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São Paulo, 21 de fevereiro de 2020. 

FLUXO DE SOLICITAÇÕES DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS DA 

TUBERCULOSE 

Em atendimento ao COMUNICADO TB 05/2020 - CVE, de 14 de fevereiro do 2020, a 

solicitação e liberação de medicamentos especiais da tuberculose deverá ser realizada de 

acordo com as seguintes orientações:  

1. Pacientes que necessitam de tratamento com esquemas especiais por

reações alérgicas, intolerância, toxicidade ou uso de Antirretroviral: 

- Drogas separadas para introdução droga a droga (Rifampicina, Isoniazida,

Pirazianamida, Etambutol); 

- Pacientes coinfectados TB-HIV que necessitam de drogas separadas devido uso

de inibidores de protease que impedem o uso de Rifampicina (Isoniazida, Pirazianamida, 

Etambutol). Nestes casos NÃO há necessidade de solicitar autorização para o uso de 

Rifabutina, apenas das demais drogas.  

2. Pacientes que necessitam de tratamento para Infecção Latente Tuberculose

(ILTB): 

- Tratamento ILTB em crianças com  Rifampicina solução oral 2%;

-Tratamento ILTB em adultos com Rifampicina 300 mg por intolerância à isoniazida

ou contatos de doentes monorresistentes a isoniazida. 

Para os casos relacionados nos itens 1 e 2, os medicamentos devem ser 

solicitados ao PMCT - COVISA através do FORMSUS pelo link: 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=54342 

3. Pacientes que necessitam de tratamento com esquemas especiais por

resistência medicamentosa e intolerância/toxicidade comprovada e nefropatias: 

- Paciente internado em hospital público ou privado - que não disponha dos

medicamentos necessários em seu estoque fica mantida a orientação de solicitarem os 



 
 

www.prefeitura.sp.gov.br/covisa 

medicamentos ao CVE através do FORMSUS 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=8947  durante o período de 

internação. 

- Pacientes em tratamento ambulatorial devem ser acompanhados em serviço de 

Referência Secundária e/ou Terciária: 

 * Inicialmente (no máximo por 30 dias), esses medicamentos poderão ser 

solicitados ao CVE pelo FORMSUS 

(http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=8947). 

 * Após o registro no TBWeb, esses casos com esquemas especiais deverão 

ser exportados para o SITETB (Sistema de Informação de Tratamentos Especiais de 

Tuberculose). 

 * Após a exportação, o Serviço de Referência Secundária e/ou Terciária 

deverá completar o registro no SITETB e aguardar o caso ser validado pelo Ministério da 

Saúde. 

 * A partir da validação do caso no SITETB, os medicamentos deverão ser 

solicitados pela farmácia do serviço de referência no próprio SITETB. Estas medicações 

serão fornecidas pelo Ministério da Saúde diretamente para a unidade de referência 

solicitante.  

  

4. Casos de reação adversa ao BCG-id:  

- Fica mantida a orientação de que a medicação deverá ser solicitada ao CVE via 

FORMSUS (http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=8947). 

 

Para os casos relacionados nos itens 3 e 4, os medicamentos devem ser 

solicitados ao CVE  através do FORMSUS pelo link: 

(http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=8947) conforme 

rotina já estabelecida.  

 

Este documento entrará em vigor a partir de 02 de março de 2020. 

 

 

Programa Municipal de Controle da Tuberculose - PMCT 

Divisão de Vigilância Epidemiológica - DVE 

Coordenadoria de Vigilância em Saúde - COVISA 
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