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INTRODUÇÃO 

A ILTB não é classificada como uma doença, mas como uma condição em que a pessoa é infectada 

pelo bacilo Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis) a partir do contato com um indivíduo com 

tuberculose (forma pulmonar e laríngea). Nesse caso, os bacilos permanecem viáveis, encapsulados 

em estado latente, em pequenos focos quiescentes. 

Os indivíduos com ILTB não apresentam nenhum sintoma e não transmitem a doença, mas são 

reconhecidos por testes que detectam a imunidade contra o bacilo. 

O maior risco de adoecimento se concentra nos primeiros 2 (dois) anos após a infecção, mas o período 

de latência pode se estender por muitos anos e mesmo décadas. 

 

POPULAÇÕES COM INDICAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DA ILTB 

 Contatos (nos últimos dois anos) adultos e crianças de TB pulmonar e laríngea 

 PVHIV com LT CD4+ ≥ 350 cel/mm³ 

 Pessoas em uso de inibidores de TNF alfa ou corticosteroides (equivalente a > 15 mg/dia de 
prednisona por mais de um mês)A 

 Pessoas com alterações radiológicas fibróticas sugestivas de sequela de TB 

 Pré-transplante que irão fazer terapia imunossupressora 

 Pessoas com silicose 

 Neoplasia de cabeça e pescoço, linfomas e outras neoplasias hematológicas 

 Neoplasias em terapia imunossupressora 

 Insuficiência renal em diálise 

 Diabetes mellitus 

 Baixo peso (< 85% do peso ideal) 

 Tabagistas (≥ 1 maço por dia) 

 Calcificação isolada (sem fibrose) na radiografa de tórax 

 Profissionais de saúde, pessoas que vivem ou trabalham no sistema prisional ou em instituições 
de longa permanência 
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DIAGNÓSTICO E INDICAÇÕES DE TRATAMENTO 

O diagnóstico da ILTB é realizado por meio da Prova Tuberculínica (PT) ou do IGRA (Interferon-Gamma 

Release Assays). 

Para fins de vigilância epidemiológica, será considerado um caso de ILTB, o indivíduo infectado pelo M. 

tuberculosis, identificado por meio dos testes: PT ou IGRA, desde que descartada a TB ativa. 

Para verificação dos critérios de indicação para o tratamento da ILTB acessar o link: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_vigilancia_infeccao_latente_mycobacterium_tube

rculosis_brasil.pdf 

No Protocolo de vigilância e infecção latente pelo Mycobacterium tuberculosis são encontradas todas as 

orientações sobre a infecção e tratamento. 

 

MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS PARA O TRATAMENTO DA ILTB 

O medicamento Rifapentina 300 mg comprimido foi incorporado por meio da Portaria nº 19, de 12 de 

junho de 2020, para o tratamento da Infecção Latente pelo Mycobacterium tuberculosis (ILTB), no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).  A apresentação associada Rifapentina 300 mg + Isoniazida 

300 mg em dose fixa combinada encontra-se indisponível inclusive para aquisição por meio de 

organismo internacional. Sendo assim, a fim de garantir o fornecimento desse novo esquema de 

tratamento, o Ministério da Saúde fornecerá a Rifapentina 150 mg (em sua forma isolada), para uso 

associado com o medicamento Isoniazida. 

Atualmente, estão disponíveis no SUS 3 (três) esquemas de tratamentos para a ILTB, que são: 

Isoniazida (H); Rifampicina (R); e a Rifapentina (P) associada à Isoniazida (H) = (3HP). 

 

 

O esquema 3HP passa a ser o esquema preferencial para tratar a ILTB, respeitando indicações, 

contraindicações. 

 

 

 

 

 

 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_vigilancia_infeccao_latente_mycobacterium_tuberculosis_brasil.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_vigilancia_infeccao_latente_mycobacterium_tuberculosis_brasil.pdf
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ESQUEMA DE TRATAMENTO 

Medicamentos 

3HP 6H ou 9H 4R 

Isoniazida (H)+ Rifapentina 
(P) 

Isoniazida (H) Rifampicina (R) 

Tempo de 
tratamento 

recomendado/ 
número de 

doses 

3 meses = 12 doses 
As doses serão tomadas 1 vez 

por semana entre 12 a 15 
semanas 

- 6 meses = 180 doses 
As doses serão tomadas 
diariamente entre 6 a 9 

meses 
  

- 9 meses = 270 doses 
As doses serão tomadas 
diariamente entre 9 a 12 

meses 
  

O esquema com 270 doses 
possui melhor eficácia 

quando comparado com o 
esquema 180 doses 

4 meses = 120 doses 
As doses serão tomadas 

diariamente entre 4 a 6 meses 

Indicação 
Todas as indicações de ILTB, 

incluindo PVHIV e adultos 
acima de 50 anos 

Todas as indicações de ILTB 

50 anos, hepatopatas, 
intolerância à isoniazida e 

contatos de pacientes com TB 
monorresistente às isoniazida. 

Abandono 
Perda de 3 doses, 

consecutivas ou não 
3 meses sem a medicação 

consecutivos ou não 
2 meses sem a medicação, 

consecutivos ou não 

Apresentação 

- Isoniazida (H): Comprimidos 
de 100mg e 300mg 

- Rifapentina (P): 
Comprimidos de 150mg 

Comprimidos de 100mg (para 
a população em geral) e 

300mg (PVHIV) 

- Cápsula de 300 mg 
- Suspensão oral 20 mg/mL 

Posologia 

Em adultos (>14 anos ≥ 
30Kg): 

 
- Isoniazida: 900 mg/ semana 

- Rifapentina: 900mg/ 
semana. 

 
Isoniazida 100mg – 9 

comp/semana ou  Isoniazida 
300mg – 3 comp/semana  

+ 

Rifapentina 150mg – 6 
comp/semana. 

 
 
 
  
 
 
 
 

Em todas as indicações: 
5 a 10 mg/kg de peso até a 

dose máxima de 300mg/dia. 
 

Isoniazida 100mg 

5 a 10mg/kg 

Máximo 300mg/dia ou 3 
comp/dia 

Em adultos (≥ 10 anos): 
10 mg/kg de peso, até a dose 

máxima de 600 mg/dia. 
 

Rifampicina 300mg 

10mg/kg 

Máximo 600mg/dia ou 2 
comp/dia. 

  
 

Em crianças (<10 anos): 
 15 (mg/kg/dia de peso, até a 
dose máxima de 600mg/dia. 

 
Rifampicina 20mg/mL 

15mg/kg/dia 

Dose máxima 600mg/dia ou 
30ml 
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Em crianças (de 2 a 14 anos): 
- Isoniazida: 

10 a 15kg: 300mg/semana 
16 a 23 kg: 500mg/semana 
24 a 30kg: 600mg/semana 

> 30kg: 700mg/semana 
- Rifapentina: 

10 a 15kg: 300mg/semana 
16 a 23 kg: 450mg/semana 
24 a 30kg: 600mg/semana 

> 30kg: 750mg/semana. 
 
 
 

Isoniazida 100mg: 

10 a 15kg – 3 comp/semana 

16 a 23kg – 5 comp/semana 

24 a 30kg – 6 comp/semana 

> 30kg – 7 comp/semana 

ou 

Isoniazida 300mg: 

10 a 15kg – 1 comp/semana 

24 a 30kg – 2 comp/semana 

ou 

Isoniazida 100mg +Isoniazida 
300mg 

16 a 23kg – 2 (100mg) +1 
(300mg) comp/semana 

> 30kg – 1 (100mg) +2 (300mg) 
comp/semana 

+ 

Rifapentina 150mg: 

10 a 15kg – 2 comp/semana 

16 a 23kg – 3 comp/semana 

24 a 30kg – 4 comp/semana 

> 30kg – 5 comp/semana 

 

Uso na 
gestação 

Não recomendada a sua 
utilização na gestação por 

Pode ser usada com 
segurança na gestação, incluir 

Pode ser usado com segurança 
na gestação 
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Fluxo 

 Após o diagnóstico e indicação de tratamento de ILTB, o profissional da Unidade Básica de Saúde 

deverá preencher a notificação de ILTB em duas vias.  

 Uma via deverá ser entregue ao paciente juntamente com a prescrição para liberação do 

medicamento na FD. 

 Os farmacêuticos deverão, ao receber a prescrição, requisitar o novo medicamento (Rifapentina) 

e a Isoniazida na Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF): enviar cópia da prescrição e da 

notificação via e-mail, nos primeiros atendimentos.  

 A farmácia deverá enviar cópia das notificações de ILTB para a epidemiologia dos distritos. 

 A CAF fará a transferência dos medicamentos para o SIGAF de cada farmácia, que deverá 

realizar a dispensação para que haja reposição do estoque pela SES- MG. 

 

Referência 

Nota técnica conjunta Nº. 2/2022 - DMEST/SAF/SUBPAS/SES-MG E CT/DVCC/SVE/SVS/SES-MG 

Infecção latente pelo mycobacterium tuberculosis (ILTB). 

falta de estudos com 
gestantes 

durante todo o tratamento o 
uso de piridoxina (Vitamina 
B6) entre 50 a 100mg/dia 

Interações 
com 

antirretrovirais 

Contraindicado o uso com 
inibidores de protease (IP), 

nevirapina (NVP) e  Tenofovir 
alafenamida (TAF). 

Pode ser usado com 
Tenofovir, efavirenz, 
dolutegravir (DLG) e 
raltegravir (RAL) sem 

necessidade de ajuste da 
dose. 

 

Sem interações importantes, 
usar na dose habitual 

Contraindicada o uso com IP, 
NVP e TAF. 

Pode ser usada com DLG e RAL 
com ajuste da dose. 
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

Isoniazida + 
Rifapentina (3HP) 

 Atentar para a concentração da Isoniazida (100 mg ou 300 mg); 

 Estabelecer dia da semana para tomada dos medicamentos. Os dois medicamentos 

devem ser tomados no mesmo dia; 

 Rifapentina: ingestão junto com refeições. Pacientes com dificuldades de deglutição 

podem esmagar os comprimidos e adicioná-los a uma parte semissólida da 

alimentação e consumir imediatamente; 

 Isoniazida: tomar em jejum; 

 Verificar necessidade de ajuste de dose em relação ao peso; 

 Orientar sobre possíveis eventos adversos  

 


