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O que é Tratamento Preventivo para Tuberculose 
(TPT)? 
O tratamento preventivo da tuberculose (TB) evita o desenvolvimento da doença activa 
em pessoas com infecção por TB. Nem todos indivíduos infectados pela TB 
desenvolvem a doença imediatamente. Alguns continuam a ter uma infecção latente por 
TB (ILTB), um estado em que a TB não causa doença activa mas no qual pode ser 
reactivada ao longo do tempo ou quando o sistema imunológico for suprimido pelo 
HIV ou por outras condições. O TPT usa alguns dos medicamentos usados para 
o tratamento da tuberculose, mas geralmente apenas um ou dois medicamentos no 
lugar dos quatro e normalmente por um período mais curto. Existe a preocupação 
de que o uso dos mesmos medicamentos em pessoas com infecção latente por 
TB e com TB activa pode criar cepas de TB resistentes aos medicamentos que mais 
tarde se tornariam activas e mais difíceis de tratar. 

O TPT promove TB resistente? 
Não! O facto de o TPT promover resistência é um mito que tem impedido os programas e os 
indivíduos de acederem ao tratamento preventivo da TB que salva vidas. 

Existem algumas razões pelas quais o desenvolvimento de resistência é extremamente 
improvável: 

• O TPT é usado para pacientes que actualmente não têm TB activa
• A TB activa pode ser rápida e facilmente excluída usando algoritmos simples para o 

despiste
• Indivíduos com infecção por TB têm um pequeno número de bactérias que se 

replicam lentamente em complexos pulmonares. Essas bactérias “ocultas” têm baixo 
risco de induzir resistência aos medicamentos

• A maior parte da resistência surge do tratamento sub-óptimo da doença activa, 
portanto, a prevenção da doença activa pode ser benéfica para a resistência em 
geral

• Em vários ensaios, não foi possível encontrar evidências científicas de uma 
associação significativa entre a resistência aos medicamentos para TB e o uso de 
isoniazida ou rifamicina para o TPT1,2

Não evidência de resistência à isoniazida após TPI 
Numa revisão sistemática de 13 estudos publicados desde 1951, que incluiu 
18.095 pessoas em TPI e 17.985 controlos, não houve evidência de algum risco 
acrescido de TB resistente à isoniazida após o TPI; estes resultados foram 
semelhantes quando estratificados para o HIV1. 

Ainda, no estudo da coorte de Thibela na África do Sul, as proporções de 
episódios de TB resistente aos medicamentos em pacientes que receberam TPI não 
foram significativamente diferentes em relação aos grupos de comparação, com uso 
mínimo de TPI3. 
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Uma análise de seis ensaios clínicos 
randomizados de regimes contendo 
rifamicina para tratamento da ILTB 
versus controle activo ou placebo, 
mostrou que a ocorrência de casos de 
resistência à rifampicina foi de 0,09% 
em 6.808 indivíduos que receberam 
TPT a base de rifamicina vs 0,01% em 
7.415 indivíduos que receberam 
esquemas alternativos. (RR = 3,45, IC 
95% 0,72–16,56; P = 0,12). 

Em 3 desses estudos, foi usado TPT 
intermitente a base de rifamicina e 
mostrou 0,06% casos de resistência à 
rifampicina em 4.673 indivíduos em 
regimes intermitentes contendo 
rifamicina comparado a ausência de 
casos de resistência à rifampicina em 
4.427 individuos em regimes de 
controle (RR = 3,89; IC95% 
0,44-34,56; P = 0,22). 

Portanto, a conclusão desta revisão foi 
que o tratamento preventivo com 
regimes contendo rifamicina não 
aumenta significativamente a 
resistência à rifamicina2.

Impaact4tb@auruminstitute.org 

Para informação actualizada do IMPAACT4TB e para baixar uma cópia deste documento e outros materiais relacionados a terapia preventiva da TB, visite: www.impaact4tb.org/library 

Contudo, é importante: 

• Excluir a TB activa antes de iniciar o TPT
• Monitorar rigorosamente para garantir que as pessoas que

desenvolvem a TB activa enquanto recebem o TPT sejam identificadas
precocemente

• Estabelecer sistemas nacionais de vigilância á resistência aos
medicamentos contra a tuberculose nos países que estão
implementando o TPT.

mailto:Impaact4tb@auruminstitute.org
http://www.impaact4tb.org/library

	O que é Tratamento Preventivo para Tuberculose (TPT)?
	O TPT promove TB resistente?
	Não evidência de resistência à isoniazida após TPI
	Não evidências de resistência à rifamicinas após TPT
	Referências

