
Adultos e adolescentes 
de 15 anos ou mais 
vivendo com HIV

1. Seguir o postulado nos algoritmos nacionais de diagnóstico 
de TB 

2. Despiste de sinais e sintomas de TB recomendado pela OMS

(avaliar presença de tosse, febre, perda de peso, suores 
nocturnos para descartar TB.)

• Sem necessidade de Rx do tórax

• Sem necessidade de prova de infecção (TST/IGRA)

Estes exames de diagnóstico não são necessários para iniciar 
o 3HP excepto se recomendados pelo PNCT

3. Contra-indicações ao uso de 3HP/6H:

• Hepatite activa (aguda ou crónica)

• Elevação das enzimas hepáticas independentemente 
dos sintomas (AST/ ALT > 3x superior ao limite normal) se 
disponíveis no início do tratamento

• Consumo regular e abusivo de álcool

• Neuropatia periférica severa

• Mulher grávida ou a amamentar 

• Mulher em idade fértil que planeia engravidar ou 
indisponível para usar metódos contraceptivos de 
barreira

• Em regime TARV com Inibidores de Protease (apenas 
para a rifapentina)

4. Pacientes em TPT devem receber também a vitamina 
B6/Piridoxina para prevenir a neuropatia

Para informação actualizada sobre o IMPAACT4TB e para baixar uma cópia deste documento e outros materiais relacionados com o Tratamento Preventivo da TB, por favor visite: www.impaact4tb.org/library

Iniciar regime 
alternativo4

(6H)

Iniciar regime 
alternativo4

(6H)

Adiar o 
tratamento 
preventivo

Adiar o 
tratamento 
preventivo

LEGENDA:
H = isoniazida
HP = isoniazida/rifapentina
6H = 6 meses isoniazida

Adulto ou adolescente ≥15 anos vivendo 
com HIV

(independente da contagem de CD4 e do estado TARV)

Despiste de TB activa2
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Presença de sintoma(s) de TB 
Tosse, Febre, Perda de peso não 

intencional, Suores nocturnos
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Investigar presença de TB ou de outras doenças1Investigar presença de TB ou de outras doenças1

Outro 
diagnóstico
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Monitorar e considerar
TPT logo que doença

tratada/ resolvida
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Avaliar contra-indicações3 para 3HPAvaliar contra-indicações3 para 3HP
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