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3HP Nem todos indivíduos infectados pela tuberculose (TB) desenvolvem a doença 
imediatamente. Alguns passam a ter uma TB adormecida 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 seu tratamento previne a pessoa de contrair a TB activa.

GOVERNO 

2ª ETAPA:

Os bacilos da TB são reconhecidos como 
invasores e a sua acção é contida pelo 
sistema imunológico saudável (glóbulos 
brancos - incluindo CÉLULAS CD4).
Isto é conhecido como TB LATENTE.

3ª ETAPA:

O sistema imunológico é incapaz de conter o 
BACILO da TB, que escapa para o resto dos 
pulmões – e possivelmente para outras partes 
do corpo causando doença. Isto é conhecido 
como TB ACTIVA.

1ª ETAPA: 

Exposição
Os bacilos da TB são inalados 
para os pulmões de uma 
pessoa saudável através de 
gotículas de salivas, tosse, 
espirros de uma 
PESSOA QUE ESTÁ 
DOENTE COM TB

Visão geral da transmissão da TB

 PESSOA DOENTE 

O 3HP é um regime de 
curta duração para o 
Tratamento Preventivo da 
Tuberculose (TPT) que 
é recomendado pela 
Organização Mundial 
da Saúde. 
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O que é o 3HP?

Evidências mostram que o tratamento da 
ILTB (quer a monoterapia com isoniazida 
ou rifampicina, quer a base da 
combinação com outros medicamentos) 
é eficaz para prevenir que a doença 
progrida para à forma activa tanto em 
adultos como em crianças. Estima-se que 
em 2017, até 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 da mortalidade pela TB para os 
próximos 10-20 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 têm TB latente e estão em risco 
de desenvolver a TB ao longo das suas 
vidas.

Será necessário o 
tratamento da TB latente?
É extremamente importante tratar a 
infecção tuberculosa 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.

O 3HP é um Tratamento Preventivo para 
a TB (TPT) de curta duração, 
recomendado pela OMS. Este regime 
combina doses elevadas de isoniazida e 
de rifapentina administradas 
semanalmente por um período de três 
meses. O 3HP está associado a uma 
hepatotoxicidade 
significativamente menor e a altos 
níveis de completude do 
tratamento comparativamente ao 
Tratamento Profiláctico 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 ainda 
evidências de que o regime 3HP seja 
menos tóxico para o fígado do que o 
TPI.  Embora o risco de reacções adversas 
aos medicamentos esteja aumentado 
nos pacientes em regime 3HP, é menos 
provável que estes interrompam a toma 
dos mesmos.

Evidências fortes demostram que aqueles 
que tomam o regime 3HP (ou outros 
regimes de curta duração) têm muito mais 
probabilidade de completar seu curso de 
tratamento do que aqueles em TPI.

Será o 3HP superior 
a outros regimes de 
tratamento preventivo da 
TB, diferentes do TPI?
Nos poucos estudos em que o regime 
3HP foi comparado a outros regimes de 
curta duração tais como o regime de 4 
meses de Rifampicina com ou sem 
Isoniazida (RH) (a maior parte dos 
estudos compararam 3HP com o TPI), 
não houve diferenças na eficácia clínica.

O 3HP está associado a uma 
hepatotoxicidade significativamente menor 
e a altos níveis de completude do 
tratamento.
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Será que o tratamento 
da TB latente é eficaz?

Será que o 3HP é 
custo eficaz?
A maior parte dos estudos mostraram 
que o 3HP é caro a curto prazo, 
principalmente devido ao custo actual da 
rifapentina, mas a menor duração do 
tratamento e os maiores níveis de 
completude fazem com que o 3HP seja 
custo eficaz a longo prazo.


