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Sabemos como tratar e prevenir a TB há mais de 70 anos; mas ainda mais 
de 10 milhões de pessoas adoecem com TB em cada ano. A Tuberculose é 
a doença infecciosa mais mortífera no mundo e ataca principalmente os 
mais pobres. 

Infecção latente por TB: Um terreno fértil para o desenvolvimento da TB

A TB pode fi car adormecida durante décadas antes 
de atacar; quase uma quarta parte da população 
mundial é afectada pela infecção latente por 
TB. As pessoas com infecção latente por TB não 
apresentam sintomas, não são contagiosas e 
a maioria não sabe que está infectada embora 
estejam em risco de desenvolver TB em qualquer 
momento das suas vidas. Sem o tratamento, 
entre 5 e 10 por cento das pessoas infectadas, 
isto é, entre 85 e 170 milhões de pessoas irão 
desenvolver TB. Alguns grupos específi cos são 
mais susceptíveis a desenvolver a doença activa.

As pessoas que vivem com o HIV, apresentam uma 
probabilidade 20 a 30 vezes maior de progredir 

da infecção latente para a TB activa e morrem 
em grande número devido à TB. As crianças 
têm um risco maior de morrer de TB, e àquelas 
menores de cinco anos de idade têm maior risco 
de progredir directamente da infecção até à doença 
activa. Em regiões de alta prevalência, as crianças 
representam entre 15 e 20 por cento de todos os 
casos de TB.

A nossa abordagem actual para eliminar a doença 
tem falhado. Podemos fazer mais e podemos fazé-
lo melhor. É altura de mudar o alvo do simples 
tratamento para a prevenção, pois o único caminho 
para eliminar a TB vai requerer a construção de 
uma abordagem para a prevenção mais sólida.

Temos sofrido de Tuberculose 
(TB) durante muito tempo, uma 

doença que nos acompanha desde 
há muitas gerações e que ainda 

mata 4.000 pessoas por dia.

Ao trabalhar de mãos dadas com os governos, 
pacientes, médicos, doadores e fabricantes de 
medicamentos, o consórcio IMPAACT4TB assegura 
que a procura por terapias salvadoras vidas para 
a infecção latente por TB seja respondida com 
um fornecimento efectivo e acessível. Estamos 
garantindo que todas as pessoas em risco de sofrer 
TB possam ter um acesso equitativo às melhores 
formas de prevenir a TB.

Fonte dos dados: Relatório Global da Tuberculose 2017

Para mais informações, contacte:
impaact4tb@auruminstitute.org

A nossa visão é um mundo livre de TB onde 
as famílias estão protegidas e ninguém 
tem que sofrer o devastador impacto físico, 
emocional e económico desta doença.

Aumentando o Mercado e os Resultados de Saúde 
Pública através da Expansão de Modelos Acessíveis 
de Terapia Preventiva de Curta Duração para TB 
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Deter a TB no seu rasto, ficando um passo à frente da TB 

IMPAACT4TB é um projecto de quatro anos 
que introduz uma nova abordagem para atacar 
a infecção latente por TB, o viveiro da TB, de 
maneira a diminuir e finalmente deter a grande 
quantidade de novos casos de TB que ocorrem a 
cada ano. Fazemos isto identificando as pessoas 
com infecção latente por TB e fornecendo novas 
opções de tratamento de curta duração. O projecto 
irá priorizar a terapia preventiva de TB de curta 
duração em pessoas infectadas pelo HIV, em 
crianças com menos de cinco anos de idade, e 
em todas as pessoas em contacto próximo com 
pacientes de TB em 12 países de alta prevalência que 
representam 50 por cento da carga global de TB.

Ao tratar a infecção latente por TB, podemos 
impedir que milhares de pessoas desenvolvam a 
doença activa e definitivamente, salvarmos vidas.

O tratamento da infecção latente por TB está 
disponível desde a década de 1960, porém apenas 
algumas pessoas das elegíveis para o tratamento 
estão a recebê-lo. Actualmente, as opções de 
tratamento são longas, e as pessoas devem tomar 
um comprimido cada dia durante 6 a 36 meses. 
Mesmo entre àqueles que começam o tratamento, 
muitos não conseguem completá-lo.

As terapias preventivas de TB de curta duração tem potencial para mudar as  
regras do jogo 

A evidência demonstra que as terapias preventivas 
de TB de curta duração são tão efectivas como 
o tratamento actualmente recomendado para 
prevenir a progressão para a doença activa. As 
pessoas que tomam regimes de tratamento mais 
curtos têm três vezes mais possibilidades de 
completar o tratamento para a infecção latente 
por TB do que àquelas que tomam regimes mais 
longos, o que conduz a melhores resultados e ao 
salvamento de mais vidas.

3HP é um regime profiláctico para a TB que 
combina dois fármacos, isoniazida e rifapentina, 
semanalmente durante três meses. Este regime é 
fácil de seguir e tem menos efeitos secundários. 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
publicou recentemente normas consolidadas 
para o tratamento da infecção latente por TB 
que recomendam o uso de 3HP para pessoas 
infectadas pelo HIV e contactos de casos de TB 
de qualquer idade.

A nossa abordagem para  
prevenir a TB

Criar procura para uma terapia 
preventiva de curta duração 

Assegurar o fornecimento de regimes 
efectivos de tratamento 

Reduzir o preço da rifapentina para 
garantir um acesso equitativo

Melhorar a aceitação nos países com 
alta prevalência

Gerar evidências para informar 
políticas e programas

As vantagens da 3HP

Países que irão receber 
a terapia preventiva de 
curta duração

50%

Brasil

Índia

Etiópia

Gana Quénia

Tanzânia

Camboja

Moçambique

Indonésia

Zimbabwe

África do Sul

Malawi

Menos 
tóxico

Menos efeitos 
secundários

Mais curto, 3 meses 
semanalmente, ao 

contrário de 6 meses 
diariamente

Maior 
adesão

Prevenir a TB para Acabar Com a TB32 IMPAACT4TB

Em 2017, apenas 15 dos 30 países com 
alta prevalência de TB reportaram o 
uso da opção actualmente recomendada 
para o tratamento da infecção latente 
por TB, a Terapia Profiláctica com 
Isoniazida (TPI).


