
As pessoas que são infectadas 
pelo bacilo da tuberculose, mas 
que não se sentem doentes, têm 
infecção latente pela tuberculose 
(TB adormecida) 

Impaact4tb@auruminstitute.org 

Para 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 

Informação 
para os Clínicos 

MANEJO DAS 
REACÇÕES ADVERSAS 
EM PACIENTES QUE 
TOMAM O 3HP 

No geral, 

o 3HP é seguro. É provável

que reacções adversas 

de menor gravidade 

ocorram em uma pequena 

proporção de indivíduos. 

Raramente podem ocorrer 

reacções adversas graves, 

mas tanto 

o profissional de saúde

quanto o paciente devem 

estar atentos e 

gerir essas reacções 

prontamente. 
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MANEJO DAS REACÇÕES ADVERSAS EM PACIENTES QUE TOMAM O 3HP 
 
 

O 3HP e as Reacções 
Adversas (RAs) 
Devido a que o 3HP é um tratamento preventivo 
usado para curar pessoas sem doença activa, o 
risco de RAs deve ser especialmente minimizado. 

 

A maioria das RAs associadas ao 3HP são reacções 
medicamentosas devidas à isoniazida e a rifapentina. Algumas 
também se devem a interacções medicamentosas com outros 
medicamentos tomados em simultâneo. 

A TB activa e a gravidez podem ocorrer durante o uso do 3HP 
e devem ser cuidadosamente manejadas. Os resultados do 
tratamento da malária podem ser piores com a administração 
concomitante do 3HP. 

 

Reacções medicamentosas 
As reacções medicamentosas mais comuns com o 3HP são: 

• Toxicidade hepática (menos comum que no TPI) 

• Reacções semelhantes à gripe (mais comuns 
do que no TPI) 

As reacções medicamentosas são geralmente leves e auto- 
limitadas, mas ocasionalmente podem ser graves. 

As crianças geralmente toleram muito bem o 3HP e têm 
taxas muito mais baixas de reacções a medicamentos. 

Avaliação de base 
A TB activa deve ser sempre descartada antes de iniciar o 3HP. 
Actualmente, o 3HP não é recomendado na: 

• Gravidez 

• Idade <2 anos 

Verifique também as enzimas hepáticas (AST/ALT) para fazer a 
avaliação inicial da função hepática nestes indivíduos: 

• PVHIV (geralmente feita durante o início do tratamento anti- 
retroviral) 

• Consumo diário de álcool 

• Distúrbios hepáticos, incluindo hepatite viral 

• Período pós-parto (≤3 meses após o parto) 

• Uso concomitante de outros medicamentos hepatotóxicos, 
especialmente suplementos não regulamentados e 
medicamentos a base de ervas 

 
Se AST >3x ALN - 3HP não pode ser administrado e o paciente deve ser 
encaminhado para avaliação. 

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

Aconselhamento sobre as RAs 
A coloração vermelha/laranja da urina e de outros fluidos corporais, como o suor e 
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 
hepatotoxicidade) 

• Sintomas semelhantes á gripe ou outros sintomas agudos que aparecem logo após a 
toma de uma dose do 3HP 

• Sintomas de tuberculose activa 

• Sempre que a pessoa julgar que está tendo uma reacção adversa com base nos 
sintomas acima descritos, deverá entrar em contacto com seu profissional de 
saúde o mais rápido possível 

 

Monitoria de rotina: 
Os pacientes no regime 3HP devem ser monitorados em visitas mensais para avaliar 
a tolerância e a adesão. Os componentes essenciais da visita são: 

• Despistar a TB activa 

• Despistar as RAs e avaliar a tolerabilidade 

• Avaliar a adesão e dar o apoio necessário 

• Avaliar novos medicamentos que possam interferir no 3HP 

• Repetir AST aos pacientes que registem um aumento, em relação ao valor inicial 

Manejo das RAs 
Se ocorrer uma RA enquanto uma pessoa estiver a tomar o 3HP, ela deve ser 
aconselhada a não tomar mais doses até que seja feita uma avaliação da 
gravidade e natureza da RA. 

A avaliação deve incluir: 

• Despistar a TB activa 

• História passada 

• Histórico de RA: tipo, início e duração, gravidade 

• Exame físico pertinente 

O manejo das RA deve ser sempre orientado pela avaliação clínica do profissional 
de saúde. Abordagens propostas: 

• Reacções medicamentosas graves: procurar socorro urgente 

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

• Gravidez: interromper o 3HP 

• TB activa: interromper o 3HP e iniciar o tratamento da TB 

Registo e relatório 
Os procedimentos de farmacovigilância de rotina devem ser usados para as RAs 
associadas ao 3HP, sempre que possível e de acordo com as directrizes nacionais. 

Nos postos sentinela, as RAs também devem ser reportadas de acordo com o 
protocolo de avaliação. 
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