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1. Antecedentes 

Estima‐se que em 2017 foram registados cerca de 10 milhões de casos novos de tuberculose (TB) e 
cerca de 1,6 milhões de mortes atribuíveis à tuberculose1. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
estabeleceu metas ambiciosas para reduzir a incidência e a mortalidade por TB nos próximos 10-20 
anos, com o objectivo de eliminar a TB até 20352. No entanto, a eliminação da TB não pode ser 
abordada sem se discutir a infecção latente por TB (ILTB), seu diagnóstico e tratamento. As pessoas com 
infecção por TB provavelmente não sabem que estão infectadas, não manifestam sinais e sintomas e, 
enquanto a doença permanecer inactiva, não contribuem para a transmissão contínua da doença (veja 
a Figura 1 - Panorama geral da transmissão da TB)3. 

A infecção latente por tuberculose pode progredir para fase activa, havendo maior probabilidade para 
que isso ocorra em pessoas com determinados factores de risco, como a fraca imunidade. Deste modo, 
um dos indicadores globais para monitorar o progresso no alcance das metas da Eliminação da TB é de 
que ≥90% das pessoas vivendo com HIV e crianças contacto de casos confirmados de TB iniciem 
tratamento preventivo para a infecção por TB2. O custo do tratamento da TB (obtido pela OMS usando 
despesas estatais reportadas pelos programas nacionais de TB e os custos associados ao uso dos 
serviços de saúde por pessoas com TB) em 2017, foi estimado em 1.224 USD por cada pessoa com a 
TB sensível aos medicamentos e 7.141 USD por cada pessoa com TB multirresistente (MDR). 
Globalmente, cerca de 40 milhões de anos de vida ajustados por incapacidade (AVAI) foram perdidos 
devido a doenças e mortes associadas à TB em 20161. Actualmente, a maioria dos países com alta 
prevalência seguem uma abordagem dupla, usando a vacina do Bacilo Calmette‐Guérin (BCG) para 
todas as crianças ao nascimento (para prevenir infecções e reduzir o risco de transmissão)9 e tratamento 
de grupos de alto risco para prevenir a progressão para fase activa da doença (contactos domiciliares 
de casos TB menores de cinco anos de idade e pessoas seropositivas de qualquer idade) com 6 à 36 
meses de tratamento preventivo diário a base de isoniazida (TPI)10. Ainda assim, em 2017, apenas 23% 
dos contactos domiciliares elegíveis com idade inferior a cinco anos e cerca de 36% das pessoas HIV 
positivas recém‐inscritas nos cuidados iniciaram o tratamento preventivo da TB1. 
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Figura 1. Panorama geral de transmissão da TB (de Churchyard et al., 20173) 
 

1ª FASE: 
 

Exposição 
Os bacilos da TB são 
inalados, chegando 
aos pulmões de uma 
pessoa saudável 
através de gotículas 
de saliva, produzidas 
pela tosse ou espirros 
DE UMA PESSOA 
DOENTE COM TB 

 

 

 

 

2ª FASE: 
 

Os bacilos da TB são reconhecidos 
como invasores e a sua acção 
pode ser contida pelo sistema 
imunológico competente (glóbulos 
brancos-incluindo CÉLULAS CD4) 
Esta fase é conhecida por TB 
LATENTE (infecção latente por TB 
ou ILTB). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3ª FASE: 
 

O sistema imunológico pode ser 
incapaz de conter os BACILOS 
TB, que escapam para o resto dos 
pulmões- e possivelmente para outras 
partes do corpo causando doença. 
Esta fase é conhecida por TB ACTIVA 

PESSOA QUE ESTÁ 
DOENTE 
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1.1 Risco de progressão para fase activa 
O HIV é um importante factor de risco para o desenvolvimento da TB activa em pessoas com infecção 
latente ou nova infecção por TB11; entre 11 e 19% de todas as pessoas HIV positivas possivelmente 
tenham infecção latente por TB12, embora seja provável que este número possa ser muito maior em 
ambientes de alta prevalência, pois o diagnóstico da infecção por TB e da TB activa é difícil em pessoas 
vivendo com o HIV. Apesar do aumento da disponibilidade do TARV, a TB continua sendo uma das 
principais causas de morbi-mortalidade entre pessoas HIV positivas13,14. Reduzir os casos de TB activa 
e a mortalidade associados ao HIV são componentes cruciais para alcançar as metas da 
eliminação da TB2. 

Os contactos próximos de pessoas com TB têm também um risco elevado de desenvolver ILTB e TB 
activa. Uma revisão sistemática de 95 estudos realizada em 201315 estimou que a prevalência de 
contactos com TB activa foi de 3,1% (intervalo de confiança (IC) de 95%, 2-4) e a prevalência de 
infecção por TB foi de 51,5% (IC 95% 47-56). Esta revisão também mostrou que a incidência de casos 
de TB em contactos próximos variou de acordo com a receita do país (Figura 2). 

Figura 2. Taxa anual de incidência da tuberculose em contactos, por ano de seguimento, segundo a receita do 
país (de Fox et al. 201315) 

 

 
TB: tuberculose; a: ano 

Uma revisão sistemática e meta-análise da literatura recente (2017), recomendada pela OMS20 para a 
actualização das directrizes, constatou que as crianças em locais de alta prevalência, em contactos 
domiciliares com pessoas com TB activa, enfrentavam maior risco de desenvolver uma ILTB com o 
avançar da idade. Comparado com crianças de 0 a 5 anos, o risco de infecção aumentou em crianças 
de 5 à 10 anos (razão de risco [RR] combinada 1,62 [IC 95% 1,25-2,11]; n = 14 estudos); foi muito 
maior em crianças dos 10 aos 15 anos (RR combinada 2.33 [IC 95% 1,55-3,50]; n = 11 estudos) e 
manteve-se nas idades dos 15 anos em diante (RR combinada 2,05 [IC 95% 1,53-2,63]; n = 19 
estudos). Em locais de prevalências intermédia e baixa, poucos dados estavam disponíveis e o risco foi 
menor, embora padrões semelhantes tenham sido observados (para crianças dos 5 aos 15 anos vs. dos 
0 a 5 anos, RR combinada 1,18 [IC 95% 1,01-1,38] em locais de prevalência intermédia [n = 4 
estudos], e RR combinada 1,50 [IC 95% 1,14-1,98] em locais de baixa prevalência [n = 5 estudos])16. 

Esta revisão sistemática também examinou o risco de progressão para doença activa entre 
contactos domiciliares com infecção latente por TB. Em locais de alta prevalência, o risco foi 
maior em crianças contactos dos 0 a 5 anos (73 casos entre 630 contactos [11,6%; n = 4 
estudos]), menor em crianças contactos de 5 a 15 anos (54 casos entre 1.329 contactos [4,1%; n 
= 4 estudos]) e mais baixo ainda em contactos com idade superior a 15 anos (RR combinada 0,22 
[IFC 95% 0,08-0,60] em comparação com 0-5 anos; n = 3 estudos)20. 
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2. As razões para o tratamento da infecção latente por TB 

O objectivo principal no tratamento da infecção por TB é evitar a progressão para a fase activa da TB6; 
e isto está devidamente plasmado nas directrizes nacionais e internacionais. 

As directrizes consolidadas da OMS para 201820 recomendam pelo menos seis meses de INH diária 
para crianças seropositivas (para crianças HIV positivas <12 meses, apenas se entrar em contacto com 
um caso de TB; para crianças HIV positivas com idade ≥12 meses, mesmo sem contacto com caso de 
TB; e para todas as crianças HIV positivas após terminarem com sucesso o tratamento da tuberculose) e 
pelo menos 6 meses de INH diária para adolescentes e adultos HIV positivos com resultado positivo ou 
com resultado desconhecido do teste de sensibilidade a tuberculina (TST)11,21. Durante algum tempo, a 
OMS recomendou o tratamento preventivo para crianças HIV negativas menores de cinco anos que 
fossem contactos domiciliares ou próximos de pessoas com TB22,23 no entanto, especificamente, nas 
directrizes de 2018, o tratamento preventivo foi alargado para todos os contactos domiciliares de 
pessoas com TB em países com alta incidência da TB20. Além da isoniazida (INH ou H) diária, as 
directrizes de 2018 também incluem 3 meses de rifampicina e isoniazida (3RH) (para indivíduos com 
idade <15 anos) e 3 meses de rifapentina e isoniazida (para adultos e crianças) como regimes 
adequados para uso em países com alta incidência da TB. Estas recomendações da OMS têm sido 
largamente incorporadas nas directrizes nacionais de tratamento do HIV e TB nos países com alta 
incidência da TB24,25. 

Para os países com baixa prevalência da TB, as directrizes da OMS20 recomendam o “teste e 
tratamento sistemáticos da ILTB” para as pessoas vivendo com HIV, adultos e crianças contacto de TB, 
pessoas que iniciam tratamento com factor de necrose tumoral alfa (TNF-), que estejam a fazer diálise, 
em preparação para transplante de órgão ou hematológico, ou com silicose, além de considerar esta 
estratégia para reclusos e provedores de saúde, imigrantes de países de alta prevalência, pessoas sem-
abrigo e usuários de drogas ilícitas. Para o tratamento preventivo, as mesmas directrizes recomendam 
que os países usem seis meses de INH diária (6H); nove meses de INH diária (9H); três meses de 
rifampicina diária (RIF) e INH (3RH); três a quatro meses de RIF diária (3R/4R); ou três meses de 
rifapentina (RPT) e INH (3HP) uma vez por semana. 

2.1 O tratamento da ILTB ajuda a reduzir a incidência da TB 
Várias revisões sistemáticas foram publicadas sobre o efeito do tratamento da infecção latente por TB na 
incidência de TB: 

• Uma ampla revisão, publicada em 1970, descreveu vários ensaios controlados de TPI, 
incluindo vários entre contactos de pessoas com TB26. Os estudos incluídos foram realizados 
numa ampla variedade de contextos, incluindo Japão, Quénia e Filipinas. A meta-análise não 
foi realizada como parte da revisão, mas vários estudos mostraram uma incidência 
consideravelmente reduzida da TB entre indivíduos tratados com INH, em comparação 
com o placebo. 

• Uma revisão Cochrane de 199927 incluiu dados sobre mais de 73.000 pacientes HIV negativos em 
11 ensaios, incluindo pelo menos três que foram realizados entre contactos domiciliares (mais de 
28.000 participantes apenas nesses três estudos)28-30, e constataram que o risco de desenvolver 
a TB activa foi reduzido (por mais de dois anos) em pessoas que receberam tratamento com 
INH (RR 0,40 [95% CI 0,31-0,52]). Também foi estimado que o tratamento preventivo reduziu a 
probabilidade de morte por TB, mas nenhum efeito em todos os casos da mortalidade foi 
observado. 

2.1.1 E quanto a redução da incidência em pessoas vivendo com HIV? 

• Uma revisão de Cochrane incluiu resultados de 12 estudos em indivíduos HIV positivos (n = 8.578 
participantes)31 e constatou que o uso do tratamento preventivo da TB (qualquer medicamento) 
estava associado a uma menor incidência de TB activa (RR 0,68 [IC 95% 0,54-0,85]), 
particularmente em pessoas com um teste de sensibilidade à tuberculina (TST) positivo (RR 0,38 [IC 
95% 0,25-0,57]). Contudo, esta revisão não encontrou evidências de que a terapia preventiva da 
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TB reduzia a mortalidade por todas as causas entre indivíduos HIV positivos (embora alguma 
evidência tenha sido encontrada para TPI em indivíduos com um TST positivo e para isoniazida e 
rifampicina usados em simultâneo. 

• Outra revisão sistemática e meta-análise de 10 estudos randomizados (realizados em vários 
contextos, de 1993 a 2014)32 constataram que o uso do TPI reduziu a incidência de TB entre 
pessoas HIV positivas e que 12 meses de TPI reduziram a risco de morte em 35%. 

• Uma análise retrospectiva, feita em 2005, de registos médicos de mais de 11.000 indivíduos HIV 
positivos em 29 unidades sanitárias públicas no Brasil33 constatou que a incidência de TB nos 
pacientes que receberam TPI era menor do que naqueles que não receberam. Após o ajuste da 
contagem do CD4, idade e TB anterior, o TPI isolado não reduziu o risco de incidência de TB, mas 
quando o TPI foi dado em combinação com a terapia anti-retroviral (TARV) foi mais eficaz do que o 
TARV isolado. 

• Uma coorte de 2.778 indivíduos HIV positivos na África do Sul34 foi seguida e mediu-se a 
incidência da Tuberculose. Em 4.287 observações pacientes-ano (PA), 267 casos de TB foram 
diagnosticados. A incidência foi maior nos indivíduos que não receberam TPI ou TARV e menor 
nos que receberam TARV após o tratamento, em comparação com nenhum TPI ou TARV. 

• Outro estudo acompanhou 1.954 adultos HIV positivos com teste de sensibilidade a tuberculina 
(TST) positivo – por um período de até sete anos35, sendo a incidência de TB o resultado primário. 
A incidência de TB foi muito menor naqueles que iniciaram o TPI (RTI 0,53 [IC 95% 0,38-
0,71] por 100 PA) do que naqueles que não o fizeram (RTI 6,52 [IC 95% 5,21-8,05] por 100 
PA). 

• Um estudo modelo de Dowdy et al., publicado em 201436, utilizou dados recolhidos rotineiramente 
de um estudo aleatório por agregação de TPI, realizado no Brasil para estimar os efeitos de uma 
distribuição mais ampla de TPI na população em geral, e em pessoas HIV positivas naquele 
contexto. Após cinco anos de implementação de um programa de TPI (cobrindo cerca de 20% dos 
~2.500 indivíduos elegíveis por ano), os autores estimaram uma redução de 3,0% (IC 95% 1,6-
7,2) e 4,0% (IC 95% 2,2-10,3) de incidência e mortalidade na população em geral e 
redução de 15,6% (IC 95% 15,5-36,5) e 14,3% (IC 95% 14,6-33,7) na incidência e 
mortalidade entre pessoas vivendo com HIV. 

2.2 O tratamento da ILTB também ajuda a reduzir a mortalidade por todas 
as causas em pessoas vivendo com HIV 

Vários estudos têm demonstrado o benefício para a mortalidade do tratamento da infecção por TB 
latente: 

• Um estudo de coorte observacional, realizado dentro de um programa de TARV no local de 
trabalho na África do Sul entre 2004 e 200737, examinou o impacto do TPI na mortalidade de 
adultos HIV positivos em TARV. De entre 3.270 adultos incluídos, 922 (28%) iniciaram seis meses 
de TPI diário, antes ou três meses após o início do TARV. Depois de ajustada a idade, contagem 
inicial de CD4, estádio da OMS e ano de início do TARV, o TPI continuou associado à redução 
da mortalidade (Razão de Risco Ajustado 0,51 [IC 95%0,32-0,80]). 

• O estudo TEMPRANO ANRS 1213638 avaliou os efeitos do início tardio do TARV vs. início tardio 
do TARV mais TPI vs. início precoce do TARV vs. início precoce do TARV mais TPI na incidência de 
doenças que definem o SIDA (e várias outras doenças relacionadas ao HIV) ou morte, em 30 
meses entre 2.056 adultos HIV positivos na Costa do Marfim*. Os investigadores constataram que 
o risco de morte ou de doença grave relacionada ao HIV era menor quando o TARV era 
iniciado precocemente do que quando iniciado tardiamente; e menor com TPI do que sem o 
TPI. O risco de tuberculose também foi reduzido com o TPI. Numa análise secundária, na qual os 
participantes foram seguidos por um período prolongado (mediana 4,9 [IQR 3,3-5,8] anos; total 
de 9.404 pacientes/ano)39,40, os pesquisadores constataram que o efeito de seis meses de TPI na 
redução do risco de mortalidade foi mantido, mesmo após o ajuste para TARV, contagem 

*NB: Alguns dados 
deste estudo foram 
incluídos na revisão 
sistemática de Ayele 
201532 discutida acima 
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inicial de CD4 e o centro do estudo. 

• A redução da mortalidade precoce em adultos e crianças infectadas pelo HIV pelo início do TARV 
(REALITY)41, inscreveu 1.805 adultos e crianças (com idade >5 anos) HIV-positivos sem tratamento 
prévio com ARV, com contagens de CD4 <100 células/µL no Uganda, Zimbabwe, Malawi e 
Quénia e os randomizou (1:1) para receber os ARV e a profilaxia antimicrobiana 'melhorada' (n = 
906) ou os ARV e a profilaxia antimicrobiana 'padrão' (n = 899). A profilaxia melhorada consistiu 
em uma dose única de albendazol; cinco dias de azitromicina; 12 semanas de fluconazol; e 12 
semanas de uma combinação de cotrimoxazol, isoniazida e piridoxina. A profilaxia padrão 
consistiu apenas em cotrimoxazol. O resultado primário do ensaio foi a morte por qualquer causa. 
Em 24 semanas, foram registadas 80 mortes no grupo de profilaxia 'melhorada' vs. 108 no grupo 
de profilaxia 'padrão' (8,9% vs. 12,2%) e este benefício foi mantido nas 48 semanas. Uma grande 
redução na incidência da TB também foi observada no grupo da profilaxia 'melhorada', mas não 
houve diferença entre os dois grupos relativamente ao número de mortes atribuídas à TB. 

2.3 O tratamento preventivo é uma medida económica para se chegar à 
eliminação da TB 

Várias revisões8,12,42,43 e estudos de modelagem têm discutido o papel do tratamento preventivo 
nos esforços para eliminar a TB, e a importância de encontrar formas económicas para a sua 
implementação. Em um estudo publicado em 2013, Dye et al.44 sugerem que a combinação de 
várias estratégias é a única forma de reduzir a incidência anual da TB para menos de um caso por 
um milhão de população até 2050, exigindo uma redução anual de 20% na incidência e 14% de 
redução anual da mortalidade. Eles também sugerem que a forma mais eficaz para alcançar esses 
resultados seria tratar a TB activa e a infecção latente (Figura 3), com intervenções que 
funcionam “sinergicamente e em combinação”. Para um país como a África do Sul, que em 
2010 teve a maior incidência per capita do mundo de TB (quase 1%) e uma elevada carga de 
doenças relacionadas com o HIV, os autores sugerem que as duas principais intervenções 
necessárias são o manejo aprimorado dos casos (para interromper a transmissão) e a expansão da 
terapia preventiva da TB (Figura 4). 

Figura 3. Estratégias para (a) eliminar a TB (<1 caso por milhão por ano) e (b) abordar a fase de eliminação 

(<10 mortes por milhão por ano ou <1 morte por 100.000 por ano; de Dye et al., 201344) 

Baseado num país hipotético com alta incidência de TB, com uma epidemia mal controlada (65% de 
detecção de casos, 70% de cura) e uma incidência estável inicial de 1.100 casos e 200 mortes por 
milhão por ano. 
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Figura 4. Perspectivas para o controlo e eliminação da TB na África do Sul (de Dye et al., 201344) 

Os pontos são estimativas da OMS com base nos dados disponíveis para o país. TARV: Tratamento anti-retroviral; 
HIV-: HIV negativo; HIV +: HIV positivo; TB: tuberculose 

Um estudo muito recente, combinando as projecções de 11 modelos diferentes para a África do Sul, 
China e Índia, reiterou esta mensagem, mostrando que o expansão de qualquer intervenção poderia 
não alcançar as metas de End TB em nenhum destes três países45. No entanto, para a África do Sul, os 
autores sugeriram que uma combinação de TPI contínuo em pessoas em TARV, com expansão da 
triagem dos sinais e sintomas, e um tratamento melhorado da TB, poderia alcançar uma redução de 
55% (variação 31-62%) na incidência e uma redução de 72% (variação 64-82%) na mortalidade (em 
comparação com 2015). 

Em um artigo separado, o mesmo grupo46, combinando os resultados de nove modelos, apresentou 
projecções em torno dos impactos na saúde e implicações de recursos para 2016-2036 na África do 
Sul, Índia e China, com base em vários cenários. As intervenções para a África do Sul incluíam o TPI 
contínuo para todas as pessoas em TARV (com uma meta de cobertura de 80% das pessoas em TARV 
até 2021; Figura 5). Para todos os países e para quase todos os cenários de intervenção, a 
expansão dos serviços de TB (acesso aos cuidados, em particular) produziria ganhos substanciais 
na saúde. O custo por ano de vida ajustada por incapacidade (AVAI) evitado para as intervenções 
incluídas foi inferior ao PIB per capita do país (o limiar convencional para identificar intervenções 
altamente económicas), mesmo antes de considerar a economia de custos pelos pacientes. 

Figura 5. Custos adicionais do serviço de TB para cada cenário de intervenção na África do Sul, em 
comparação com o caso base, por modelo (de Menzies et al., 201646) 

Os custos (USD 2014) representam custos adicionais para o período 2016-2035, em comparação com o caso 
base. TPI: terapia preventiva com isoniazida; MR: multirresistente; TB: tuberculose; USD: dólares americanos. 
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3. Porque é que devemos usar o regime à base de 
rifapentina para tratar a infecção latente por TB? 

Uma avaliação de Cochrane, publicada em 201347, comparou a eficácia das rifamicinas (rifampicina, 
rifabutina e rifapentina) com isoniazida na prevenção da TB em pessoas HIV-negativas e concluiu que 
“um regime semanal de rifapentina mais INH tem taxas mais altas de completude e menos 
toxicidade no fígado”, embora a descontinuação devido a reacções adversas, seja mais provável do 
que o tratamento preventivo apenas com a INH. Uma revisão sistemática subsequente de Vidal et al., 
publicada em 201548, fornece um resumo muito útil da literatura em torno da efectividade e segurança 
do 3HP. Uma revisão mais ampla e uma meta-análise em rede do tratamento da ILTB, publicada em 
2017 por Zenner et al.49, constatou que as probabilidades de TB activa após o tratamento com 3HP 
foram semelhantes aquelas registadas após o tratamento de seis ou doze meses de isoniazida ou 
três meses de rifampicina e isoniazida, o que foi constatado em uma revisão sistemática e meta-
análise em rede realizados por Pease et al.50 

3.1 Será o 3HP eficaz para adultos? 
Três grandes ensaios tentaram medir a eficácia do 3HP na prevenção da TB em comparação com a 
monoterapia com isoniazida (e vários outros regimes de tratamento; Tabela 1). 

• “PREVENT TB”, realizado no Brasil, Canadá, Espanha e EUA de 2001 a 2008, randomizou 7.731 
indivíduos com idade ≥12 anos para receber o 3HP com directa observação do tratamento (DOT) 
ou nove meses de isoniazida (9H) auto-administrado51. A incidência da TB foi baixa em ambos 
os grupos, com o 3HP a ser considerado não inferior ao 9H na prevenção da TB. 

• Numa análise recentemente publicada de dados de indivíduos HIV positivos, registados no 
PREVENT52, Sterling et al. apresentam uma análise modificada da intenção de tratar. As taxas de 
incidência da TB na análise modificada da intenção de tratar foram de 0,39 por 100 pessoas-ano 
e 1,25 por 100 pessoas-ano nos grupos de 3HP e 9H, respectivamente. A diferença na taxa 
cumulativa de TB foi de 2,49%, com o limite superior do IC de 95% em 0,6%, alcançando aos 
critérios de não inferioridade. 

• No Brasil, de 2001 a 2005, Schechter et al.53 randomizaram 399 contactos domiciliares de 
adultos para receber o 3HP ou oito semanas de rifampicina e pirazinamida54. Devido aos altos 
níveis de hepatoxicidade observados no grupo da rifampicina/pirazinamida, o estudo foi 
precocemente interrompido (a meta original de inscrição era de 720), mas todos os 399 indivíduos 
inscritos foram seguidos durante dois anos, com pouca diferença na incidência de TB entre os 
dois grupos. 

• Martinson et al.54 registaram 1.150 adultos HIV positivos com contagens de CD4 ≥200 células/µL 
que não estavam em TARV e os randomizaram (2:2:2:1) para receber o 3HP (DOT); 12 semanas 
de RIF e INH (DOT) duas vezes por semana; até seis anos de INH diária (terapia auto-
administrada); ou seis meses de INH diária (TAA). A incidência de TB em todos os grupos foi 
semelhante, com o 3HP a não ser inferior aos outros regimes (Figura 6). 
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Figura 6. Estimativas de Kaplan-Meier do risco de tuberculose ou morte na população com intenção de tratar, 
de acordo com o grupo de tratamento (de Martinson et al., 201154) 

 

Apresentado muito recentemente na Conferência sobre Retrovírus e Infecções Oportunistas (CROI) de 
2018, o estudo ACTG 527955 registou 3.000 indivíduos HIV positivos com idade ≥13 anos em 10 
locais de alta incidência de TB de 2012 a 2014, e os randomizou (1:1) para receberem um mês de 
rifapentina e isoniazida (1HP) ou 9H diários, realizando um seguimento por três anos e comparando a 
incidência de TB activa, a morte por causa da TB ou a morte por causa desconhecida. O 1HP não foi 
inferior à 9H: resultados primários indicam que as taxas de incidência no grupo 1HP foram semelhantes 
ao grupo 9H. Em ambos os grupos de tratamento, as taxas de incidência de TB eram maiores naqueles 
que não estavam em TARV e naqueles com Teste de Sensibilidade a Tuberculina (TST) positivo ou teste 
de liberação de interferon- gama (IGRA); foram observados números semelhantes de reacções 
adversas graves nos dois grupos de tratamento. É importante sublinhar que as taxas de completude do 
tratamento foram maiores entre aqueles que tomavam o 1HP. 
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Tabela 1. Resumo dos ensaios publicados, fases III e IV sobre a eficácia do 1HP/3HP na prevenção da TB activa em adultos 
 

Primeiro autor, 
ano da 
publicação 

País(es) Cenário e população N Resultados relevantes 

Swindells, 201855 Botswana 
Brasil, Haiti, 
Quénia, 
Malawi, Perú, 
África do Sul, 
Tailândia, EUA 
e Zimbabwe 

HIV-positivo, idade ≥13 
anos 

3.000 1HP não foi inferior ao 9H entre indivíduos 
HIV positivos, 50% dos quais estavam em 
inscritos no TARV 
 
34 vs. 35 resultados primários alcançados nos 
grupos 1HP vs. 9H (TB activa, morte por TB ou 
morte por causa desconhecida; TB confirmada 
ou provável 29 vs. 24 nos grupos 1HP vs. 9H) 
Qualquer ponto terminal, TI 0,69 vs. 0,72 por 100 
PA; RTI 0,025 (IF95% -0,30-0,35) 

Sterling, 201652 
† 

Brasil, Canadá 
Hong Kong 
Perú, Espanha, 
EUA 

HIV-positivo, idade 
≥2anos, 2001-2010 

399 3HP não foi inferior ao 9H entre adultos HIV 
positivos, 69% dos quais não estavam em 
tomando TARV 
 
2 vs. 6 casos nos grupos 3HP vs. 9H RPa 0,27 
(95% IC 0,05-1,44), p = 0,13 

Sterling, 201151 Brasil, Canadá 
Espanha, EUA 

Idade ≥2 anos, contacto 
com TB ou HIV-positivos, 
20001-2008 

7.731 3HP não foi inferior ao 9H 
 
7 vs. 16 casos/100 pessoas-ano nos grupos de 
3HP vs. 9H Razão de risco ajustado 0,38 (IC95% 
0,15-0,99), p = 0,05 

Martinson, 201154 África do Sul Adultos HIV-positivos em 
cuidados primários, 
2002-2005 

1.150 3HP não foi inferior ao 6H  
Resultado 3HP vs. 6H,  3RH vs. 6H, ≤6y H vs. 6H, 
 IRR (95% CI)  IRR (95% CI) IRR (95% CI) 

TB 1,05 1,02 0,74 
(0,56-1,97); (0,54-1,91); (0,29-1,73); 
p = 0,87; p = 0,94 p = 0.48 

TB ou 0,87 0,80 0,75 
morte (0,54-1,39); (0,50-1,29); (0,38-1,38); 

p = 0,54 p = 0,34 p = 0,34 

Schechter, 200653 Brasil Adultos contacto domiciliar 
de 236 pacientes de TB, 
2001-2005 

399 3HP não foi inferior ao e menos hepatotóxico 
do que 8 semanas de RIF/Pz diária 
 
3 vs. 1 caso em 3HP vs. 8 semanas de diária 
RIF/Pz IRR 2,8 (95% CI 0,3-26,8); p = 0,66 

†Parcialmente um subconjunto de Sterling 201151 
1HP: 1 mês de rifapentina e isoniazida diariamente; 3HP: 3 meses de rifapentina e isoniazida administrados uma vez por semana; 3RH: 3 meses 
de rifampicina e isoniazida administrados duas vezes por semana; 6H: 6 meses de isoniazida diária; 9H: 9 meses de isoniazida diária; RRa: 
Razão de risco ajustado; TARV: tratamento anti-retroviral; H: isoniazida; IR: índice de risco; TI: Taxa de incidência; RTI: Razão da taxa de 
incidência; m: mês (s); MDR: multi droga resistente; neg.: negativo; ud: uma vez por dia; RPr: razão de probabilidades; PA: pessoa-ano (s); Pz: 
pirazinamida; RIF: rifampicina; TB: tuberculose; tto: tratamento; S: semana; A: ano (s) 
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3.2 Será que o 3HP é eficaz em crianças e adolescentes? 
Dois estudos examinaram a farmacocinética da RPT em crianças. 

• Blake et al. em 200656, administraram uma dose única de RPT (150 mg ou 300 mg) a 24 crianças 
com idades entre 2 a 12 anos e constataram uma diferença na área de dose normalizada sob a 
curva de concentração-tempo entre as crianças que receberam as duas doses, concluindo que era 
necessária uma dose maior ajustada ao peso em crianças, em comparação com os adultos. 

• O PREVENT57 comparou a farmacocinética em 80 crianças (de 2 a 12 anos; doses de 300 a 900 
mg) e 77 controlos de adultos (900 mg), medindo os níveis de metabólitos de RPT (C24) em todos 
os indivíduos. As áreas sob a curva médias de C24 foram 1,3 vezes maiores em crianças do que 
em adultos, 1,3 vezes maiores em crianças que engoliram comprimidos inteiros do que 
comprimidos fragmentados e 1,6 vezes maiores em crianças que engoliram comprimidos inteiros 
do que em adultos. Os autores concluíram que o uso de doses mais altas de RPT ajustadas ao 
peso é necessário para crianças pequenas para alcançar níveis de exposição associados ao 
sucesso do tratamento em adultos. 

• O PREVENT também forneceu uma intenção modificada para tratar as análises em 905 pacientes 
com idades entre 2-17 anos58, tendo constatado que o 3HP (+ DOT) não era inferior ao 9H. 

• Um pequeno estudo de coorte em Colorado59 não encontrou diferenças na incidência de TB entre 
os contactos escolares de um caso de TB (n = 161 no geral; pelo menos 58 crianças) em uso de 
regimes de 9H, 4R ou 3HP. 

As directrizes do CDC de 2011 sobre o tratamento da ILTB recomendam o uso do 3HP em crianças 
com idade ≥12 anos60. No entanto, elas referem que, para crianças de 2 a 11 anos a receberem o 
3HP, o número era "insuficiente para avaliar a tolerabilidade e a eficácia" e, para crianças com idade 
≤2 anos, a ausência de dados sobre "a segurança e farmacocinética da rifapentina" significou que não 
poderia ser recomendado60. 

Dados sobre a eficácia, tolerabilidade e segurança da rifapentina e 3HP em crianças com idade inferior 
a 2 anos ainda são necessários e, embora os resultados de estudos observacionais nos EUA sejam 
motivadores, mais dados do mundo real se fazem necessários relativamente as barreiras à 
implementação do 3HP em populações pediátricas e adolescentes, particularmente em contextos fora 
dos Estados Unidos61,62. 

3.3 Será que o 3HP melhora a adesão e a completude do tratamento? 

3.3.1 Será que os regimes mais curtos melhoram a completude do tratamento? 

Três avaliações constataram que indivíduos em regimes mais curtos (muitas vezes de 3-4 meses de 
rifampicina ou rifamicina ou rifampicina + isoniazida) eram mais propensos a completar o tratamento: 

• Sandgren et al.63 avaliaram 95 estudos descrevendo o início (n = 45 estudos) e a 
completude (n = 83 estudos) do tratamento da ILTB publicados antes de Fevereiro de 2014. 

• Stuurman et al.64 fizeram uma revisão sistemática de artigos descrevendo determinantes de início 
e completude (n = 62 artigos) e intervenções para melhorar o início e a completude (n = 23 
artigos), publicados antes de Fevereiro de 2014. 

• Liu et al.65 avaliaram 54 estudos quantitativos e qualitativos abordando as barreiras à adesão 
ao tratamento da ILTB em países com baixa carga de TB, publicados antes de Julho de 2016. 

3.3.2 Será que os regimes à base em rifapentina melhoram a adesão e a completude do 
tratamento? 

Pease et al.50 descreveram a completude do tratamento com 3HP em comparação com outros regimes 
de tratamento. Os regimes de tratamento mais curtos foram associados a uma maior completude; esta 
associação foi mais forte para os regimes à base de rifamicinas. As taxas de completude do 3HP em 
comparação com a INH por seis, nove e 12-72 meses foram de 2,41 (IC 95% 1,26-4,65), 2,19 (IC 
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95% 1,14-4,30) e 3,07 (IC 95% 1,37-6,37), respectivamente. 

Muitos dos grandes estudos randomizados referem a adesão como resultado secundário (Tabela 2): 

• O estudo PREVENT TB (n = 7.731)51 constatou que as taxas de completude do tratamento eram 
consideravelmente mais altas nos participantes que fizeram directa observação do tratamento com 
o 3HP do que para os que tomaram nove meses de isoniazida auto-administrada (82,1% vs. 
69,0% para 3HP vs. 9H; p <0,001), assim como também no sub estudo pediátrico (n = 1.058; 
88,1% vs. 80,9%; p= 0,003)58. Martinson et al.54 e Schechter et al.53 não encontraram diferença 
na completude do tratamento entre os grupos que tomaram o 3HP ou outros regimes (excepto a 
longo prazo [≤6 anos] de isoniazida diária, onde 37% dos participantes interromperam o 
tratamento). 

• Huang et al.66 estudaram 691 indivíduos com idade ≥12 anos que receberam o 3HP em Taiwan (n 
= 101) ou 9H (n = 590) e constataram que os participantes do grupo 9H tinham quatro vezes mais 
chances de não terminarem o curso do tratamento (não completude em 3,0% vs. 12,7% para 3HP 
vs. 9H; p <0,001). 

• O estudo iAdhere, realizado em pacientes ambulatórios em Hong Kong, África do Sul, Espanha e 
EUA (77% dos participantes dos EUA) de 2012 a 2014, randomizou 1.002 adultos para 
receberem o 3HP com directa observação do tratamento (DOT), auto-administração do tratamento 
sem lembretes ou auto-administração do tratamento com recurso a lembretes semanais em forma 
de mensagens de texto67. A completude do tratamento no grupo DOT (87,2%) foi maior do que 
nos outros grupos de auto-administração do tratamento (74,0% sem lembretes e 76,4% com 
lembretes). Quando a análise foi restrita apenas aos participantes dos EUA, a auto-administração 
do tratamento sem lembrete não foi inferior ao DOT. 

Figura 7. Completude ponderada do tratamento para todos os participantes do estudo iAdhere, por grupo de 
estudo (de Belknap et al., 2017) 

DOT: directa observação do tratamento; TAA: tratamento auto administrado 

Vários estudos observacionais, todos realizados nos EUA, também avaliaram as taxas de completude 
do 3HP para ILTB (Tabela 2). A maioria constatou que o 3HP (com DOT) tem taxas semelhantes de 
completude com os outros regimes curtos (como 4R) e melhores taxas de completude do que os regimes 
INH mais longos. 
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Tabela 2. Resumo dos estudos publicados que avaliaram a adesão e/ou a completude do tratamento à base de rifapentina da ILTB em adultos e 
crianças (n = 18 artigos) 

Primeiro autor, ano 
da publicação País(es) Cenário e População N Conclusões relevantes  

Ensaios 
randomizados 

     

Swindells, 201855 Botswana, 
Brasil, Haiti, 
Quénia, 
Malawi, Perú, 
África do Sul, 
Tailândia, 
EUA e 
Zimbabwe 

HIV-positivo, com idade 
≥13 anos 

3.000 1HP + TAA: 
9H + TAA: 

97,0% completude 
90,0% completude 

Belknap, 201767 Hong Kong, 
África do Sul, 
Espanha, EUA 

Adultos em tratamento 
ambulatório de 2012-
2014 

1.002 Global (n = 1,002) 
3HP + DOT: 
3HP + TAA (sem lembrete): 
3HP + TAA (com lembrete): 

somente EUA (n = 774) 
3HP + DOT: 
3HP + TAA (sem lembrete): 
3HP + TAA (com lembrete): 

 
87,2% completude 
74,0% completude 
76,4% completude 

 
85,4% completude 
77,9% completude 
76,7% completude 

Huang, 201666 Taiwan Idade ≥12 anos,contacto 
com TB sensível a 
fármacos, 2014 

691 3HP + DOT: 
9H + TAA: 
3HP vs. 9H, diferença de 
25% (IC95%17-33), 
p <0,001 

97,0% completude 
87,3% completude 

Sterling, 201652† Brasil, 
Canadá, 
Hong-Kong, 
Perú, 
Espanha, EUA 

HIV positivo, idade ≥2 
anos, 2001-2010 

399 3HP + DOT: 
9H + TAA: 
3HP vs 9H, p <0,001 

88,8% completude 
63,7% completude 

Villarino, 201558 Brasil, 
Canadá, 
Hong-Kong, 
Espanha, EUA 

Idade 2-17 anos, 2001-
2010 

1.058 3HP + DOT: 
9H + TAA: 
3HP vs. 9H, p = 0,003 

88,1% completude 
80,9% completude 

Sterling, 201151 Brasil, 
Canada, 
Espanha, EUA 

Idade ≥2anos, contacto 
próximo com TB ou HIV-
positivo, 2001-2008 

7.731 3HP + DOT: 
9H + TAA: 
3HP vs 9H, p <0,001 

82.1% completude 
69.0% completude 

Martinson, 201154 África do Sul Adultos HIV-positivo em 
cuidados primários, 2002-
2005 

1.150 3HP + DOT: 
3RH: 
INH diária ≤6y: 
6H + TAA: 

98,2% completude 

96,2% completude 

63,5% completude 

98,1% completude 

Schechter, 200653 Brasil Adultos contacto domiciliar 
de 236 pacientes com TB, 
2001-2005 

399 3HP + DOT: 
RIF/Pz diárias 8 semanas: 
3HP vs. RIF/Pz diárias 8 
semanas, p = 0,82 

93,0% completude 
94,0% completude 
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†Subconjunto de Sterling, 201151 
‡Possivelmente um subconjunto de Cruz, 201868 
1HP: 1 mês de rifapentina e isoniazida diariamente; 3HP: 3 meses de rifapentina e isoniazida semanalmente; 3RH: 3 meses de rifampicina e 
isoniazida duas vezes por semana; 4R: 4 meses de rifampicina diária; 6H: 6 meses de isoniazida diária; 9H: 9 meses de isoniazida diária; DOT: 
Directa Observação do Tratamento, INH: isoniazida, ILTB: infecção latente por tuberculose; RP: razão de perigo; Pz: pirazinamida; Ref: 
referência; RIF: rifampicina; TAA: tratamento auto administrado; TB: tuberculose; EUA: Estados Unidos da América 

  

Primeiro autor, ano 
da publicação País(es) Cenário e População N Conclusões relevantes  

Ensaios 
randomizados 

     

Cruz, 201868 EUA Idade ≤18 anos, em 
atendimento numa consulta 
hospitalar de TB 

667 
Sete diferentes regimes/combinações usados 

Regime Completude, % RP (IC 95%) 
3HP 96,8 27,4 (12-64)  
4R (DOT) 97,1 30,6 (4-239)  
4R (TAA) 83,5 4,6 (2-10)  
9H (DOT) 88,8 7,1 (4-14)  
9H (TAA) 52,6 [Ref] 

Sandul, 201769 EUA Idade ≥2 anos, 16 clínicas, 
2011-2013 

3.327 Global: 87,2% completude 
Recentemente desabrigados: 81,2% completude 
Recentemente encarcerados: 87,4% de completude 

Holzshuch, 201770 EUA Alunos e funcionários de 
escolas do ensino médio 

50 3HP + DOT: 96,3% completude 
4R + TAA: 100,0% completude 
9H + TAA: 85,7% completude 

Jinbo, 201771 EUA (Hawaii) Adultos em cuidados em 
clínicas militares, 2014-
2015 

179 3HP + DOT: 91,6% completude 
4R + TAA: 82,6% completude 
9H + TAA: 66,3% completude 
3HP vs. 9H, p <0,001; 
3HP vs. 4R, p = 0,038; 
3HP vs. 9H/4R, p <0,001 

Eastment, 201772; 
McClintock, 201773 

EUA Adultos em tratamento em 
clínicas ambulatórias 

393 3HP: 85,1% completude 
4R: 85,4% completude 
9H: 52,2% completude 

Stennis, 201674 EUA Idade ≥12 anos, em 
tratamento em duas clínicas 
de TB 

394 3HP + DOT: 65% completude 
Outros regimes: 46% completude 

Cruz 201675‡ EUA Idade ≤21 anos, em 
atendimento numa clínica 
hospitalar de TB 

80 3HP + DOT: 98,8% completude 

Yamin, 201676 EUA Adultos em tratamento de 
ILTB numa clínica de TB 

424 3HP + DOT: 79,2% completude 
4R + AAT: 70,7% completude 
9H + AAT: 65,2% completude 
Entre os três regimes, p = 0,18 

Hatzenbuehler 
201677 

EUA Adolescentes estudando 
em duas escolas públicas 

16 3HP + DOT: 100,0% completude 

CDC, 201359 USA Contactos na escola com 
ILTB 

161 3HP: 93,8% completude 
4R: 96,7% completude 
9H: 100,0% completude 
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3.4 Será que o 3HP provoca maior toxicidade e efeitos colaterais? 
Os grandes estudos randomizados também reportaram estimativas de toxicidade relacionadas ao 
tratamento, principalmente da hepatoxicidade. O estudo PREVENT TB51 reportou um total de reacções 
adversas (RAs) atribuídas ao medicamento em estudo em 8,4% vs. 5,4% dos participantes que 
receberam o 3HP e o 9H, respectivamente (Tabela 3). Contudo, numa análise post-hoc78, os 
pesquisadores descrevem uma probabilidade maior de reacções sistémicas a medicamentos em 
indivíduos que recebem o 3HP do que naqueles que recebem o 9H (RRa 9,4 [IC 95% 5,5-16,2]). A 
maioria das reacções sistémicas a medicamentos foram sintomas semelhantes aos da gripe (descritos 
como febre ou calafrios com fraqueza, fadiga ou dor muscular, e qualquer outra dor, síncope, 
frequência cardíaca >100 batimentos por minuto, palpitações, rubor, tontura, conjuntivite ou sudorese) 
e a maioria não foram clinicamente graves (90,6% e 93,3% das reacções sistémicas aos medicamentos 
não eram graves nos grupos do 3HP e 9H, respectivamente)78. Numa segunda análise post-hoc, a 
equipa do PREVENT TB apresentou dados de hepatotoxicidade, mostrando que a incidência de 
hepatotoxicidade limitante ao tratamento (sintomática ou assintomática) foi mais baixa nos pacientes 
que receberam o 3HP do que naqueles que receberam o 9H (0,4% [IC95% 0,2-0,6] vs. 1,8% [95% IC 
1,4-2,3] em 3HP vs. 9H; RR 4,42 [IC 95% 2,52-7,75]; p <0,0001). 

Tabela 3. Resumo dos estudos publicados que descrevem a toxicidade e reacções adversas associadas a regimes baseados em rifapentina para o 
tratamento da ILTB em adultos e crianças (n = 13) 

 

Primeiro autor, ano 
da publicação País(es) Cenário e População N Conclusões relevantes 

Ensaios 
randomizados     

Swindells, 201855 Botswana, 
Brasil, Haiti, 
Quénia, 
Malawi, Perú, 
África do Sul, 
Tailândia, 
EUA e 
Zimbabwe 

HIV-positivo, idade ≥13 
anos 

3.000 Reacções adversas do grau 3 ou 4 
16,8% vs. 18,3% in 1HP vs. 9H 

Reacções adversas hepáticas (do grau 3 ou 4) 
1,9% vs. 2,8% em 1HP vs. 9H 

Reacções de segurança controladas (fígado, GI, 
neurológico, pele, hipersensibilidade) 
5,7% vs. 7,2% no 1HP vs. 9H; RTI 9H vs. 1HP 1,59 
(IC 95% 1,1-2,3), p = 0,016 

Belknap, 201767 Hong Kong 
África do Sul, 
Espanha, EUA 

Adultos em tratamento 
ambulatórios, 2012-2014 

1.002 Qualquer reacção adversa 
15,7% vs. 17,5% vs. 18,9% nos grupos de DOT vs. 
TAA sem texto vs. TAA + texto (todos receberam o 
3HP) 

Qualquer reacção adversa relacionada 
ao medicamento 
7,1% vs. 8,3% vs. 7,9% nos grupos de DOT vs. TAA, 
sem texto vs. TAA + texto 

Reacções adversas relacionadas a 
medicamentos do grau 3 ou 4 
2,4% vs. 3,0% vs. 4,3% nos grupos de DOT vs. 
TAA sem texto vs. TAA + texto 

Reacções adversas que provocam a 
descontinuação do tratamento 
3,6% vs. 5,6% vs. 4,3% nos grupos de DOT vs. 
TAA sem texto vs. TAA + texto 

Huang, 201666 Taiwan Idade ≥12 anos, contacto 
com TB sensível a 
fármacos, 2014 

691 Efeitos colaterais do grau 3 ou 4 
4,0% vs. 1,2% nos grupos de 3HP vs. 9H 

Efeitos colaterais que provocam a 
descontinuação do tratamento 
2,0% vs. 4,7% nos grupos de 3HP vs. 9H 
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Primeiro autor, ano 
da publicação País(es) Cenário e População N Conclusões relevantes 

Ensaios 
randomizados     

Sterling, 201652† Brasil, 
Canadá, 
Hong-Kong, 
Perú, 
Espanha, EUA 

HIV positivo, idade ≥2 
anos, 2001-2010 

399 Reacções adversas do grau 3 ou 4 
2,9% vs. 8,6% nos grupos de 3HP vs. 9H 

Reacções adversas que provocam a 
descontinuação do tratamento 
3,4% vs. 4,3% em 3HP vs. 9H 

Morte 
2,9% vs. 2,6% em 3HP vs. 9H 

Villarino, 201558 Brasil, 
Canadá, 
Hong-Kong, 
Espanha, EUA 

De 2 a 17 anos, 2001-
2010 

1.058 Qualquer reacção adversa 
Grau 3: 0,6% vs. 0,2% em 3HP vs. 9H; p = 0,49 
Grau 4: 0,0% vs. 0,4% em 3HP vs. 9H; p = 0,61 

Reacções adversas relacionadas com tratamento 
Grau 3: 0,6% vs. 0,2% em 3HP vs. 9H; p = 0,63 
Nenhuma RA Graus 4, 5 ou outros relacionada com o 
tratamento em qualquer grupo 

Sterling, 201151; 
Bliven-Sizemore, 
201579; Sterling, 
201578 

Brasil, 
Canadá, 
Espanha, 
EUA 

Idade ≥2 anos, contacto 
próximo com TB ou HIV-
positivo, 2001-2008 

7.731 Reacções adversas (análise post-hoc; n = 7.552)78: 
Relacionadas com medicamentos do estudo 
8,4% vs. 5,4% em 3HP vs. 9H 

Reacções sistémicas a medicamentos 
3,5% vs. 0,4% em 3HP vs. 9H; 
RPa 9,4 (IC 95% 5,5-16,2), p <0,001 

Reacções adversas graves 
0,3% vs. 0,03% em 3HP vs.9H 

Hepatotoxicidade (análise post-hoc; n = 6.862)79 
0,4% vs. 1,8% nos grupos de 3HP vs.9H; 
RRa 4,55 (2,5-8,2), p <0,0001 

Morte 
0,8% vs. 1,0% nos grupos de 3HP vs. 9H; p = 0,22 

Martinson, 201154 África do Sul Adultos HIV-positivos em 
cuidados primários, 2002-
2005 

1.150 Qualquer reacção adversa 
66% vs. 64% vs. 84% vs. 66% por cada 100 
pacientes inscritos nos grupos de 3HP vs. 3RH vs H ≤6 
a vs. 6H 

Resultados 3HP vs. 6H, 3RH vs. 6H, ≤6y H vs. 6H, 
 IRR (CI 95%) IRR (CI 95%) IRR (CI 95%) 

Morte 0,66 0,59 0,66 
 (0,33-1,26); (0,30-1,16); (0,26-1,50); 
 p = 0,18 p = 0,10 p = 0,31 

Schechter, 200653 Brasil Adultos contactos 
domiciliares de 236 
pacientes de TB, 2001-
2005 

399 Hepatotoxicidade de grau 3 ou 4 
1% vs 10% nos grupos de 3HP vs. RIF/Pz; p <0.001 
(Teste interrompido precocemente devido à 
hepatotoxicidade no grupo da RIF/Pz) 

Cruz, 201868 EUA Idade ≤18 anos, em 
atendimento numa clínica 
de TB hospitalar 

667 Qualquer reacção adversa 
8,5% vs. 4,8% vs. 13,7% em 3HP vs. 4R vs. 9H 

Reacções adversas de grau 3 ou 4 
0% vs. 0% vs. 0,4% nos grupos de 3HP vs. 4R vs. 9H 
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Primeiro autor, ano 
da publicação País(es) Cenário e População N Conclusões relevantes 

Ensaios 
randomizados     

Sandul, 201769 EUA Idade ≥2 anos, em 16 
clínicas, 2011-2013 

3.327 Qualquer reacção adversa/reacções adversas 
aos medicamentos 
35,7% dos participantes tomando o 3HP 

Reacções adversas que provocam 
descontinuação do tratamento 
7,5% dos participantes tomando o 3HP (20,9% de 
aqueles com qualquer evento adverso) 

Jinbo, 201771 EUA (Hawai) Adultos em cuidados em 
clínicas militares, 2014-
2015 

179 Sintomas reportados 
Um mínimo de 21,2% de participantes tomando 3HP 

Sintomas que provocam descontinuação do 
tratamento 
6,1% de participantes tomando 3HP 

Stennis, 201674 EUA Idade ≥12 anos, em 
tratamento em duas clínicas 
de TB 

394 Qualquer efeito colateral 
13,2% dos participantes tomando 3HP 

Efeitos colaterais que provocam 
descontinuação do tratamento 
4,3% dos participantes tomando 3HP 

Yamin, 201676 EUA Adultos tratados de ILTB em 
uma clínica de TB 

393 Qualquer reacção adversa 
20,8% vs. 9,7% vs. 21,7% em 3HP vs. 4R vs. 9H 

Hepatotoxicidade 
0% vs. 0,4% vs. 3,5% em 3HP vs 4R vs. 9H 

Eventos adversos causando mudança no regime 
5,7% vs. 3,9% vs. 15,7% em 3HP vs. 4R vs. 9H 

Hatzenbuehler 
201677 

EUA Adolescentes estudando 
em duas escolas públicas 

16 Todos os 16 estudantes foram tratados com 3HP; 
nenhum evento adverso relevante foi registado durante 
o tratamento 

 

†Subconjunto de dados apresentados por Sterling, 201151 
‡Somente o número de cada sintoma foi reportado - número total de participantes pouco claro; exclui participantes que apresentam “urina de cor 
laranja”, pois esse é um efeito colateral esperado do tratamento com rifamicinas 
1HP: 1 mês de rifapentina e isoniazida diariamente; 3HP: 3 meses de rifapentina e isoniazida semanalmente; 3RH: 3 meses de rifampicina 
e isoniazida duas vezes por semana; 4R: 4 meses de rifampicina diária; 6H: 6 meses de isoniazida diária; 9H: 9 meses de isoniazida diária; 
DOT: Directa Observação do Tratamento, INH: isoniazida, ILTB: infecção latente pela tuberculose; Pz: pirazinamida; RIF: rifampicina; TAA: 
tratamento auto administrado; TB: tuberculose; EUA: Estados Unidos de América 
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Para as crianças inscritas no PREVENT TB, Villarino et al.58, reportaram incidência semelhante de RAs de 
Grau 3 nos grupos 3HP e 9H (0,6% vs. 0,2%; p = 0,49) e incidência muito baixa de RAs de Grau 4 nos 
dois grupos (0,0 % vs. 0,4%; p = 0,61). Esta relação foi a mesma quando apenas as RAs relacionadas 
ao tratamento foram consideradas (RAs Grau 3) 0,6% vs. 0,2% nos grupos de 3HP vs. 9H; p = 0,63). 
Não foi reportada hepatotoxicidade entre crianças que receberam o 3HP ou 9H75. 

Vários estudos observacionais também têm informação sobre a segurança e as reacções adversas 
registadas com o uso do 3HP (resumo na Tabela 3). O maior deles, de Sandul et al.69, que fez o 
acompanhamento de 3.327 adultos em 16 centros médicos nos EUA, que iniciaram o 3HP. Dos 3.288 
participantes elegíveis ao tratamento completo, 1.174 (35,7%) reportaram pelo menos uma RA (Figura 
8) e 21% destes interromperam o tratamento como resultado da RA (7,5% de todos os elegíveis para o 
tratamento completo). 

Figura 8. Número e percentagem de pacientes com reacções medicamentosas após qualquer 
dose de 3HP num estudo observacional em 16 centros médicos nos EUA (n = 1.174 com 
sintomas [n = 3.327 recebendo tratamento]; Sandul et al.69) 

3HP: 3 meses de rifapentina e isoniazida uma vez por semana; N°: Número; ttt: tratamento; EUA: Estados Unidos 
da América 

3.4.1 Será que o 3HP pode ser administrado com os anti-retrovirais? 

- Efavirenz e 3HP: O 3HP pode ser co-administrado com efavirenz sem reduções clinicamente 
significativas nas concentrações clínicas médias da dose do efavirenz ou supressão viral, 
apoiando o uso de rifapentina com EFV, sem necessidade de reajuste das dose80. 

- Dolutegravir e 3HP: O estudo DOLPHIN109 avaliou a segurança e a farmacocinética da 
administração simultânea do 3HP com dolutegravir (DTG). 60 PVHIV com cargas virais 
indetectáveis em regimes baseado em EFV foram trocadas para um regime baseado em DTG 
por oito semanas. O 3HP foi co-administrado com o regime à base do DTG após as 
primeiras 8 das 12 semanas e, em seguida, os participantes foram acompanhados por mais 
quatro semanas. A HP diminuiu a biodisponibilidade do DTG, e os níveis mínimos foram 
reduzidos em aproximadamente 50%. No entanto, todos os níveis mínimos do DTG, excepto 
um, estavam acima do IC90, e a carga viral permaneceu suprimida em todos os pacientes. 
No geral, a co- administração de DTG e 3HP foi bem tolerada, segura e não pareceu exigir 
nenhum reajuste de dose para o DTG. Os níveis mínimos observados entre os pacientes com 
carga viral indetectável no estudo DOLPHIN foram semelhantes aos níveis mínimos 
observados entre os pacientes em tratamento com 10mg de DTG em combinação com o 
esquema à base de dois INTR no estudo SPRING-1. 
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Estes pacientes alcançaram a supressão viral tão rapidamente quanto aqueles que 
receberam 50mg de DTG (Figura1). Portanto, os regimes com DTG (por exemplo, a 
combinação de doses fixas de tenofovir, lamivudina e dolutegravir) são considerados 
seguros e eficazes para pacientes a iniciar TARV em co-administração com 3HP. Esta 
interacção está actualmente sendo formalmente avaliada como um sub-estudo do DOLPHIN. 
No entanto, dada a farmacocinética das rifamicinas em crianças, estes dados não podem ser 
extrapolados para crianças com menos de 15 anos de idade. Dolutegravir não deve ser co-
administrado com 3HP em crianças até que mais dados estejam disponíveis. 

- Raltegravir e 3HP80: Os estudos mostraram que a rifapentina uma vez por semana pode ser 
administrada de maneira segura com raltegravir. 

3.5 Custo -Eficácias 
Em 2009, antes de dados robustos sobre a eficácia do 3HP estarem disponíveis, Holland et al.81 
compararam a relação custo-eficácia do 3HP, 4R, 9H auto-administrado, 9H em DOT, e nenhum 
tratamento em uma variedade de cenários, cada uma correspondendo a um risco diferente de 
activação da doença. Eles constataram que o 4R era no geral o regime mais barato (495,21 USD por 
contacto), mas o 3HP preveniu a ocorrência de mais casos de TB por 1.000 contactos tratados 
(56,3 em comparação com 43-52 para os outros regimes) e foi o mais económico, 
independentemente do risco de reactivação da doença. 

Em 2012, Pho et al.82, utilizando dados de um ensaio clínico de HIV/TB na Índia, estimaram o custo 
(que, para o TPI, incluía o custo do medicamento, pré-triagem para TB activa, visitas trimestrais a 
clínicas e testes da função hepática a cada seis meses) e o custo-eficácia de seis meses de INH e 
Etambutol diário (6EH), 36 meses de INH diária e não administração de TPI em indivíduos HIV-positivos 
na Índia. Numa análise secundária, eles compararam as suas estimativas com as estimativas de 6H, 
3RH e 3HP e constataram que 3HP era o regime menos económico, custando 80 USD a mais do que 
36H por pessoa no seu curso de vida e reduzindo a esperança de vida. As estimativas da eficácia e 
toxicidade do 3HP, no entanto, foram baseadas apenas no estudo de 2011 de Martinson et al.54, e 
não incluíram dados do estudo PREVENT. 

Em 2013, Shepardson et al.83,84 utilizaram dados do estudo PREVENT e um modelo computarizado 
para estimar a relação custo-eficácia do 3HP em DOT comparativamente ao 9H auto-administrado. 
Eles constataram que, embora 3HP seja mais caro para o sistema de saúde (112 USD extra) e para a 
sociedade (23 USD extra) por pessoa tratada, também evitou outros 5,2 casos de TB para além da 
perda de 25 AVAQ extra por 1000 pessoas tratadas. Os cálculos de custo-eficácia sugeriram que o 
custo do 3HP seria mais 4.565 USD e 911 USD por AVAQ ganho para o sistema de saúde e a 
sociedade, respectivamente, mas que isso estava muito abaixo do limite de 50.000 USD por AVAQ 
ganho sugerido por alguns economistas da saúde para identificar intervenções custo-eficazes nos EUA. 

Depois da redução do preço do RPT nos EUA (dose de 900 mg reduzida de 12,31 USD para 6,00 
USD)85, Shepardson et al.86 publicaram uma actualização do seu artigo usando os novos preços. Eles 
projectaram custos de 8.861 USD e 1.879 USD (21.525 USD e 4.565 USD) para o sistema de saúde 
por caso de TB evitado e por AVAQ ganho, respectivamente. Os autores também previram que o 3HP, 
se auto-administrado, em vez do DOT, reduziria os custos nos EUA (poupança de 141 USD e 231 USD 
por pessoa tratada para o sistema de saúde e a sociedade, respectivamente). Isto deveria ser usado 
como justificativa para a fixação de preços acessíveis para os medicamentos87,88. 

Huang et al.66 calcularam que o uso do 3HP em seu contexto (Taiwan) custaria 261,24 USD por 
paciente (devido principalmente ao custo da RPT, 216 USD por paciente). Entretanto, isto era mais 
barato do que tratar um paciente com 9H, cujo custo foi estimado em 717,30 USD por paciente. 
Usando uma proporção de um caso de tuberculose evitado por cada 20 pessoas tratadas para a ILTB, 
eles estimaram que, em seu estudo onde 98 pessoas foram tratadas com 3HP e 515 com 9H, o custo 
de evitar um caso de tuberculose foi de 5.225 USD e 15.392 USD nos grupos 3HP e 9H, 
respectivamente. 

Johnson et al. usaram dados de 1.000 pacientes do Uganda e o modelo de Markov para estimar o 
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custo e eficácia do 3HP em comparação com o 9H usado em pessoas HIV positivas em locais com alta 
prevalência de TB89. Os autores estimaram que o tratamento com o 3HP preveniria nove casos de TB e 
uma morte que ocorreria se o tratamento fosse com 9H. No geral, a taxa adicional de custo-eficácia do 
3HP em relação ao 9H, foi de 9.402 USD por AVAI evitado. Isto foi influenciado por mudanças na 
completude do tratamento com o 3HP (reduzido para 6.986 USD por AVAI evitado se a completude do 
3HP fosse 89% vs. 47% para TPI) e o preço do 3HP (reduzido para 535 USD por AVAI, se o preço de 
3HP for reduzido de 72 USD para 8 USD por curso do paciente). 

3.6 Será que o 3HP pode ser usado em outros grupos de risco? 
Actualmente, as evidências existentes são limitadas relativamente ao uso de regimes à base de RPT para 
o tratamento da ILTB em grupos de alto risco diferentes dos acima discutidos. Um resumo de algumas 
das evidências sobre a prevalência da infecção por TB nestes indivíduos, bem como algumas evidências 
preliminares sobre o tratamento preventivo com RPT são apresentadas abaixo. 

3.6.1 Mulheres grávidas 

A revisão sistemática de Malhamé et al.90 estimou a prevalência da infecção por TB nas mulheres 
grávidas. Com base em dados de 13 estudos, a estimativa da prevalência de infecção por TB variou de 
14% a 48% nas mulheres testadas (estudos feitos nos EUA), com variação baseada na etnia. Os autores 
também encontraram algumas evidências que sugerem que a probabilidade de progressão para a fase 
activa da doença aumentava no período pós-parto. 

As mulheres grávidas que vivem com o HIV estão em risco de infecção por TB, o que pode ter 
consequências graves tanto para a mãe como para o feto104, e é sabido que mulheres com co-infecção 
TB/HIV apresentam pior evolução105. Isoniazida e rifampicina são conhecidos como seguros para uso 
em mulheres grávidas quando usados para tratar a TB activa106. As directrizes da OMS de 2018, 
recomendam, portanto, que a gravidez não pode impedir as mulheres que vivem com HIV de 
receberem tratamento preventivo da TB, mas orientam a um boa avaliação e decisão clínica para 
determinar o melhor momento para fornecê-lo20. 

Segundo as directrizes da OMS, o TPI é actualmente considerado segura para mulheres grávidas HIV 
positivas, independentemente do período de gestação. No entanto, evidências recentes sugerem que 
deve-se ter cautela ao prescrever a isoniazida para mulheres grávidas. 

Na conferência sobre retrovírus e infecções oportunistas (CROI) de 2018, a equipe do estudo 
IMPAACT P1078/TB APPRISE apresentou os resultados do seu estudo da fase 4, duplo-cego, 
controlado por placebo, sem inferioridade, que randomizou 956 mulheres para iniciar 28 semanas de 
TPI durante a gravidez (grupo imediato) ou 12 semanas após o parto (grupo diferido) em mulheres HIV 
positivas de áreas endémicas da TB na África, Ásia e Haití (13 locais em oito países). Os principais 
resultados incluem: 

a. O risco de reacções adversas maternas, incluindo hepatotoxicidade, foi semelhante quando o 
TPI foi iniciado durante a gravidez ou pós-parto; 

b. Aumento dos resultados adversos da gravidez (morte fetal, parto prematuro, baixo peso à 
nascença ou anomalia congénita) quando o TPI foi iniciado durante a gravidez contra início no 
pós-parto.107 

O estudo concluiu que os riscos associados ao início do TPI durante a gravidez podem 
exceder o benefício. 

NO CROI 2019, uma análise secundária da coorte de TSHEPISO não mostrou diferença nos resultados 
da gravidez entre 155 mulheres grávidas vivendo com HIV na África do Sul com e sem exposição ao 
TPI108. Este foi um estudo prospectivo observacional de coorte, no qual os resultados da gravidez foram 
avaliados para 155 mulheres grávidas vivendo com HIV e sem TB activa. O TPI foi iniciado nas 
consultas de pré-natal e HIV em clínicas públicas para 69 dessas mulheres. Registaram-se menos 
desfechos adversos na gravidez (morte fetal, prematuridade, baixo peso à nascença ou anomalias 
congénitas) entre os pares mãe-bebé expostos ao TPI (16% vs 28%; p = 0,08). Este perfil permaneceu 
verdadeiro na regressão logística múltipla após controlo para idade materna avançada, contagem do 
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CD4, carga viral, regime de Prevenção da Transmissão Vertical (PTV) (TARV vs. monoterapia com AZT), 
índice de massa corporal e anemia. 

Os dois estudos foram realizados em contextos diferentes, usando metodologias diferentes e fornecendo 
um nível de evidência diferente. Contudo, estes resultados reforçam a recomendação da OMS de que 
um bom julgamento clínico (por exemplo, equilibrar riscos e benefícios do TPT) deve ser feito antes 
de recomendar o TPI durante a gravidez. 

Os dados existentes sobre o uso de 3HP em mulheres grávidas e/ou pós-parto são limitados. Uma sub-
análise de 2018 de dados de 125 mulheres grávidas inscritas nos estudos PREVENT e iAdhere91 não 
detectou perda fetal inesperada ou anomalias congénitas entre as mulheres expostas aos medicamentos 
do estudo (3HP ou 9H). 

O estudo IMPAACT 2001 (investigador principal Jyothi Mathad, Cornell), actualmente a decorrer no 
Haiti, Quénia, Malawi, Tailândia, EUA e Zimbabwe, é a fase I/II do estudo que avalia a 
farmacocinética, a tolerabilidade e a segurança do 3HP em mulheres grávidas e pós-parto, HIV-
positivas e HIV-negativas com infecção por TB92. Os resultados do estudo são esperados para 2020. 
Até ao momento, não há dados suficientes que recomendem o uso de 3HP em mulheres grávidas. 

3.6.2 Reclusos em estabelecimentos prisionais 

Um estudo transversal em duas prisões no Brasil93 utilizou o Teste de Sensibilidade a Tuberculina (TST) 
para identificar a infecção por TB tendo registado uma prevalência de 25,2% entre os 1.120 reclusos 
testados. Um estudo de 2011 de Lopez et al.94, realizado em instalações correccionais na Espanha, 
não incluiu regimes baseados na RPT, mas constatou que mais indivíduos completaram o tratamento de 
curto duração (2 a 4 meses de RIF ou RIF/INH) do que o regime 9H (RPr de retirada 1,56 [IC95% 
1,14-2,12] para 9H vs regimes mais curtos). Finalmente, um estudo prospectivo numa prisão urbana 
nos EUA95 comparou as taxas de completude entre os tratados com 3HP e com 9H entre 2010 e 2014, 
e constatou uma diferença marcante entre os dois grupos. Entre os 155 indivíduos tratados com 9H, 
apenas 28 (18,2%) completaram o tratamento, em comparação com 77/91 (84,6%) que foram 
tratados com 3HP. A maioria dos participantes que não completaram nenhum dos regimes (82% dos 
que pararam o 9H e 79% dos que pararam o 3HP) pararam porque foram transferidos para fora das 
instalações antes de completarem o tratamento. 

3.6.3 Profissionais de saúde 

Uma revisão sistemática de 2016 de Nasreen et al.96 estimou que 47% (IC95% 34-60; n = 18 estudos; 
n = 9.545 indivíduos) dos profissionais de saúde pesquisados tinham ILTB. A prevalência variou por país 
(37% [IC 95% 0,17-0,56; n = 6 estudos] no Brasil e 64% [IC 95% 26-100; n = 2 estudos] na África do 
Sul) e por tipo de profissionais de saúde (menor em estudantes [26% {IC 95% 6-46}]). 

Num estudo retrospectivo publicado em 2017, Arguello-Perez et al.97 fizeram uma revisão dos registos 
de saúde de 363 profissionais de saúde em um centro de saúde em Nova York que foram tratados para 
a ILTB entre 2005 e 2014. Como foi constatado em estudos da população em geral, os profissionais de 
saúde tratados com regimes mais curtos (4R ou 3HP) tiveram maior probabilidade de completar o 
tratamento do que aqueles tratados com 9H (48/55 [87,3%] completaram o 3HP, 85/106 [80,2%] 
completaram o 4R e 117/202 [57,9%] completaram o 9H; 3HP vs. 9H, p <0,0001; 4R vs. 9H, p 
<0,0001). 

3.6.4 Candidatos a transplante/receptores 

Dois pequenos estudos prospectivos e um grande estudo retrospectivo investigaram o uso do 3HP em 
candidatos a transplante de órgãos sólidos. Entre Março e Outubro de 2012, num centro de transplante 
nos EUA98, 17 candidatos a transplante de órgãos sólidos receberam tratamento para a ILBT com 3HP: 
13/17 (76,5%) indivíduos receberam pelo menos 11 doses de tratamento; os restantes quatro 
indivíduos interromperam o tratamento por causa de efeitos colaterais relacionados ao medicamento (n 
= 2), agravamento da sua condição de base ou outras circunstâncias (n = 1). Num outro estudo, nos 
EUA99, 12 candidatos a transplante de órgãos sólidos (oito dos quais estavam esperando por um 
transplante de fígado) foram tratados com 3HP de 2013 a 2016. Todos os 12 indivíduos completaram 
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o tratamento e nenhuma hepatotoxicidade associada ao tratamento com o 3HP foi constatada, mesmo 
em indivíduos com limitação hepática básica. 

O maior estudo nesta população foi uma revisão retrospectiva de 153 candidatos a transplante renal 
com 3HP (n = 43) ou 9H (n = 110)100. Os indivíduos que receberam o 3HP tinham maior probabilidade 
de completar o tratamento (93% vs. 47% de completude; p <0,001) e, menor probabilidade de 
aumento nas transaminases hepáticas (0% vs. 5% para3HP vs. 9H). No entanto, um trabalho com o 
mesmo grupo101 reportou um aumento da incidência de hipertensão grave em candidatos a transplante 
renal que recebem o 3HP (8/37 [21,6%]). Embora nenhum participante tenha sofrido um derrame ou 
enfarte do miocárdio como resultado da hipertensão, e apenas um participante descontinuou o 3HP 
devido à hipertensão, os autores sugerem que é necessária uma monitoria cuidadosa da pressão 
arterial em candidatos a transplante renal tratados com o 3HP. 

3.6.5 Outros 

Usando um modelo de Markov, Tasillo et al.102 estimaram a eficácia e o custo da testagem (com várias 
modalidades) e do tratamento (com 3HP auto-administrado) em indivíduos residentes nos EUA que não 
nasceram nos EUA (“residentes não nascidos nos EUA”). 

Em 10.000 simulações, os autores constataram que a testagem para ILTB, seguida do tratamento com 
3HP auto-administrado, prevenia a incidência da TB activa, melhorava os resultados e era mais 
económica em comparação com a ausência de teste ou tratamento para a ILTB. No entanto, o mesmo 
não se aplicava a indivíduos com doença renal em estágio avançado, nos quais o risco de mortalidade 
já era muito alto. 

Uma revisão de 2017 por Zheng et al.103 sugere que a RPT, como não é nefrotóxico e é eliminado pelos 
rins em pequenas quantidades em relação a rifampicina, poderia ser útil para o tratamento de 
indivíduos com diabetes e insuficiência renal, mas destaca a probabilidade de interacções com 
medicamentos antidiabéticos orais e afirma que a RPT deve estar disponível apenas sob supervisão até 
que mais informações sobre a farmacocinética e interacções medicamentosas estejam disponíveis. 
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4. Notas Importantes 
4.1 Será que o tratamento da infecção por TB é eficaz? 
Existem evidências robustas que mostram que o tratamento da ILTB (com monoterapia de isoniazida, 
3HP e outros regimes) é eficaz na prevenção da progressão para doença activa em adultos e 
crianças com mais de 2 anos de idade. Estas constatações são parte das recomendações de melhores 
práticas feitas por vários órgãos governamentais e reguladores, incluindo a OMS e o CDC. 

4.2 Será o tratamento da infecção por TB de facto necessário? 
O tratamento da ILTB é extremamente importante, principalmente em indivíduos com alto risco de 
progressão para TB activa, já que pode evitar o sofrimento e os custos económicos catastróficos 
associados ao desenvolvimento da TB activa. Do ponto de vista da saúde pública, o tratamento da ILTB 
também é crítico para reduzir a enorme carga da mortalidade prematura evitável atribuída à TB; o 
enorme gasto que se impõe aos serviços de saúde pela doença activa e suas complicações; os danos 
económicos resultantes da incapacidade e morbilidade causada pela TB; e para interromper a 
transmissão da doença, com o objectivo final de eliminar a TB. 

4.3 Será o 3HP superior ao TPI? 
Não há evidências de que o 3HP seja mais eficaz que o TPI, mas estudos demonstraram que 3HP é 
equivalente ao TPI na prevenção da progressão para a doença activa. No entanto, evidências 
mostram que 3HP é menos tóxico para o fígado do que outros regimes de TPI, embora o risco de 
reacções sistémicas aos medicamentos seja maior entre aqueles que tomam 3HP. Existem fortes 
evidências que mostram que as pessoas que tomam o 3HP (e alguns outros regimes mais curtos) têm 
muitas mais probabilidades de completar o curso de tratamento do que as pessoas que tomam TPI. 
Com base nas evidências, a OMS recomenda 3HP como alternativa ao TPI para uso em adultos e 
crianças em países com alta e baixa incidência de TB. 

4.4 Será o 3HP superior a outros tratamentos de prevenção da TB? 
Nos poucos estudos em que o 3HP foi comparado com outros regimes curtos (a maioria dos estudos 
comparou o 3HP com o TPI), não houve diferença na eficácia clínica (por exemplo, em comparação 
com três meses de rifampicina e isoniazida duas vezes por semana; veja secção 3.1); porém, foram 
verificadas taxas semelhantes ou melhores de completude do tratamento (por exemplo, em comparação 
com quatro meses de rifampicina diária [4R]); níveis mais altos de reacções sistémicas a medicamentos 
(por exemplo, comparados com 4R); e menos hepatotoxicidade (por exemplo, comparada com 
rifampicina e pirazinamida diárias). 

4.5 Será que o 3HP pode ser tomado com os anti-retrovirais? 
O 3HP pode ser tomado com muitos dos anti-retrovirais comuns, como Dolutegravir, Raltegravir e 
Efavirenz, sem necessidade de ajuste da dose. As rifamicinas como a rifapentina requerem ajuste da 
dose para a co-administração com inibidores das proteases. Não existem dados actuais sobre a 
farmacocinética da administração simultânea do 3HP com Dolutegravir em crianças e, portanto, deve 
ser evitada em menores de 15 anos de idade. 

4.6 Será o 3HP economicamente viável? 
Muitos estudos mostraram que 3HP é caro a curto prazo, principalmente por causa do custo da 
rifapentina, mas a menor duração do tratamento e as altas taxas de completude do tratamento o 
tornam mais económico a longo prazo. O custo-eficácia aumentaria ao reduzir o custo da rifapentina, 
passando da directa observação do tratamento para a auto-administração e/ou reduzindo a duração 
do tratamento (por exemplo, de três meses a um mês) embora as evidências sobre a segurança e 
eficácia das duas últimas opções sejam limitadas. 

4.7 Será que o 3HP pode ser usado para uma população mais ampla? 
Além de pessoas HIV positivas e casos de contacto com TB (de todas as idades), as evidências que 
sustentam isto são de momento, muito limitadas embora, a superioridade do 3HP (e de outros regimes 
de curta duração) em relação à completude do tratamento, a tornem uma opção muito atractiva, 
particularmente para uso em estabelecimentos penitenciários e outros ambientes dinâmicos ou 
imprevisíveis. Os resultados dos estudos em curso em mulheres grávidas serão importantes para 
determinar a segurança e a tolerância do 3HP nesse grupo. 
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