
O 3HP é uma 

combinação de 

2 medicamentos, 

a rifapentina e 

isoniazida, que 

são tomados 

durante 3 meses 

para tratar a 

infecção latente 

pela TB.

Guião para 
Clínicos
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Rifapentina e IsoniazidaPara obter informação actualizada sobre o IMPAACT4TB e descarregar uma cópia deste documento e outros 
materiais relacionados ao tratamento preventivo da TB, por favor visite: www.impaact4tb.org/library
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 Descrição da transmissão da TB

1ª FASE: 
Exposição
Os bacilos da TB são 
inalados, chegando 
aos pulmões de uma 
pessoa saudável 
através de gotículas 
de saliva, 
produzidas pela 
tosse ou espirros de 
uma pessoa doente 
com TB. 2ª FASE:

 Os bacilos da TB são 
reconhecidos como  invasores e 

a sua acção pode ser contida 
pelo sistema imunológico  

competente  (glóbulos brancos - 
incluindo CÉLULAS CD4).  

Esta fase é conhecida por TB 
LATENTE (infecção latente por 

TB ou ILTB)

3ª FASE:
O sistema imunológico pode ser incapaz de 
conter os BACILOS TB, que escapam para o 
resto dos pulmões - e possivelmente para 
outras partes do corpo causando doença. 
Esta fase é conhecida por TB ACTIVA.

Gotículas de tosse ou 
espirro de pessoa 

infectada

Bacilo de Koch

Tuberculose
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O que é infecção 
latente por TB? 
Nem todos indivíduos infectados 
pela tuberculose (TB) desenvolvem 
a doença imediatamente. Alguns 
passam a ter uma forma 
adormecida de TB que pode ser 
reactivada ao longo do tempo ou 
quando o sistema imunológico for 
suprimido. Esta forma é chamada 
de infecção latente por TB (ILTB), e 
o seu tratamento previne que a
pessoa desenvolva a TB activa.

Será que o tratamento da TB latente é eficaz?
Evidências mostram que o tratamento da ILTB (quer a monoterapia com 
Isoniazida ou Rifampicina, quer à base da combinação com outros 
medicamentos) é eficaz para prevenir que a doença progrida para a forma 
activa tanto em adultos como em crianças. Estima‐se que em 2017, um número 
de 10 milhões de novos casos de TB tenha sido  reportado e que 1.6 milhões 
de mortes tenham sido causadas por  TB. A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) estabeleceu metas ambiciosas para a redução da incidência e 
mortalidade pela TB para os próximos 10 a 20 anos, com o objectivo de 
eliminar a TB até 2035. Contudo, não se pode falar da eliminação da TB 
sem tomar em consideração a infecção latente por TB, seu diagnóstico e 
tratamento. Estima‐se que 1.7 biliões de pessoas estejam infectadas pela TB 
latente e em risco de desenvolver a TB ao longo das suas vidas.
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Será o tratamento da TB latente de facto 
necessário?
É extremamente importante tratar a tuberculose latente, 
principalmente nos pacientes em risco de progredirem para TB 
activa, podendo deste modo evitar o sofrimento e os elevados 
custos económicos causados pelo desenvolvimento da  TB activa.

Será que é possível que a terapia 
preventiva da TB (TPT) promova a TB 
resistente?
Não! O facto de o TPT poder promover resistência é um mito que 
tem impedido que programas e indivíduos adiram este 
tratamento da TB que salva vidas.

 quais  o desenvolvimento da TB Existem algumas razões pelas 
resistente é muito improvável:

• A TPT é usada para pacientes que não tenham actualmente a
TB activa.

• A TB activa pode ser rápida e facilmente excluída usando
algorítmos simples de rastreio.

• Indivíduos com infecção por TB têm um número insignificante
de bactérias que se reproduzem lentamente em complexos
pulmonares. Estas bactérias "escondidas" têm menos risco de
seleccionar resistência à medicamentos.

• A maior parte da resistência surge do tratamento inadequado
da doença activa, portanto, a prevenção da doença activa
pode ser benéfica para a resistência no geral.
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• Muitos ensaios não foram capazes de encontrar evidências
científicas da associação significativa entre a resistência aos
medicamentos contra a tuberculose e o uso de isoniazida ou
rifamicinas para o TPT.

Preventivo para a TB (TPT) de curta 

O que é o 3HP?
O 3HP é um Tratamento 
duração recomendado pela OMS. Este regime combina doses 
elevadas de Isoniazida (H) e de Rifapentina (P) administradas 
semanalmente por um período de três (3) meses. O 3HP está 
associado a uma  hepatotoxicidade significativamente 
menor e maiores níveis de completude do tratamento 
comparativamente ao tratamento preventivo com Isoniazida.

Será o regime 3HP superior ao TPI?
Não há evidências de que o 3HP seja mais eficaz que o TPI, mas 
estudos demonstram que o 3HP tem a mesma eficácia  que o TPI 
na prevenção da progressão para TB activa. Por outro lado, 
existem evidências de que o regime 3HP seja menos tóxico para o 
fígado do que o TPI, embora o risco de reacções adversas 
sistémicas aos medicamentos esteja aumentado nos pacientes em 
regime 3HP.

Evidências fortes demostram que aqueles que tomam o regime 3HP 
(ou outros regimes de curta duração) têm maior probabilidade 
de completar o seu tratamento do que aqueles em TPI.
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Será o regime 3HP economicamente 
viável?
Embora o 3HP seja caro a curto prazo, a menor duração do 
curso de tratamento e os níveis elevados da completude do 
mesmo tornam este regime mais custo eficaz, a longo prazo.

Será que o 3HP pode ser usado para 
uma população mais ampla?
As evidências para apoiar a implementação do 3HP em uma 
população mais ampla, como é o caso dos trabalhadores de 
saúde e dos reclusos, são actualmente muito limitadas.  
A superioridade do 3HP (e outros regimes de curta 
duração) em relação à completude do tratamento faz com 
que seja uma opção muito atraente, particularmente para uso 
em instalações correcionais e outros ambientes dinâmicos ou 
imprevisíveis. 

Mês 1 Mês 2 Mês 3

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

12 dias de 3HP durante três meses versus 180 dias (seis mêses) de TPI
Menos doses, menor duração, mais adesão
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E quanto às crianças?
As crianças de 2 anos ou mais podem tomar o 3HP. 
Contudo, não existe actualmente no mercado uma 
fórmula adequada para crianças. Aquelas que 
conseguem engolir comprimidos podem tomar o 3HP. 
As crianças geralmente toleram muito bem o 3HP 
e têm níveis mais baixos de reacções adversas aos 
medicamentos. Para mais informações sobre como 
monitorar a adesão em crianças, consulte o resumo 
técnico sobre adesão que pode ser encontrado em 
https://www.impaact4tb.org/library/

E quanto às mulheres grávidas?
Poucos estudos testaram a segurança do 3HP 
em mulheres grávidas. Dados adicionais estarão 
disponíveis em 2020, mas até ao momento, não é 
recomendado  o uso de 3HP durante a gravidez. 
Deve-se  também ter precaução ao prescrever o 3HP 
para mulheres que não desejam ou que não podem 
usar contraceptivos de barreira, pois o 3HP pode 
interagir com contraceptivos hormonais e colocá-los 
em risco de gravidez indesejada.

MESMO DIA  
UMA VEZ POR SEMANA 
POR 12 SEMANAS
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Medicamento Composição
Níveis de peso por paciente de 2-14 anos

Observações10–15 kg 16–23 kg 24–30 kg 31–34 kg >34 kg

Isoniazida 100 mg 3 5 6 7 7
Adulto cpmp. 300 mg 
pode reduzir a carga de 
comprimidos

Rifapentina 150 mg 2 3 4 5 5

Isoniazida+ 
Rifapentina 150 mg / 150 mg 2 3 4 5 5 DFC em desenvolvimento

Medicamento Composição
Níveis de peso por pacientes>14 anos

Observações30–35 k 36–45 kg 46–55 kg 56–70 kg >70 kg

Isoniazida 300 mg 3 3 3 3 3

Rifapentina 150 mg 6 6 6 6 6

Isoniazida+ 
Rifapentina

300 mg / 300 mg 3 3 3 3 3 DFC em desenvolvimento 

 Dosagem de rifapentina e isoniazida para tratamento da infecção latente por TB (3HP)

Como é usado o 3HP?
O regime de 12 doses chamado 3HP é o mais curto de entre os vários 
tratamentos disponíveis, recomendados para o tratamento da infecção 
latente por TB.

Consiste numa dose semanal de rifapentina e isoniazida, 
tomada de uma vez por 12 semanas.  
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Quem pode tomar o regime 3HP?
Pessoas sem doença tuberculosa activa e nenhuma das 
contra-indicações abaixo, podem iniciar o 3HP:

• Idade <2 anos

• Hepatite activa (aguda ou crônica)

• ALT/AST >3x ALN (independentemente dos sintomas)

• Consumo abusivo e regular de álcool

• Neuropatia periférica

• Mulheres em idade fértil que não estão sob nenhum método
contraceptivo

• Gravidez ou amamentação

• Terapia antirretroviral à base nos inibidores de protéase

Indivíduos com risco aumentado de neuropatia periférica devem 
receber a suplementação da vitamina B6 (piridoxina) junto com 
o 3HP; se a B6 não estiver disponível, isso não deve atrasar o
início da administração de 3HP.

Como deve ser administrado o 3HP?
Os clínicos devem escolher a forma de administrar (directa 
observação do tratamento ou auto-administrado) com base na 
prática local, atributos e preferências individuais dos pacientes,  
e outros aspectos, incluindo o risco de progressão para as formas 
graves da doença TB.
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Como lidar/manejar com uma dose 
perdida/esquecida?

• Aconselhe que se faça uma rotina semanal de
medicação, por exemplo, toma no Domingo.
Se um paciente falhar o Domingo, ele pode
tomar o 3HP dentro dos 3 dias seguintes e
voltar à sua rotina normal de Domingo.

• Caso se esqueça de tomar uma dose por mais
de 3 dias, há duas opções:

- Pode saltar esta dose esquecida e voltar ao
dia inicialmente escolhido, ou seja, o
Domingo e continuar com o tratamento até
que todas as 12 doses sejam tomadas. OU

- Pode começar um novo esquema semanal
no dia em que se recordar de tomar a sua
medicação (a dose esquecida), ou seja, se
tomava num Domingo e se lembrou apenas
na Quinta-feira, pode tomar na Quinta-
feira, e fazer da Quinta-feira o seu novo dia
para a toma do 3HP pelo resto do
tratamento.

• O curso de 12 doses deve ser finalizado em 16
semanas, o que oferece alguma margem para
o manejo das doses perdidas.

• 11 doses em 16 semanas também podem ser
consideradas suficientes, embora não seja o
ideal.

Domingo

Domingo

Mesmo dia
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Monitoria  
Os pacientes no regime 3HP devem ser monitorados nas visitas 
mensais para avaliar a tolerabilidade ao medicamento e a 
adesão. 

 Os elementos essenciais da visita são:

Despistar a TB activa

Despistar as reacções adversas e avaliar a 
tolerância

Avaliar a adesão e dar apoio necessário

Avaliar novos medicamentos que possam 
interferir com o regime 3HP

Repetir AST aos pacientes que registem um 
aumento em relação ao valor inicial, mas 
<3x ALN
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Reacções Adversas
Os clínicos devem sensibilizar os pacientes 
sobre possíveis eventos adversos e instruí-los 
a usarem uma lista de controlo de sintomas 
(veja abaixo) e o registo da toma de 
medicamentos.

• Os pacientes devem ser examinados
mensalmente para avaliar a adesão e as
reacções adversas associadas ao tratamento.

• É importante que as RAs sejam anotadas e
reportadas sempre que possível.

• É provável que reacções adversas de menor
gravidade ocorram em algumas pessoas.
Raramente, ocorrem reacções adversas
graves portanto, os profissionais de saúde e
os pacientes devem estar atentos e gerir essas
reacções prontamente.

• Como o 3HP é um tratamento preventivo
usado para curar pessoas sem doença activa,
o risco de ter RAs deve ser particularmente
minimizado. As principais RAs associadas ao
3HP são reacções aos medicamentos, mas
alguns podem ser causados por interacções
com outros medicamentos.

• Além disso, a TB activa e a gravidez durante
o tratamento com 3HP requerem uma atenção
especial.
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 Aconselhamento sobre Reacções Adversas 
• A coloração vermelha/laranja da urina e de

outros fluídos corporais como o suor e as
lágrimas, ao tomar 3HP, é normal e
completamente inócua. Os indivíduos devem
estar atentos aos seguintes sintomas:

 - Fraqueza, fadiga, perda de apetite, náusea 
persistente (sintomas precoces de lesão 
hepática)

-

-

Sintomas semelhantes aos da gripe ou outros
sintomas agudos que aparecem logo após a
toma de uma dose de 3HP
Sintomas de TB activa (perda de peso,
sudorese noturna, febre, tosse)
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Manejo das Reacções Adversas 

Se ocorrer uma RA enquanto o paciente estiver a tomar o 3HP, ele deve ser 
aconselhado a não tomar mais doses até que seja feita uma avaliação da 
gravidade e natureza da RA.

A avaliação deve incluir:

 Despiste da TB activa

 História pregressa (passada)

 Histórico de RA:  tipo, início e duração, gravidade

 Exame físico pertinente 

O manejo das RA deve ser sempre orientado pela avaliação clínica. 
Abordagens propostas:  

• Reacções medicamentosas graves: procurar socorro urgente.

• Reacções medicamentosas leves/moderadas: tranquilizar o paciente,
alívio dos sintomas, avaliação aprofundada.

A gravidez ou tuberculose ativa 
durante o 3HP requer a 
descontinuação do tratamento 

Gravidez: interromper/parar o 3HP

  TB Activa: interromper o 3HP e iniciar o tratamento 
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Na ausência de informações específicas sobre o 
3HP e os antimaláricos, a única orientação que 
pode ser actualmente dada é:

• Se o paciente é diagnosticado com malária, mas não estiver ainda em
TPT, a decisão de iniciar o 3HP poderá ser adiada até que o episódio 
da malária esteja resolvido.

• Se o paciente for diagnosticado com malária enquanto estiver em TPT
com o 3HP, o paciente deve ser tratado para malária e monitorado 
clinicamente de acordo com as directrizes nacionais para assegurar 
que a malária foi curada. Não há, nesta fase, evidências suficientes de 
que um ajuste na dose dos medicamentos seja necessário. 

• Se o paciente tiver recrudescência da malária enquanto estiver em TPT 
com o 3HP, e necessita fazer um retratamento para a malária de acordo 
com as directrizes nacionais, o regime de 3HP deve ser suspenso 
apenas se o novo tratamento da malária incluir um medicamento com 
interacções medicamentosas conhecidas com as rifamicinas. Nesse 
caso, o 3HP deve ser reiniciado logo que o episódio de malária estiver 
resolvido.

• Se o paciente apresentar um quadro clínico de malária grave (alteração 
do estado de consciência, redução nos níveis de glicémia, elevação 
da bilirrubina / icterícia, sangramento, anemia, insuficiência renal 
e parasitemia > 10%) durante o tratamento com o 3HP, este regime 
(3HP) deve ser suspenso e o paciente deve ser imediatamente tratado 
de acordo com as directrizes nacionais. O 3HP deverá ser reiniciado 
somente quando o episódio da malária estiver completamente 
resolvido.

Registo e relatório  
• Os procedimentos de rotina de farmacovigilância devem ser

usados para as RA associadas ao 3HP, sempre que possível e
de acordo com as directrizes nacionais.

• Nos postos sentinela, as RA devem também ser reportados de
acordo com o protocolo de avaliação.
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Interacções medicamentosas com o 3HP 
Quando dois medicamentos são administrados em simultâneo, 
pode haver alteração no efeito de cada um deles no corpo 
humano. A interacção medicamentosa pode resultar no aumento 
ou diminuição da acção de um ou de ambos medicamentos, ou 
pode causar a ocorrência de reacções adversas. 

A Rifapentina pode causar a redução da actividade de muitos 
medicamentos que passam pelo complexo enzimático Citocromo 
P450. Deve-se tomar as devidas precauções ao co-administrar o 
3HP com contraceptivos hormonais, com o TARV a base de 
inibidores de protease, com alguns medicamentos anti‐
convulsivos, e com os antimaláricos.  
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   Note o seguinte: 
• Deve se usar formas alternativas de

contracepção (métodos de barreira) durante
o tratamento com o 3HP

• Se for diagnosticada malária durante o
tratamento com o 3HP, o tratamento para
malária pode ser menos eficaz. Se a malária
não for resolvida, os pacientes devem fazer
retratamento, de acordo com as directrizes do
país.  Enquanto o paciente estiver a receber
tratamento de malária, deverá suspender o
3HP naquela semana, e retomar o tratamento
com 3HP logo que completar o tratamento da
malária.

• Os pacientes em TARV com inibidores
de protease não devem tomar  o 3HP.  Um
regime alternativo contendo efavirenz,
dolutegravir ou raltegravir pode ser usado com
segurança.

• Consulte o resumo das “interacções
medicamentosas” disponível em https://www.
impaact4tb.org/library/ para obter mais
informações sobre as potenciais interacções
medicamentosas, ou consulte um
farmacêutico.
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