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O 3HP é uma 

combinação de 

  2 medicamentos, 

a rifapentina 

e isoniazida,    

tomados durante

3 meses para   

tratar a infecção 

latente por TB   

As pessoas que são infectadas pelo 
bacilo da tuberculose, mas
que não se sentem doentes, têm 
infecção latente pela tuberculose 
(TB adormecida)
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  Para informação actualizada sobre o IMPAACT4TB e descarregar uma cópia deste documento e outros  
materiais relacionados a tratamento preventivo da TB, por favor visite: www.impaact4tb.org/library



O que é o 3HP? 

O 3HP é um regime de tratamento preventivo da tuberculose 
(TPT) de curta duração, recomendado pela OMS. Este combina 
altas doses de isoniazida (H) e de rifapentina (P) tomadas uma 
vez por semana, durante três meses. O 3HP está associado a 
uma toxicidade hepática significativamente menor e a taxas 
mais altas de completude do tratamento em relação ao 
tratamento com isoniazida apenas (TPI). 

Será que o tratamento da 
infecção por TB é eficaz?

Evidências mostram que o tratamento da 
ILTB (monoterapia com isoniazida, 3HP e 
outros regimes) é eficaz na prevenção da 
progressão para doença activa em adultos e 
crianças.

Será que o tratamento 
da infecção por TB é 
necessário?

Sim, é extremamente importante para 
pessoas com alto risco de contrair 
tuberculose activa tratar a tuberculose 
latente.

O 3HP e a Malária

As terapias combinadas à base de artemisinina (TCA) 
administradas por 3 dias são recomendadas pela OMS 
como tratamento de primeira linha para malária não 
complicada por P. falciparum em para adultos e 
crianças.

A rifapentina é conhecida por interagir com os 
antimaláricos e reduzir sua a eficácia. A rifapentina 
contida no regime 3HP pode ter o mesmo efeito. 
Contudo, é difícil prever qual seria o efeito quando 
usado de forma intermitente (semanalmente).

Na	falta	de	informações	específicas	sobre	o	3HP	
e antimaláricos, as únicas orientações que 
podem ser actualmente dadas são: 

• Se o paciente for diagnosticado com malária, mas não estiver ainda em TPT, 
a decisão de iniciar o 3HP poderá ser adiada até que o episódio de malária 
seja resolvido. 

• Se o paciente for diagnosticado com malária enquanto estiver em TPT com 
3HP, o paciente deve ser tratado para a malária e monitorado clinicamente 
de acordo com as directrizes nacionais para assegurar que a malária foi 
curada. Não há, nesta fase, evidências suficientes de que um ajuste na dose 
dos medicamentos seja necessário. 

• Se o paciente tiver uma recrudescência da malária enquanto estiver em TPT 
com 3HP, e precisar fazer um retratamento para a malária de acordo com as 
directrizes nacionais, o regime 3HP deve ser suspenso apenas se o novo 
tratamento da malária incluir medicamentos com interacções 
medicamentosas conhecidas com as Rifamicinas. Nesse caso, o 3HP deve 
ser reiniciado logo que o episódio da malária estiver resolvido.

• Se o paciente apresentar um quadro clínico de malária grave (alteração do 
estado 
de consciência, redução nos níveis de glicémia, elevação da bilirrubina/
icterícia, sangramento, anemia, insuficiência renal e parasitémia >10%) 
durante o tratamento com 3HP, este regime deve ser suspenso e o paciente 
deve ser urgentemente tratado de acordo com as directrizes nacionais. O 
3HP deve ser reiniciado somente quando o episódio da malária estiver 
resolvido.

Outras recomendações 

As malárias causadas por Plasmodium vivax e  
Plasmodium ovale têm um regime de tratamento 
diferente. Contudo, é provável que medicamentos 
como a primaquina e a tafenoquina, usados no 
tratamento desses sub-tipos, tenham também 
uma interacção medicamentosa com a RPT. 
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