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MEDICAMENTO RIFAMPICINA 300MG + ISONIAZIDA 150MG (2x1 DOSE PLENA) 

COMPRIMIDO, PARA TRATAMENTO DA TUBERCULOSE 

 

O medicamento Rifampicina 300mg + Isoniazida 150mg, RH 300/150mg (2x1 dose plena), 

comprimido foi incorporado no Sistema Único de Saúde por meio da Portaria nº30 de 28 de agosto de 

2018, e passará a ser distribuído no SUS em 2021. Com esta nova apresentação do medicamento, 

haverá uma redução do número de comprimidos administrados diariamente esperando assim, uma 

maior adesão ao tratamento pelos pacientes.  

Considerando o Ofício nº 104/2021/CGDR/DCCI/SVS/MS de 16 de abril de 2021, referente 

“Informações sobre a disponibilidade do medicamento Rifampicina 300mg + Isoniazida 150mg (2x1 dose 

plena), comprimido, para tratamento da Tuberculose (TB)”, e o “Comunicado TB nº 12/2021” de 26 de 

abril de 2021 emitido pelo CVE-SP, apresentamos os quadros 1 e 2 com as orientações quanto as doses 

a serem prescritas de acordo com a faixa de peso do paciente. 

 

Quadro 1. Esquema Básico de tratamento da Tuberculose em adultos e adolescentes (≥10 anos de 

idade) 

Esquema e duração Faixas de peso Dose 

 20 kg a 35 kg 2 comprimidos 

2 meses RHZE  

(Fase de ataque) 

36 kg a 50 kg 3 comprimidos 

 51 kg a 70 kg 4 comprimidos 

 >70 kg 5 comprimidos 

 20 kg a 35 kg 1 comprimido de 300/150 mg 

4 meses RH 

(Fase de manutenção) 

36 kg a 50 kg 1 comprimido de 300/150 mg + 1 comprimido de 150/75 mg 

 51 kg a 70 kg 2 comprimido de 300/150 mg 

 >70 kg 2 comprimido de 300/150 mg + 1 comprimido de 150/75 mg 

Fonte: Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil (Brasil, 2019,2 ed) 
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Quadro 2. Esquema Básico para o tratamento da TB meningoencefálica e osteoarticular em adultos e 

adolescentes (≥10 anos de idade) 

Esquema e duração Faixas de peso Dose 

 20 kg a 35 kg 2 comprimidos 

2 meses RHZE 

(Fase de ataque) 

36 kg a 50 kg 3 comprimidos 

 51 kg a 70 kg 4 comprimidos 

 >70 kg 5 comprimidos 

 20 kg a 35 kg 1 comprimido de 300/150 mg 

10 meses RH 

(Fase de manutenção) 

36 kg a 50 kg 1 comprimido de 300/150 mg + 1 comprimido de 150/75 

mg 

 51 kg a 70 kg 2 comprimido de 300/150 mg 

 >70 kg 2 comprimido de 300/150 mg + 1 comprimido de 150/75 

mg 

Fonte: Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil (Brasil, 2019,2 ed) 

 

Inicialmente, o medicamento Rifampicina 300mg + Isoniazida 150mg (2x1 dose plena) será 

prescrito para todos os casos com novo início de tratamento e os que irão mudar para a fase de 

manutenção.  

Solicitamos atenção especial aos profissionais de saúde para que a dispensação do 

medicamento seja adequada, bem como a orientação aos usuários, considerando que é uma nova 

apresentação disponível. O uso incorreto desta nova apresentação pode levar a eventos adversos 

muitas vezes graves como hepatotoxicidade, devendo a equipe de saúde e o paciente estar bem 

orientado sobre qual medicamento esta recebendo e como fazer uso deste. 

A distribuição para todas as unidades de atendimento de Tuberculose será feita de maneira 

gradual, conforme as regiões sejam treinadas.  

 A bula do medicamento Rifampicina 300mg + Isoniazida 150mg (2x1 dose plena) está disponível 

no Bulário Eletrônico da Anvisa: 

https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?nomeProduto=Farmanguinhos%20Isoniazida%2BRifampici

na  
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Esquema e 
duração Faixas de peso Dose 

2 meses RHZE  
(Fase de ataque  

Fase 1) 

20 kg a 35 kg 2 comprimidos 
36 kg a 50 kg 3 comprimidos 
51 kg a 70 kg 4 comprimidos 

> 70 kg 5 comprimidos 

4 meses RH  
(Fase de 

manutenção Fase 
2) 

20 kg a 35 kg 1 comp de 300/150 mg 

36 kg a 50 kg 
     1 comp de 300/150 mg 

+ 
 1 comp de 150/75 mg 

51 kg a 70 kg 2 comp de 300/150 mg 

> 70 kg 2 comp de 300/150 mg +  
1 comp de 150/75 mg 

Esquema e 
duração Faixas de peso Dose 

 300/150mg         150/75mg 

4 meses RH  
(Fase de 

manutenção-  
Fase 2) 

20 kg a 35 kg 
 
 
  

 

36 kg a 50 kg  
  

 

51 kg a 70 kg 
 
 
  

 

> 70 kg 
 
 
  

 

ALERTA 

ESQUEMA BÁSICO DE TRATAMENTO DE TUBERCULOSE PULMONAR 
 PARA ADULTOS E ADOLESCENTE ≥10 ANOS 

ATENÇÃO  

1º FASE NÃO 
MUDOU 

COMPARAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES  

DOSE PLENA 2X1 

RIFAMPICINA/ISONIAZIDA 
300/150 MG 

MEIA DOSE 2x1  

RIFAMPICINA/ISONIAZIDA 
150/75 MG 

4X1 RIPE 

RIFAMPICINA/ISONIAZIDA/ 
PIRAZINAMIDA/ETAMBUTOL  

150/75/400/275  MG 


