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Acrónimos e Abreviaturas 
 
CDC 

 
Centro de Controlo de Doenças EUA 

IM Interacções Medicamentosas 

DOT Directa Observação do Tratamento  
 

HIV Vírus da imunodeficiência humana 

INH ou H Isoniazida 

TPI Tratamento Preventivo com Isoniazida 
 

PVHIV Pessoa/pessoas vivendo com Vírus da imunodeficiência humana  
 

RPT ou P Rifapentina 

TPT Tratamento Preventivo da Tuberculose  
 

OMS Organização Mundial de Saúde 

3HP Regime de 3 meses de isoniazida e rifapentina semanal 
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As intervenções para garantir a completude do tratamento devem ser adaptadas às 
necessidades específicas dos grupos de risco e ao contexto local; no entanto, as 
preocupações com a adesão não devem ser uma barreira ao tratamento de TPT7. 

 
 
 
 

1. O que é Tratamento Preventivo da Tuberculose (TPT)?  
O tratamento preventivo evita o desenvolvimento da tuberculose em pessoas com infecção por tuberculose. 
Nem todas as pessoas expostas à TB irão desenvolver a doença imediatamente. Algumas vão desenvolver a 
infecção latente por TB (ILTB), um estado em que a TB não causa doença activa, mas pode ser reactivada 
com o tempo ou se houver supressão imunológica devido ao HIV ou a outras condições. O TPT usa alguns 
dos medicamentos utilizados para tratar a tuberculose, geralmente apenas um ou dois medicamentos no lugar 
dos quatro, e às vezes por um período de tratamento mais curto. Tem havido preocupações relacionadas ao 
uso dos mesmos medicamentos em pessoas com infecção latente por TB e com TB activa poder criar focos de 
TB resistentes a medicamentos que mais tarde se tornariam activas e mais difíceis de tratar. 

 
2. O que é o 3HP?  
O 3HP é um regime de Tratamento Preventivo da Tuberculose (TPT) de curta duração, recomendado pela 
OMS1. Este regime combina doses elevadas de isoniazida (H) e de rifapentina (P) administradas uma vez por 
semana, durante três meses. Ensaios clínicos randomizados têm mostrado não haver diferenças significativas 
na incidência de TB activa entre os participantes que receberam 3HP em relação aos que fizeram 6 ou 9 
meses de isoniazida. O 3HP está associado a baixa ocorrência de hepatotoxicidade e a taxas mais altas de 
completude do tratamento comparativamente a INH1,2,3,4. 

 
3. Pode o 3HP ser auto-administrado?  
Tanto o estudo PREVENT TB2 como o “Soweto Trial” da África do Sul, compararam a administração do 3HP 
por Directa Observação do Tratamento (DOT) com a auto-administração da INH. Para abordar a questão da 
administração do 3HP por DOT comparativamente a INH auto-administrada, foi conduzido o estudo iAdhere 
em pacientes ambulatórios em Unidades Sanitárias de Hong Kong, África do Sul, Espanha e EUA (onde 77% 
dos participantes eram dos EUA) de 2012 a 2014. Este estudo randomizado envolvendo 1002 adultos 
tomando o 3HP quer por DOT, auto-administração sem recurso a lembretes ou com lembretes semanais em 
forma de mensagens de texto. A completude do tratamento no grupo dos que fizeram DOT (87,2%) foi maior 
do que no grupo daqueles que fizeram tanto a auto-administração sem lembretes (74,0%) quanto a auto- 
administração com lembretes (76,4%). Quando a mesma análise foi feita para participantes dos EUA apenas, 
a auto-administração sem lembretes não foi inferior a DOT, com 85,4% de completude do tratamento de 
85,4% para o grupo DOTvs. 77,9% para a auto-administração sem lembretes vs. 76,7% para a auto- 
administração com lembretes. Os autores recomendaram que fossem avaliadas estratégias para melhorar a 
adesão ao 3HP em condições de rotina5. 

O estudo iAdhere não recrutou indivíduos HIV positivos que estavam a tomar ou prestes a iniciar o TARV. A 
auto-administração do regime 3HP não foi estudada em ensaios clínicos randomizados em pessoas com 
idade <18 anos. 

Em resultado deste estudo, o CDC deixou de recomendar a administração do 3HP pela DOT apenas, 
passando a recomendar não só a DOT como também a auto-administração para pessoas com idade ≥2 
anos6. 

Uma revisão sistemática realizada para as directrizes da OMS ILTB 2015 forneceu resultados heterogéneos 
relativamente as intervenções para a melhoria da adesão e a completude do tratamento, tendo as evidências 
sido consideradas inconclusivas. As directrizes da OMS para o tratamento da TB sensível a medicamentos 
propõem várias intervenções para apoiar a adesão, que podem ser aplicadas ao TPT7. 

A Organização Mundial da Saúde apoia o conceito de auto-administração para todas as 
opções de TPT 
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4. Apoio à adesão  
A adesão ao tratamento é um comportamento complexo que é influenciado por vários factores como a 
motivação do paciente, o ambiente familiar, a confiança do paciente no profissional de saúde, a 
complexidade do regime medicamentoso, factores relacionados ao próprio paciente e/ou a sua família, e a 
relação entre o paciente e o profissional de saúde. 
Estratégias eficazes centradas no paciente e a educação do paciente podem incluir os seguintes 
componentes: 
• Garantir confidencialidade e obter o compromisso de completar o tratamento antes de iniciar o 3HP. 
• Assegurar que o paciente entenda o TPT e que o paciente e/ou cuidador receba materiais explicativos 

disponíveis no seu idioma e adequados ao seu nível de literacia. 
• Incluir a família e/ou cuidadores do paciente na educação para a saúde sempre que possível. As 

crianças geralmente se deslocam entre casas de familiares por isso, pode ser útil incluir membros da 
família ou outros cuidadores no apoio à adesão no seu nível. 

• Reforçar as mensagens educativas de apoio a cada visita. 
• Dar instruções claras sobre os efeitos colaterais e quando reportá-los a um profissional de saúde. 
• Dar oportunidade para perguntas e respostas. 
• Desenvolver um plano de adesão com o apoio de um profissional de saúde, virado principalmente para 

estratégias de adesão semanal e diária. 

4.1 Mensagens de apoio que podem ser usadas para melhorar a 
adesão e a completude do tratamento 
4.1.1 Explicar a razão para o tratamento 
• A aceitação do TPT pelo paciente é muitas vezes influenciada pela abordagem inicial da equipa clínica; 

isto inclui funcionários administrativos, conselheiros, enfermeiros, médicos e farmacêuticos. 
• Os provedores de saúde devem informar sobre os benefícios do tratamento: 

• O tratamento da infecção por TB vai prevenir a ocorrência da TB activa mais tarde. A TB activa pode 
levar a que a pessoa adoeça por um longo período e também pode levar à morte. A completude do 
TPT pode reduzir o risco de tuberculose activa em até 90%. 

• Isto é particularmente importante para pessoas que têm as seguintes condições e estão, portanto, em 
maior risco de desenvolver a TB activa: 
- Pessoas com infecção por TB recente 
- Determinadas condições médicas que levam a diminuição da imunidade, incluindo HIV e diabetes 
- Aqueles que tomam medicamentos que podem reduzir sua imunidade, por exemplo os esteróides 

• O tratamento actual da infecção por TB requer apenas um ou dois medicamentos administrados por um 
período mais curto, enquanto o da TB activa requer inicialmente quatro medicamentos e pode levar muito 
mais tempo para curar. 

4.1.2 Explicar os riscos associados ao tratamento da ILTB 
O risco de ter efeitos colaterais advindos do regime que estiverem a tomar deve ser explicado aos pacientes, 
bem como a probabilidade de sua ocorrência. A coloração vermelha/laranja da urina e de outros fluídos 
corporais durante a toma do 3HP é normal e completamente inócua. Alguns efeitos colaterais que podem ser 
sentidos são os sintomas semelhantes à gripe, lesão hepática e/ou erupção cutânea. 
• Os pacientes devem estar atentos aos seguintes sintomas: 

- Fraqueza, fadiga, perda de apetite, náusea persistente (sintomas iniciais de hepatotoxicidade) 
- Sintomas semelhantes à gripe ou outros sintomas agudos que aparecem logo após tomar uma 

dose de 3HP 
- Erupção cutânea que inicia após o início do 3HP 

Se os pacientes apresentarem algum dos sintomas acima ou uma mudança no seu estado de saúde, devem 
entrar em contacto com um profissional de saúde para obter orientação e só continuarão a tomar o 3HP se 
for indicado pelo profissional. 
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4.2 Estratégias para melhorar a adesão e a completude do 
tratamento 
Para melhorar as probabilidades de adesão e completude do regime 3HP, ao dar orientações, é necessário 
ter em consideração os seguintes aspectos: 

• Explorar e desmistificar os conhecimentos do paciente sobre a TB 
• Apoio de um membro da família e/ou amigo durante o tratamento 
• A importância de tomar o medicamento no mesmo dia, todas as semanas, a hora exacta não importa, 

mas é mais fácil se o mesmo horário for mantido semanalmente 
• A importância de tomar o tratamento completo durante 12 semanas para estar protegido da TB 
• Tomar todos os medicamentos juntos de uma só vez e não dividir a dose por algumas horas ou alguns 

dias. Os comprimidos podem ser separados desde que a dose completa seja tomada em 30 minutos 
• Usar lembretes para ajudar a tomar os medicamentos semanalmente vs diariamente, por exemplo fazer 

coincidir com eventos semanais como Igreja aos domingos 
• Ter cuidado com a dependência excessiva de um programa de TV que pode ser remarcado, movido 

para um horário diferente ou ser afectado por outros factores socioeconómicos, como falta de energia 
• Lembretes electrónicos em telefones celulares 

4.3 Potenciais barreiras à adesão em adultos 
Muitas variáveis afectam a adesão de um paciente ao regime de tratamento recomendado; as falhas na toma 
da medicação devem ser reconhecidas e abordadas o mais cedo possível. Os casos abaixo descritos devem 
ser considerados como possíveis barreiras à adesão para os pacientes adultos: 

• O horário de funcionamento da Unidade Sanitária que entra em conflito com a programação/ 
organização do paciente 

• As prioridades concorrentes impedem que os pacientes compareçam a Unidade Sanitária, por exemplo 
o trabalho, a escola, cuidar de crianças ou idosos 

• Longos tempos de espera nas Unidades Sanitárias 
• Custo das visitas às Unidades Sanitárias (transporte, tempo, falta/ atraso ao local de trabalho) 
• Informações incorrectas ou insuficientes sobre: 

- A infecção por TB; 
- O regime 3HP; e 
- A TB activa 

• Estigma real ou percebido relacionado ao tratamento da infecção por TB e/ou da TB 
• Crenças e práticas de saúde 

Desenvolvimento da Tuberculose durante o tratamento com o 3HP 

• Embora tenham sido feitos todos os esforços para excluir a TB activa por meio de um despiste de 
sinais e sintomas antes de iniciar o TPT, os pacientes devem estar vigilantes, pois ainda podem 
desenvolver a TB activa. 

• Se o paciente iniciar com um quadro de tosse, perda de peso inexplicada, febre e suores 
nocturnos, deve informar imediatamente ao seu provedor de saúde. 

Ocorrência da gravidez durante o tratamento com o 3HP 

• As mulheres em idade fértil devem ser aconselhadas a usar métodos contraceptivos de barreira 
durante o tratamento com o 3HP. 

• Caso ocorra uma gravidez durante o tratamento com o 3HP, este regime deve ser 
imediatamente interrompido, podendo ser reiniciado após o parto. 
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• Em relação ao tratamento 
- Condições médicas co-existentes 
- Efeitos colaterais 
- Dificuldade em se recordar da dose semanal do medicamento 
- Práticas religiosas, por exemplo o jejum 
- O uso de medicamentos não regulamentados, suplementos e consumo de álcool podem interferir 

na adesão ou na eficácia dos medicamentos. 

4.4 Opções que podem ser usadas para apoiar a adesão ao 
tratamento 
• Identificação de um “apoiante/padrinho” do tratamento, que pode ser membro da família, vizinho, 

colega. 
• Uso da DOT para pacientes cujo tratamento foi interrompido ou que frequentemente faltam às consultas 

para levantamento de medicamentos. 
• Incentivos que são pequenas recompensas usadas para motivar os pacientes a aderirem ao tratamento, 

definidos de acordo com o contexto do país e a disponibilidade de fundos. Exemplos de incentivos 
incluem crédito para celular, cupões de compras em supermercados, cestas de alimentos ou 
suplementos. Embora estes incentivos sejam frequentemente usados, a sua associação com a melhoria 
da adesão não está claramente demonstrada8. 

• Facilidades, como reembolso do valor do transporte e chamadas telefónicas, ajudam a cumprir com os 
compromissos marcados e podem ser usados dependendo da aceitação no contexto do país/ 
disponibilidade de recursos e de pessoal. 

• Desenvolver um plano de adesão ao tratamento junto com o paciente e discutir o plano a cada 
consulta/visita à Unidade Sanitária. Esse plano pode incluir informações como: 

− Motivações para que o paciente queira estar livre da TB. 
− Tomar o 3HP junto com alimentos/refeições para reduzir as náuseas e vómitos. 
− Usar as rotinas do paciente e sua família bem como as suas variações por forma a ajudar na 

identificação do melhor momento para a toma dos medicamentos. 
 

5. Considerações especiais para adesão em crianças  
 

Lactentes e crianças dependem dos cuidadores para a administração dos medicamentos e, portanto, as 
barreiras enfrentadas por esses cuidadores adultos podem contribuir para a falha na toma das doses do 
medicamento pelas crianças. As considerações acima elencadas podem também se aplicar aos cuidadores 
de crianças em 3HP. 

5.1 Potenciais barreiras para adesão ao tratamento em crianças 
• A falta de formulações amigáveis para as crianças dificulta a administração dos medicamentos, podendo 

desencorajar alguns cuidadores e aumentar a recusa das crianças aos comprimidos esmagados. 
• Confiança entre o cuidador e o provedor: se o cuidador for educado/ explicado sobre os benéficos a 

alcançar, a adesão da criança será melhorada. 
• Factores familiares: 

- Ausência de um cuidador ou conjunto de cuidadores apropriados. Visto que as crianças pequenas 
geralmente são deslocadas para casas de diferentes membros da família, pode ser necessário o 
envolvimento de vários cuidadores (avós, família do pai, etc.). 

- Falta de conhecimento dos cuidadores sobre a medicação/tratamento. 
- Idade e estágio de desenvolvimento em que as crianças podem assumir maior responsabilidade 

na toma dos seus próprios medicamentos, mesmo que supervisionadas por um adulto. 
- Mudanças na rotina da família ou da criança (férias escolares, por exemplo) que atrapalham o 

esquema de administração. 



7 

 

 

 
 
 
 
 

5.2 Estratégias para o manejo e melhoria da adesão em crianças 
• Explicar e enfatizar ao cuidador e à criança as razões pelas quais devem completar o tratamento; 
• Anotar os factores de risco para baixa adesão, como a distância/ transporte; órfão (especialmente se a 

mãe tiver falecido) ou cuidador principal da criança estiver doente; 
• Oferecer educação para saúde e apoio à adesão ao tratamento directamente aos adolescentes, em 

especial se viverem com HIV; 
• Para crianças pequenas que recusam medicamentos: 

- Mudar o tipo de alimento para mascarar melhor o sabor do medicamento. Alimentos sólidos com 
medicamentos no meio ou triturados com alimentos fáceis de engolir são algumas opções a seguir. 

- Oferecer um tratamento como recompensa. 
- Se a criança vomitar dentro de 30 minutos após a toma da medicação, uma nova dose deve ser 

dada à criança pela família. Isto significa que as famílias deverão receber uma dose extra de 
medicamento todos os meses. 

- Certifique-se de que as famílias entendem que a entrega de doses extras não é algo negativo, por 
forma a melhorar a probabilidade de que a segunda dose seja administrada, se a primeira for 
vomitada. 

• Preparar um plano de adesão ao tratamento com o cuidador e solicitar que este seja compartilhado com 
os outros cuidadores. 

• Rever o plano de adesão a cada visita médica, especialmente se houver um novo cuidador da criança. 
• Rever os conhecimentos sobre o tratamento e as barreiras para a adesão a cada visita. Exemplos de 

perguntas a serem feitas: 
- Quem é o cuidador principal? Pais, avô, tia/tio, outra criança? 
- A criança tem dormido na casa de outros membros da família? 
- O cuidador sabe que o tratamento é diário (isoniazida, 3HR) ou semanal (3HP) durante 3 meses? 
- O cuidador tem conhecimento da dose/número de comprimidos por toma? 
- O cuidador foi aconselhado sobre a necessidade de adesão ao tratamento? 
- O cuidador foi aconselhado sobre os efeitos colaterais e sobre quando voltar a US? 
- O cuidador foi aconselhado sobre os vómitos pós-medicação (necessidade de repetir a dose)? 

 
6. Estratégias para apoiar a retenção dos pacientes  
Os pacientes no regime 3HP devem ter agendadas visitas mensais à Unidade Sanitária, nas quais também será 
dispensado o medicamento: 
A cada visita médica deverá: 
• Explicar e enfatizar ao cuidador e à criança as razões pelas quais devem completar o tratamento; 
• Perguntar ao paciente sobre a sua adesão, bem como as estratégias usadas para ajudar na adesão, 

mostrando que não está apenas interessado na sua adesão, mas também em ajudá-los a aderir ao 
tratamento. 
- Discutir quantas doses semanais foram perdidas e como isso pode ser evitado no futuro 

• Os pacientes também devem devolver as embalagens de comprimidos usados, todos os comprimidos 
restantes, e deve ser feita uma contagem desses comprimidos 

• Fazer o aconselhamento para a adesão ao tratamento conforme apropriado 
- Discutir qualquer barreira identificada e propor soluções conjuntas 
- Usar técnicas motivacionais de entrevista para melhorar a adesão9 (como você se sente quando 

falha uma dose da medicação? Como deseja mudar isso?) 
• Reacções adversas e sintomas de TB devem ser especificamente questionadas (consulte o resumo técnico 

sobre reacções adversas, www.impaact4tb.org/library/) 
• Informações detalhadas dos contactos do paciente devem ser confirmadas nos registos da Unidade 

Sanitária, incluindo a verificação de um número de telefone celular e o número de uma pessoa de 
contacto próxima do paciente 

http://www.impaact4tb.org/library/)
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• Deverá também existir um sistema de monitoria funcional/efectivo como parte da rotina da Unidade 
Sanitária. Este deverá alertar sobre os faltosos às consultas e incluir um plano de busca e seguimento. 
Este plano deveria idealmente incluir uma chamada telefónica dentro de uma semana após faltar à 
consulta médica mensal para receber os medicamentos. Nesta chamada, devem ser abordados os 
seguintes aspectos: 
- Perguntar sobre a presença de efeitos colaterais, sintomas de TB ou gravidez 
- Aconselhar para retomar a toma da medicação, se for apropriado (se o paciente tiver ainda 

medicamentos/sem efeitos colaterais ou sintomas de TB) 
- Remarcar a consulta médica o mais breve possível, se o paciente estiver de acordo 

• Se o paciente desejar interromper o tratamento, registar como "tratamento descontinuado a pedido do 
paciente" (com o motivo discriminado, se possível) 

 

7. Manejo das doses perdidas  
• Adesão às doses semanais 

• Incentive uma rotina semanal de toma dos medicamentos, por exemplo, Domingo. Se um paciente 
falhar a toma ao Domingo, ele poderá tomar o 3HP dentro dos 3 dias seguintes e voltar à sua rotina 
normal de Domingo. 

• Se o paciente falhar a toma de uma dose por mais de 3 dias, este poderá seguir uma das duas 
opções: Saltar a dose perdida e voltar ao dia originalmente escolhido, ou seja, Domingo e continuar 
até que todas as 12 doses tenham sido tomadas 

OU 
• Começar um novo esquema de tratamento no dia em que se recordar de tomar a dose do 3HP, ou 

seja, se o calendário semanal de toma era Domingo e só se recordou de tomar o 3HP na Quinta- 
feira, o novo calendário semanal para a toma dos medicamentos passa a ser Quinta-feira e anula- se 
os Domingos. 

• O curso de 12 semanas de tratamento deve ser concluído dentro de 16 semanas, fornecendo assim 
uma margem de tempo para manejo de doses perdidas 

• A toma de 11 doses em 16 semanas também pode ser considerada suficiente, embora não seja o 
ideal 

 

8. Dar informação precisa e de interesse aos pacientes  
• Os pacientes precisam de informações precisas e suficientes, apresentadas a eles de forma que possam 

ser entendidas, relacionadas e de interesse dos pacientes/cuidadores 
• Um guião de ilustrativo desdobrável focado no paciente em 3HP foi desenvolvido para orientar os 

provedores leigos, como os conselheiros ou agentes comunitários de saúde, a fornecer estas informações 
precisas e acessíveis; pode encontrar esta ferramenta aqui (www.impaact4tb.org/library/) 
 

http://www.impaact4tb.org/
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9. Exemplo de um plano de adesão ao tratamento  
1. Historial de TB 

• Perguntar ao paciente o que sabe sobre a infecção latente por TB, TB activa 
e tratamento da TB 

• Dar informações adicionais sempre que necessário, por exemplo corrigindo 
um mito ou informações erradas sobre a TB 

2. Estabelecer a motivação do paciente para iniciar o tratamento 

• O que os motiva a continuarem saudáveis? 
• Determinar se o paciente está pronto para iniciar o tratamento. Se não 

estiver pronto, o profissional de saúde deve oferecer aconselhamento para 
início do tratamento. 

• Qual é a opinião do paciente sobre a revelação (de que está em TPT)? 
• Se o paciente estiver disposto, discuta com ele para quem gostaria de fazer 

a revelação? 

3. Papel da medicação 

• Explicar a importância do tratamento 
• Discutir como o tratamento deve ser tomado (consulte o desdobrável de 

aconselhamento do 3HP) 
• Garantir que o paciente entenda os possíveis efeitos colaterais e o que deve 

acontecer caso algum deles ocorra 

4. Estilo de vida do paciente 

• A conversa deve ser a volta de: 
- Manter baixo o consumo de álcool 
- Evitar o consumo de medicamentos tradicionais e/ou de venda livre, 

pois pode haver possíveis interacções medicamentosas 
• Ajudar o paciente a escolher um dia de semana, com base no seu estilo de 

vida, quando ele gostaria de tomar a medicação, por exemplo todos os 
Domingos 

• Discutir dispositivos/estratégias de lembrete para ajudá-los a recordar 
quando tomar o medicamento, por exemplo alarme por celular, rotina ou 
ritual semanal, etc. 

• Escolher, preferencialmente, mais de um dispositivo ou estratégia de 
lembrete 

• Discutir as vantagens e desvantagens de cada dispositivo/estratégia 

5. Concordar numa opção de busca activa /seguimento, se necessário 

• Pergunte qual é modo de busca activa/seguimento que o paciente prefere: 
- Telefonema 
- Visita domiciliar 
- DOT 

6. Apoio contínuo 

• Assegurar ao paciente que existe uma política de porta aberta na Unidade 
Sanitária para que ele volte a qualquer momento, e sempre que houver 
alguma dificuldade. 
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