
o 
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As perturbaçÕes cutâneas foram encontradas somen 

te no esquema EPR e podem ser atribuídas às três drogas isolada 

-· mente ou a associaçao. 

Os di·stGrbios visuais foram encontrados em um 

doente, representando 6,3% dos doentes submetidos ãb esquema 

EPR e não foram encontrados nos doentes submetidos ao esquema 

EPH. Em virtude da pequena porcentagem de reaçÕes visuais no 

esquema EPR e do reduzido número de casos no esquema EPM, a au 

sência de perturbaçÕes visuais em doentes em tratamento pelo mes 

mo, não permite concluir que o EMB existente no esquema, nao 

apresent~ toxicidade para o nervo Õtico. 

As tabelas 31 e 32 mostram as 

alteraçÕes do eritrograma em doentes submetidos aos esquemas 

EPR e EPH 

Estes doentes, como os submetidos aos esquemas 

HSH e HHR (tabelas 11 e 12), apresentam em maiores porcentagens, 

anemias do grupo 3, JANINI 26 ,(1959 caracterizadas por h ema-

cias e hemoglobina diminuídas, típicas dos processos tôxi~os e 

infecciosos. 

As porcentagens das alteraçÕes encontradas no i-

nício do tratamento, mantiveram-se praticamente inalteradas du 

rante a seqUência do mesmo. Podem ter contribuÍdo para esse 

fato, fatores carenciais, deficiências ponderais pré-existentes 

e a pr6pria toxicidade das drogas, nao obstante .os cuidados re 

cebidos no hospital, acrescendo-se o fato de se tratar de doen-

tes em retratamento com tempo prolongado de doença, e exposiçao 



TABELA 31 - ALTERAÇÕES DO ERITROGRAMA DE DOENTES COM TUBERCULOSE PULMONAR SUBMETIDOS Ã QUIMIOTERAPIA 

PELO ESQUEMA EPR, SEGUNDO O TEMPO DE TRATAMENTO. 

TEMPO DE TRA J o 
N9 % N9 

Hemâc.ias 
3 (milhÕes/mm ) 

4' 5 10 62,5 11 

4,5 --1 5,0 6 37,5 5 

Hemoglobina 
(gr %) 

13, o g 9 56,3 11 

13,0 --j 16,0 g 7 43,7 5 

HematÕcrito 
% 

1 42 

I 
9 56,3 10 

42 ---1 45 7 43,7 6 

15 30 

% N9 % 

68,8 7 53,8 

31,2 6 46,2 

68,8 7 53,8 

31 '2 6 46,2 

62,5 6 46,2 
f .. 37,5 7 53,8 

45 

N9 % 

7 53,8 

6 46 '2 

7 53,8 

6 46,2 

7 53,8 

6 46,2 

60 

N9 

7 

4 

7 

4 

7 

4 

% 

63,6 

36,4 

63,6 

36,4 

63,6 

36,4 

~ 

o 
~ 



TABELA 32- ALTERAÇÕES DO ERITROGRAMA DE DOENTES COM TUBERCULOSE PULMONAR SUBMETIDOS X QUIMIOTERAPIA 

PELO ESQUEMA EPM, SEGUNDO O TEMPO DE TRATAMENTO. 

E~IFO DE TRATA- o 15 30 45 60 
ME~TO 

ERITROGRAMA dias) N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % 

Hemácias 
3 (milhÕes/rnm ) 

4 '5 5 100,0 4 80,0 4 ao,o 3 60,0 3 60,0 

4,5 -'-i 5,0 1 2o,q 1 20,0 2 40,0 2 40,0 

Hemoglobina 
(gr %) 

13' o 5 100,0 4 ao,o 4 80,0 3 60 'o 3 60 lo. 

13,0-. 16,0 1 ·20 ,o 1 20,0 2 40,0 2 40,0 

Hematôcrito 

42 5 100,0 4 ao,o 4 ao,o 3 60,0 3 60,0 

42 -----1 45 I 1 20) o 1 20,0 2 40,0 2 40,0 

~ 

o 
w 
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anteriorocumulativa a outras associaçoes medicamentosas. 

A tabela 33 mostra o comportamento da fÓrmula 

leucocitaria desde admissão até o final do tratamento hospita-

lar, em doentes submetidos ao esquema EPR. 

A evolução da fÓrmula leucocitâria mostra que 

aos 15 dias houve um discreto número de doentes com leucope -

nia (6,3%) - . . I 3 nao 1nfer1or a 4.000 mm , fato que se repetiu aos 

45 dias em 15,4% dos doentes e aos 60 dias em 18,2%. 

Para os doentes com contagens entre 6.000 a 

8.000 leucócitos, houve uma tendência para o aumento das por-

centagens no decorrer do tratamento, fenômeno oposto ocorrendo 

com as porcentagens de doentes com leucócitos acima de 8. 000, 

que diminuíram consideravelmente no final do tratamento. 

Relativamente aos bastonetes esegmentados, ho~ 

ve uma t·endência para os valores normais chegando 

a 100,0% no final do tratamento. 

Os eosinÓfilos apesar de apresentarem a mesma 

tendência, se mantiveram elevados em 27,3% dos doentes, ao fi-

nal de 60 dias de tratamento, fenômeno que comparado com os re 

sultados da tabela 30, de tipos de reaçÕes adversas, onde se en 

contram perturbaçÕes cutâneas em 31,3% dos doentes, pode suge-

rir processo alérgico induzido pelas drogas. 

As porcentagens de doentes com basófilos acima 

do normal, pequenas desde o início do tratamento, foram nulas 



TABELA 33 - ALTERAÇÕES DA FORMULA LEUCOCITÃRIA DE DOENTES COM TUBERCULOSE PULMONAR SUBHETIDOS Ã 

QUIMIOTERAPIA PELO ESQUEMA EPR. SEGUNDO O TENPO DE TRATANENTO. 

~,J~POCA DE EXANE o 15 30 45 60 
(dias) 

FGR!·!ULA --------- NQ 7. NQ 7. N9 7. N9 % NQ % 
LErCOC1TÃRIA 

j 6000 - - I 6. 3 - - 2 15 I 4 2 18. 2 
Leucócitos 6000 -l 8000 5 31, 3 5 31, 2 5 38,5 6 46,1 7 63,6 

8000 ll 68,7 lO 62.5 8 61,5 5 38,5 2 }8 I 2 

---1 100 

I 
8 50,0 8 so,o 5 38,5 

Bastonetes 100 - 180 6 3 7 '5 1 6. 3 4 30,7 8 61.5 11 100,0 
180 2 12 1 5 7 4 31 7 4 30,8 5 3815 

3200 

I 
1 6. 3 2 I 2, 5 1 7. 7 2 15'. 4 

Sl r.mcntados 3200 -6000 
= 

31 '2 4 25,0 7 sJ, a. 10 76.9 11 100,0 
6000 --- 10 62,5 lO 62 1 5 5 3 8 1 5 l 7 ' 7 

---1 150 2 12 1 5 3 18,8 3 2 3' 1 3 2 3 1 1 2 18' 2 
Eosinófi1os ISO ---< 240 4 25,0 3 18' 7 4 30,8 2 15,4 6 54. 5 

240 -----J lO 6 2. 5 10 62,5 6 46' 1 8 61 ·' 5 3 2 7 ! 3 

BasÕfi los 80 14 8 7 I 5 12 75,0 10 7 6 '9 13 100,0 
BO ---' 2 '12. 5 4 25.0 3 23 '1 

i ~000 

I 
- 2 12.5 3 2 3. 1 I 7. 7 I 9,l 

Linfócitos 1000 - 2000 5 31. 3 7 43,8 8 61 '5 5 38,5 2 1 8 1 2 
2000 11 68,7 7 4) 1 7 2 15," ) 53,8 B 72' 7 

150 I 3 18 1 7 4 25,0 3 2 3' l 2 15,. 4 I 9' l 
l'lonócitos 150 ~ 500 5 31,3 8 50' o 4 30,8 6 46 1 I 8 7 2 1 7 

500 ___ , 8 50,0 4 25,0 6 4 6 ,~1 5 38.5 2 18,2 

~ 

o 

"' 
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no final do perÍodo. 

O binômio linfÓcitos/monócitos, como foi citado 

anteriormente, segundo JANINI 26 (1959) evidencia o prognósti-

co favorável da doença, quando tende para maior·número de lin

fócitos, comportamento que foi observado em 72,7% dos ,doentes, 

tendo havido igualmente diminuição da porcentagem de doentes com 

monócitos aumentados (18,2%) no final do tratamento. 

No esquema EPM (tabela 34) nao foram encontra-

dos doentes com leucócitos abaixo de 6.000/mm 3 • As porcenta-

gens de doentes com leucócitos entre 6 e 8.000 leucócitos/mm3 , 

mantiveram-se praticamente estiveis, com osci-laç~es aos 15 e 

30 dias de tratamento. 

Considerando que as duas associaçÕes diferem a

penas por uma droga, RMP no esquema EPR e EMB no esquema EPM 

pcorrendo uma diminuição dos leucôcitos em determinados momen-

tos do tratamento em doentes submetidos ao esquema EPR, esta 

possivelmente pode ser atribuída a efeito leucopênico da RMP. 

A contagem de bastonetes diminuída na admissão 

em 100,0%dos doentes, apresentou no final de 60 dias de trata

mento, 80,0% de' normalidade e a contagem de segmentados igual me~ 

te diminuída no início do tratamento (60,0% ), tem ao final do 

tratamento hospitalar80,0% de normalidade, sugerindo que os me 

dicamentos utilizados foram benéficos para a normalização das 

porcentagens de bastonetes e segmentados. 

A eosinofilia presente em 60,0%dos doentes no 



TABELA 34 - ALTERAÇÕES DA FORMULA LEUCOCITÃRIA DE ,DOENTES COM TUBERCULOSE PULMONAR SUBMETIDOS À 

QUIMIOTERAPIA PELO ESQUEMA EPM, SEGUNDO 0 TEMPO DE TRATAMENTO. 

POCA DE EXAME I o IS 30 4S 60 
(dias) 

FORMULA N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % LEUCOCITÃRIA 

Leucôcitos 6000 ---4 8000 3 60,0 i 40,0 2 40,0 3 60,0 3 60,0 
8000 2 40,0 3 Go,o 3 60,0 2 40,0 2 40,0 

j 100 

I 
s 100,0 - - s 100,0 

Bastonetes 100 __, 180 - - - - - - 2 40,0 4 80,0 
180 - - s 100,0 - - 3 60,0 I 20,0 

I 3200 3 60,0 I 20,0 3 60,0 I 20,0 
Segmentados 3200 __, 6000 I 20,0 4' ao,o I 20,0 2 40,0 4 80,0 

6000 I 20,0 - - I 20,0 2 40,0 I 20,0 

ISO - - - - - - - - - -
Eosinô.filos ISO -l 240 2 40,0 I 20,0 2 40,0 3 60,0 4 80,0 

240 3 60,0 4• 80,0 3 60 .. o 2 40,0 I 20_.0 

BasÕfilos 80 3 60,0 4 80,0 s 100,0 3 60,0 s 100,0 
80 2 40,0 I 20,0 - - 2 40,0 

j 1000 - - - - - - - - ,-
Linfócitos 1000 -l 2000 - - 2 40,0 I 20,0 3 60,0 .2 40,0 

2000 --j s 100,0 3 60,0 4 80,0 2 40,0 :3 60,0 

ISO - - " - - - - - - -
MonÕcitos ISO -l SOO s 100,0 s 100,0 s 100,0 s 100,0 s 100,0 

soo 

~ 

o 
~ 
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início do perÍodo de tratamento, ocorre no final ~ em apenas 

20,0% e a contagem dos basófiios aumentada em 40,0% dos doentes 

no início, encontra-se dentro dos limites normais em 100,0% dos 

doentes no final de 60 dias, o que nao sugere efeito tóxico das 

drogas. 

No início do tratamento, a contagem de linfÓci-

tos aumentada em 100,0% e dosmonócitos, normal em 100,0%, estã no 

final do perÍodo respectivamente aumentada em 60,0% ·e normal 

em 100,0% dos doentes, indicandO probabilidade de prognóstico f~ 

vorãvel desde o início do tratamento. Esta constataçao pode 

ser comprovada pela negativação da baciloscopia em 100;0% dos 

doentes (tabela 28). 

A tabela 35 mostra as variaçoes da contagem de 

plaquetas de doentes submetidos aos esquemas EPR e EPM. Dos 

16 doentes tratados pelo esquema EPR, admitidos com número nor 

mal de plaquetas, apenas um apresentou diminuição das plaque-

tas na 3a. e 4a. quinzenas, representando 7, 7% e 9,1% dos doen

tes respectivamente, porcentagens influenciadas pela saída de 

doentes antes de completar o tratamento. As contagens de pl~ 

quetas nao atingiram valores inferiores a l00.000/mm 3 e não de 

terminaram a .interrupçio do tratamento. No esquema EPM na o 

ocorreu diminuição do numero de plaquetas durante o perÍodo de 

tratamento. 

Comparando os dados das contagens de plaquetas 

nos dois esquemas, a diminuiçio verificada no esquema EPR, em

bora em pequeno número de doentes aos 45 e 60 dias de tratamen 

to pode ser atribuída a RMP. 



TABELA 35 - ALTERAÇÕES DA CONTAGEM DE PLAQUETAS DE DOENTES COM TUBERCULOSE PULMONAR, SEGUNDO O TEM 

PO E ESQUEMA DE TRATAMENTO. 

ESQUEMA EPR 

TEMPO Normal Diminui: da 
(dias) N9 % N9 % N9 

15 16 100,0 - - 16 

30 13 100,0 - - 13 

45 12 92' 3 1 7,7 13 

60 10 go,o 1 9,1 11 

TOTAL EPM 

Normal DiminuÍda 
% N9 % N9 % 

100,0 s 100,0 - -

100,0 s 100,0 - -

100,0 5 100 1 0 - -

1oo,o 5 100,0 - -

N9 

s 

s 

5 

5 

- --

TOTAL 

% 

100,0 

100,0 

100,0 

100 1 0 

,... 
o 

"' 
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A tabela 36 mostra as alteraçÕes da velocidade 

de hemossedimentaçio em doentes tratados pelos esquemas EPR e 

EPM. Como se pode esperar estâ aumentada em 100,0% dos doen-

tes no in!cio do tratamento, apresentando urna discret·a tend~n-

cia para a diminuiçio no final do período. 

A tabela 37, relativa as alteraçÕes quimiocito-

lógicas do exame de urina em doentes tratados pelo esquema EPR, 

mostra que houve proteinúria em 25,0% dos doentes 
. ~ . 

DO 1DlClO do 

tratamento, com pequenas oscilações e tendência para diminui-

çio no final do tratamento (18,2%). A pesquisa de substân-

cias redutorase,debilirrubina foi negativa em todos os casos 

estudados. A presença de sangue e leucócitos aumentados foi 

constatada em pequena porcentagem dos casos, relativo a um doen 

te no início e no final do tratamento, Não foi igualmente e-

videnciada a existência de hemácias e cilindros aumentados no 

sedimento urinário. 

A tabela 38 mostra as alteraçÕes quimiocitolÓ-

gicas do exame de urina em doentes tratados pelo esquema EPM. 

Houve proteinúria em 40,0% dos doentes na primeira quinzena de 

tratamento e em 20,0% na segunda quinzena. Apenas um doenteaprese!!_ 

tou leucócito~ aumentados no sedimento urinário na ·primeira 

quinzena do tratamento, nao tendo sido ·..verificada a presença dos de 

mais elementos da análise no período de estudo. 

Os resultados encontrados concordam com o traba 

lho de ROSEMBERG et al 51 (1975) que, estudando vários esque -

mas, não encontraram alteraçÕes importantes no exame de urina. 



TABELA 36 - ALTERAÇÕES DA VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO DE DOENTES COM TUBERCULOSE PULMONAR, SE

GUNDO TEMPO E ESQUEMA DE TRATAMENTO. 

ESQUEMA EPR TOTAL EPM TOTAL 

TEMPO Normal Aumentada Normal Aumentada 

(di as) N9 % N9 % N9 % N9 % NQ % N9 % 

o - - 16 100,0 16 100,0 - - 5 100 1 0 5 100)0 

15 1 6,2 16 9 3' 8 16 100,0 - - 5 100 1 0 5 100 1 0 

30 1 7' 7 12 92,3 13 100,0 - - 5 1oo 1o 5 1oo 1 o 

45 3 2 3' 1 10 76 '9 13 100,0 1 20,o 4 8o,o 5 100,0 

60 2 18,2 9 81 '8 11 100,0 1 20,0 4 8o,o 5 1oo 1o 

.... .... .... 



TABELA 37 - ALTERAÇÕES DO EXAME QUIMIOCITOL0GICO DE URINA DE DOENTES COM TUBERCULOSE PULMONAR, SUB-

METIDOS Ã QUIMIOTERAPIA PELO ESQUEMA EPR, SEGUNDO O TEMPO DE TRATAHENTO. 

I 
TH!PO 15 30 45 60 

dias) 

EXAME DE ~ N9 % N9 % N9 % N9 % 

URINA 

Ausente 12 75,0 11 84,6 12 92' 3 9 81' 8 
Proteinura 

Presente 4 25,0 2 15.4 1 7 '7 2 1 8' 2 

Ausente I 16 1oo,o 13 100,0 13 1oo,o 11 100,0 
Sub s. redu-
toras Presente 

Ausente I 16 100,0 13 100,0 13 100,~ 11 100,0 
Bilirrubina 

Presente 

Ausente 15 9 3, 7 13 100,0 12 92,3 10 90,9 
Sangue 

Presente 1 6,3 - - 1 7' 7 1 9' 1 

Normal I 15 9 3' 7 12 92.3 12 9 2! 3 10 90,9 
Leucócitos 

Aumentado 1 6' 3 1 7. 7 1 7' 7 1 9' 1 

Normal I 16 roo,o 13 
Hetnâceas 

100,0 13 100! o 11 100 10 

Aumentado 

Normal I 16 100,0 13 100,0 13 roo 1o 11 100,0 
Cilindros 

Aumenta do 

~ 

~ 

N 



TABELA 38 - ALTERAÇÕES DO EXAME QUIMIOCITOL0GIC0 DE URINA DE DOENTES COM TUBERCULOSE PULMONAR, SUB-

METIDOS À QUIMIOTERAPIA PELO ESQUEMA EPM, SEGUNDO O TEMPO DE TRATAMENTO. 

~POCA DO EXAME I 15 30 45 60 
(dias) 

EXAME DE UR~ I N9 % N9 % N9 % N9 % 
NA 

Ausente 3 
Proteinuria 

60,0 4 so,o 5 100,0 5 100,0 

Presente 2 40,0 1 20,0 

Ausente 5 100,0 5 100,0 5 100,0 5 100,0 
Subs. redu-
toras Presente 

Ausente I 5 100,0 5 
Bilirrubina 

100,0 5 100,0 5 100,0 

Presente 

Ausente I 5 100,0 5 100,0 5 100,0 5 100,0 
Sangue 

Presente 

Normal 4 80,0 5 
Leucócitos 

100,0 5 1oo,o 5 100,0 

Aumentado 1 20,0 

Normal 5 
Hemâceas 

100,0 5 100,0 5 100,0 5 1oo,o 

Aumentado 

Normal I 5 100,0 5 1oo,o 5 100,0 5 1oo,o 
Cilindros 

Aumentado 

~ 

~ .., 
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Não foram constatadas alteraçÕes da glicemia nos 

doentes tratados pelos esquemas EPR e EPM, o que discorda do 

estudo de ROSEMBERG et al 51 (1975) que numa escala de 1 a 8, 

atribuem poder. hipergliceminante. 7 'à RHP; 5 'à ETII e ·4 ao EMB , 

drogas presentes nos dois esquemas estudados. 

A tabela 39, relativa a distribuição da .. dosagem 

de uriia durante o tratamento pelos esquemas EPR e EPM, mostra 

que somente n~ esquema EPR houve elevação da utiia e em pequ~ 

no número de doentes, depois de 30 dias de tratamento. 

Considerando que os dois esquemas difere~ ape

nas pela presença da RMP e do EMB, as al~eraçÕes. verifi~adasno 

esquema EPR suger~m o efeito indesejivel da RMP, ou da: asso -

ciaçio com a mesmaj no si~~ema renal. 

se alcalina 

quema EPR. 

A tabela 40, relativa as alterações da fosfata-

mostra que houve elevaçÕes mais evidentes no es-

Nos doentes submetidos a esse esquema, hou~e 43,7% 

de FAL aumentada no sangue no infcio dó tratamento, com pe-

quena tendincla para diminuição no decorrer do mesmo (3~,3%aos 

60 dias de tratamento). 

No esquema EPM, houve um doente (20,0%) com FAL 

aumentada depois de 45 e 60 dias de tratamento. 

As porcentagens maiores de doentes com FAL au

mentada no esquema EPR, podem ser atribuídas a associação PZA/ 

RMP que contim drogas de conhecido poder agressivo para a fun 

çao hepâtica. 



TABELA 39 - ALTERAÇÕES DA UREMIA DE DOENTES COM TUBERCULOSE PULMONAR, SEGUNDO O TEMPO E ESQUEMA DE 

TRATAMENTO. 

ESQUEMA EPR 

TEMPO Normal Aumentada 

(dias) N9 % N9 % N9 

15 16 100,0 - - 16 

30 11 84,6 2 15,4 13 

45 10 76,9 3 23,1 13 

60 10 90,9 1 9,1 11 

TOTAL EPM 

Normal 

% N9 % 

100 1 0 5 100,0 

100 10 5 100 1 0 

100 1 0 5 100 1 0 

100 10 5 100 10 

Aumentada 

N9 % 

- -

- -

- -

- -

N9 

5 

5 

5 

5 

TOTAL 

% 

100,0 

100 7 0 

100,0 

100,0 

..... 

..... 
V> 



TABELA 40 - ALTERAÇÕES DA FOSFATASE ALCALINA DE DOENTES COM TUBERCULOSE PULMONAR, SEGUNDO O TEM

PO E ESQUEMA DE TRATAMENTO. 

ESQUEMA EPR TOTAL EPM TOTAL 

TEMPO Normal Aumentada Normal Aumentada 

(dias) N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % N9 % 

15 9 56,3 7 43,7 16 100,0 5 100,0 - - 5 1oo 1o 

30 7 53,8 6 46,2 13 1oo 1o 5 1oo,o - - 5 1oo,o 

45 8 61,6 5 38,4 13 8o,o 4 80,0 1 20.0 5 1oo,o 

60 7 63,7 4 36)3 11 1oo,o 4 80,0 1 20.0 5 100,0 

..... ..... 
a-



117 

A tabela 41, relativa as alteraç~es da transami 

nase glutâmico-oxalacética nos esquemas EPR e EPM, mostra que 

no esquema EPR houve 18,8% de doentes com TGO elevada na pri

meira quinzena, aumentando respectivamente para 46,2% e 38,5% 

após 30 e 45 dias, diminuindo para 18,2% depois de 60 dias de 

trat~mento. 

No esquema EPM, a elevação de TGO esteve prese~ 

te em um doente depois de 30 dias, em dois doentes depois de 

45 e 60 dias. Dado o pequeno numero de doentes estudados nes 

te esquema, nao ê possível tirar conclusÕes sobre 

causa/efeito do esquema de tratamento estudado 

da TGO. 

a 

e 

relação 

aumento 

A tabela 42, 

glutâmico-pirúvica 

relativa as alteraç~es da tran-

saminase nos esquemas EPR e EPM, mostra 

que os dados praticamente se superpoem, no esquema EPR houve 

31,2% de doentes com TGP elevada depois de 15 dias de trata -

mento, aumentando para 38,2% depois de 30 dias e 46,1% aos 45 

dias, diminuindo para 18,1% depois de 60 dias de tratamento, e 

no esquema EPM, para 5 doentes, houve 80,0% de TGP aumentada 

depois de 30 dias, diminuindo para 60,0% depois de 45 e 60 dias 

de tratamento. 

Os resultados encontrados concordam com Os tra

balhos de BARON & BELL 3 (1974) que afirmam que qualquer asso

ciaçao terapêutica no tratamento da tuberculose, produz eleva-

ção das transaminases independente das drogas em uso. 

A tabela 43, relativa a distribuição de doentes 

submetidos aos esquemas EPR e EPM segundo as taxas de bilirru 



TABELA 41 - ALTERAÇÕES DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALAC~TICA (TGO) DE DOENTES COM TUBERCULOSE PUL

MONAR,. SEGUNDO O TEMPO E O ESQUEMA DE· TRATAMENTO. 

ESQUEMA • EPR 

TEMPO I Normal Aumentada 
(dias) N9 % N9 % N9 

15 13 81,2 3 18,8 16 

30 7 53,8 6 46,2 13 

45 8 61,5 5 38,5 13 

60 9 81,8 2 18,2 11 

I 

TOTAL 

Normal 
% N9 .% 

100,0 5 100,0 

100,0 4 80,0 

100,0 3 60,0 

100,0 3 60,0 

EPM 

Aumentada 
N9 % 

- -

1 20,0 

2 40,0 

2 40,0 

N9 

5 

5 

5 

I 
5 

TOTAL 

% 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

..... 

..... 
CXl 



TABELA 42 - ALTERAÇÕES DE TRANSAMINASE GLUTÃMICO PIRÜVICA (TGt) DE DOENTES COM TUBERCULOSE PULMO -

NAR, SEGUNDO O TEMPO E ESQUEMA DE TRATAMENTO. 

SQUEMA EPR 

TE H!' O Normal Aumentada 
(di as) N9 % N9 % N9 

15 11 68,8 5 31 , 2 16 

30 8 61,5 ·5 38,5 13 

45 7 53,9 6 46,1 13 

60 - 9 81,9 2 18,1 11 

---------

TOTAL EPM 

Normal 
% N9 % 

100 10 5 100,0 

100,0 1 2o,o 

100,0 2 40,0 

100 1 0 2 4o 1 o -

Aumentada 
N9 % 

- -

4 8o,o 

3 60,0 

3 6o 1o 

N9 

5 

5 

5 

5 

TOTAL 

% 

100,0 

100,0 

100,0 

1oo,o--

.... .... 
"' 



TABELA 43 - ALTERAÇÕES DA BILIRRUBINA DIRETA DE DOENTES COM TUBERCULOSE PULMONAR, SEGUNDO O TEMPO 

E ESQUEMA DE TRATAMENTO. 

ALTERA-
ÕES ESQUE- EPR TOTAL EPM TOTAL 

TEMPO MA Normal Aumentada Normal Aumentada 
(dias) NQ % NQ % NQ % NQ % NQ % NQ % 

15 16 1oo,o - - 16 100,0 5 100,0 - - 5 100,0 

30 13 100,0 - - 13 100,0 5 100,0 - - 5 1óo,o 

45 12 92,3 1 7, 7 13 100,0 5 100 1 0 - - 5 100,0 

60 9 81 '8 2 18,2 11 1oo,o 5 100,0 - - 5 100)0 

--- ~-- ---- --- -- ---

.... 
N 
o 
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bina direta, mostra que ocorreu aumento de_sse parimetro apenas 

no esquema EPR, com 7,7% após 45 dias e 18,2% após 60 dias de

tratamento. 

A tabela 44, relativa as alteraçÕes da bilirru

bina total, i semelhante a anterior, com 30,8% de·. bilirrubina 

total aurnetada depois de 45 dias e 45,5% depois de 60 dais. As 

alterações da bilirrubina total ocorreram em porcentagens mais 

elevadas que da bilirrubina direta, o que permite pensar que o 

aumento da bilirrubina total seja devido ao aumento da bilirr~ 

bina indireta, fenômeno relacionado com o efeito tóxico das 

drogas, corno refere PUMARINO 50 (1977). 



TABELA 44 - ALTERAÇÕES DA BILIRRUBINA TOTAL DE DOENTES COM TUBERCULOSE PULMONAR, SEGUNDO O TEMPO E 

ESQUEMA DE TRATAMENTO. 

~ 
EPR TOTAL EPM TOTAL 

T Normal Normal Aumentada 

( NQ % NQ % NQ % NQ % NQ % NQ % 

15 16 100,0 - - 16 100,0 5 100,0 - - 5 100,0 

30 13 100,0 - - 13 100,0 5 100,0 - - 5 100,0 

45 9 69,2 4 30,8 13 100,0 5 100,0 - - 5 100,0 

60 6 54,5 5 45,5 11 100,0 5 100,0 - - 5 100,0 

I 

.... 
N 
N 



CONCLUSÕES 
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1 - As probabili~dades de negativação da baciloscopia pal<l esqu~ 

mas .. iniciais de tratamento, ao fi6al de 60 dias, foram de 

88,0% para o esquema HMS (INH-EMB-SM) e de 87,0% para o 

esquema HMR (INH-EMB-RMP) 

2 - As porcentagens de negativação da baciloscopia para esque

mas de retratamento, ao final de 60 dias, foram de 87,5% 

para o esquema EPR (ETH-PZA-RMP) e de 100,0% para o esqu~ 

ma EPM (ETH-PZA-EMB). 

3 - A ocorrencia de abandono ou desligamento do hospital por 

outras causas, de doentes que não completaram 30 dias de 

tratamento, foi de 6,2% para· o esqúema HMS, de 5,9% para o 

esquema HMR, d~ 18,7% para o esquema EPR e nenhuma para o 

esquema EPM. 

4 - As reaçoes adversas constatadas no perÍodo de 60 dias de 

tratamen'to, foram de 42,2% para: o es·quema HMS, 20,6% para 

o esquema HMR, de 52,2% para o esquema EPR e de 20,0% para 

o esquema EPM. 

5 - O eritrograma se manteve praticamente estável durante todo 

o perÍodo de tratamento, para os 4 esquemas de 

pia estudados. 

químioter_!!, 

6 - O leucograma nao apresentou variaçoes atribuídas ã toxici-

dade das drogas, que pudessem comprometer a 

do tratamento. 

continuidade 

7 - Houve tendência para maior porcentage~ de linfocitose , e menor 

de monocitose, no final do perfodo de tratamento, nos doen 

tes submetidos aos 4 esquemas de Quimioterapia. 

8 - O exame de urina nao revelou alteraçÕes significativas em 

qualquer dos esquemas de tratamento estudados. 

9 - Houve elevação da glicemia, no máximo de 10,5% nos doen 

tes submetidos aos esquemas HMS e HMR, e normal nos esque-

mas EPR e EPM. 
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10 - A elevação da porcentagem de uréia foi no máximo de 15,4% 

no esquema HMS, de 31,2% rio esquema HMR, de 15,4% no es

quema EPR e não foi verificada no esquema EPM. 

11 - A Fosfatase alcalina esteve elevada em todos os esquemas 

de tratamento com o máximo de 16,7% rio esquema HMS, de 

18,7% no esquema HMR, de 46,2% no esquema EPR e·de 20,0% 

no esquema EPM. 

12 - Houve uma tendincia para a diminuição das porcentagens da 

TGP, no final do perÍodo, nos 4 esquemas de tratamento. 

13 - Houve uma tendincia para a diminuição das porcentagens da 

TGO, no final do perÍodo, nos esquemas HMS, HMR, EPR e p~ 

ra aumento no esquema EPM. 

14 - A bilirrubina direta esteve aumentada no máximo de 8,3% 

no esquema HMS, de 12,5% no esquema HMR, de 18,2% no es

quema EPR e mantido normal no esquema EPM. 

15 ~ A bilirrubina total esteve aumentada no máximo de 13,3% 

no esquema HMS, de 10,5% no esquema HMR, de 45,5% no es-

quema EPR e normal no esquema EPM. 
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A N E X O 

VALORES NORMAIS DAS PROVAS DE LABORATÕRIO UTILIZADOS NO PRESENTE 

TRABALHO 

Hemograma 

Hemácias -. 4 '5 a 5 O . - I 3 , m1lhoes mm 

Hemoglobina 

Leucócitos 

Bastonetes 

Segmentados 

EosinÓfilos 

Basófilos 

- 13,0 a 16,0 g% 

- 6.000 a 8.000/mm 

- 100 - 180/mm 3 

- 3.200 - 6.000/mm 

- 150 - 240/mm 3 

- até 3 80/mm 

3 

3 

Linfócitos - 1.000 - 2.000/mm3 

Monócitos - 180 - 500/mm3 

Plaquetas - 200 - 400.000/mm3 

Velocidade de hemossedimentação - aos 
3 

60' 4 a 7 mm 

Exame de urina 

Proteína - ausente 

Substâncias redutoras - ausente 

Bilirrubina - ausente 

Sangue - ausente 

Leucócitos - até 10 p/c 

Hemácias - até 2 p/c 

Cilindros hialinos - até 1 p/c 

Provas bioquímicas 

Glicemia - 70 - 100 mg/% 

Uréia - 20 -40 mg/% 

Fosfatase alcalina - até 60 UI 

Transaminase glutâmico oxalacética- a tê 12 UI 

Transaminase glutâmico pirúvica - até 12 UI 

Bilirrubina total - 1,2 mg% 

Bilirrubina direta - 0,1 a 0,4 mg% 
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