
                                                                               
 

Recomendações provisórias sobre o uso de rifampicina para Profilaxia Pós-Exposição (PEP), de 

acordo com as últimas informações relacionadas a presença de impurezas (nitrosaminas) na 

rifampicina  

Diversos problemas afetaram o fornecimento de rifampicina e Poliquimioterapia (PQT) em 

diversos países este ano. O mais recente deles foi a descoberta de impurezas (nitrosaminas) na 

rifampicina, e supõe-se que estas possam representar um risco para a saúde, se altas doses 

cumulativas forem ingeridas. Determinadas nitrosaminas aumentaram o risco de câncer em 

estudos de longo prazo com animais, embora ainda haja lacunas nas evidências diretas do dano. 

As nitrosaminas são encontradas em muitos produtos, como em vários tipos de alimentos, 

especialmente naqueles assados ou fritos, na água potável, na fumaça do cigarro e em produtos 

derivados da borracha. A impureza específica da rifampicina está relacionada a uma 

nitrosamina, chamada de MNP (1-metil-4-nitrosopiperazina). Esta é provavelmente um 

subproduto da produção de rifampicina. Este composto precisaria ser removido do produto final 

da droga. Embora esse problema só tenha sido descoberto recentemente devido a uma nova 

triagem de drogas para detecção de nitrosaminas, que foi recomendada pela OMS e outras 

autoridades, acredita-se que as nitrosaminas estejam presentes na rifampicina há anos. Como 

este composto parece ser comum em todos os fabricantes, estes devem encontrar formas de 

melhorar seus processos de produção, para que assim possam reduzir ou eliminar essas 

impurezas. 

Com relação à nitrosamina, o que é relevante é a dose cumulativa, sugerindo assim que não é 

um problema sério para o tratamento com PQT ou seu uso como PEP, em que o uso prolongado 

da dose de rifampicina é baixo quando comparado com o tratamento para tuberculose (TB) 

(exceto em países como os EUA, onde a PQT com a rifampicina diária é administrada por um 

período de dois anos). Tanto o FDA (Food & Drug Administration) quanto a EMA (European 

Medicines Agency), sugeriram que o tratamento para TB e hanseníase devem continuar, 

enquanto o processo de fabricação é revisado para tentar reduzir o teor impurezas.1 Entretanto, 

nenhuma declaração foi feita relacionada ao uso de rifampicina como quimioprofilaxia, embora 

este problema evidentemente tenha um impacto em todos os programas PEP ao redor do 

mundo. 

O FDA atualmente recomenda um limite diário de 5 ppm, que foi temporariamente aumentado, 

pois o limite anterior de 0,16 ppm era muito conservador. Ambos os limites têm em vista o uso 

de rifampicina a longo prazo, como no tratamento da TB, no qual uma dose de 600 mg de 

rifampicina é administrada diariamente durante 6 meses (em adultos). Portanto, se 

considerarmos o risco potencial à saúde representado por uma dose única de rifampicina, este 

é insignificante. Contudo, uma vez que a Profilaxia Pós-Exposição com Rifampicina Dose única 

(PEP-RDU) é administrada em indivíduos saudáveis, a ética exige que todos os riscos conhecidos 

para a saúde sejam minimizados. 

Questões semelhantes estão sendo abordadas no campo da TB, onde a combinação de 

tratamento preventivo é usado em crianças (2-5 anos) e pessoas vivendo com HIV, 

compreendendo um regime de 3 meses de rifampicina e isoniazida diários ou um regime de 3 

semanas, sendo 12 doses da combinação de isoniazida e rifapentina (3-HP). Uma nitrosamina 

diferente foi encontrada na rifapentina (1-ciclopentil-4-nitrosopiperazina (CPNP)). Semelhante 



                                                                               
à rifampicina, uma declaração da FDA e da EMA recomenda que o tratamento da TB contendo 

rifapentina (principalmente o tratamento de segunda linha) seja continuado. Foi especificado 

um nível de corte de impurezas de nitrosamina abaixo do qual a rifapentina pode ser usada, 

assim como para MNP na rifampicina. O consórcio que conduz os estudos de TB e de 

implementação do regime 3-HP, decidiu continuar com a distribuição usando o mesmo nível de 

corte especificado para o tratamento, considerando que a dose cumulativa de CPNP ingerida 

em 12 doses representou um risco insignificante. 

O Programa Mundial de TB da OMS abordou a questão das impurezas da nitrosamina na 

rifampicina e na rifapentina, juntamente com a equipe de Pré-qualificação (PQ) da OMS (um 

programa global da garantia de qualidade dos medicamentos). O PQ da OMS está 

acompanhando isso juntamente com todos os produtores de matérias-primas e produtos finais. 

Isto ainda está em andamento, e mais orientações serão fornecidas quando for concluído. A 

Comissão Técnica da ILEP já está participando deste diálogo para garantir que o uso de 

rifampicina para PEP-RDU também seja ponderado. O Programa Global da Hanseníase alertou 

que quaisquer ações ou recomendações de nossa parte devem estar alinhadas com as do 

Programa Global de TB da OMS para evitar o prejuízo em sua posição na implementação do 

regime profilático 3-HP. Nesse momento, estamos dialogando com o Programa Global de TB da 

OMS (GTB) e com a equipe de Pré-qualificação da OMS (PQ), e foi relatado que estes ficaram 

felizes em estarmos lidando com a questão da rifampicina para TB e hanseníase em conjunto. A 

OMS PQ está investigando a questão da contaminação da rifampicina por nitrosamina, com 

todos os fornecedores de "matéria-prima" e de produto acabado. Isto ainda está em 

andamento, e mais orientações serão fornecidas quando for finalizado. O GTB alertou que “será 

prudente esperar até que as análises de PQ sejam concluídas antes de ter uma posição concreta 

sobre isso”. 

A EMA está atualmente conduzindo outras investigações e uma avaliação dos riscos da impureza 

nitrosamina, e fornecerá orientações atualizadas de tempos em tempos. A EMA tem o prazo de 

até 31 de março de 2021 para o fornecimento dessa análise de risco relacionada aos 

medicamentos.  

Em relação ao que foi citado acima, iremos aguardar quaisquer recomendações sobre a 

distribuição do PEP-RDU até que todas as investigações em curso e o diálogo com os programas 

Globais de TB e PQ tenham sido concluídos e a sua posição fique clara.  

Enquanto a ILEP estiver envolvida na distribuição de PQT ou rifampicina, recomendamos que 

apenas sejam comprados e/ou usados lotes em que os níveis máximos de nitrosamina estejam 

abaixo de 5 ppm por dia, conforme foi recomendado pelo FDA. 

Dados os desafios no fornecimento de PQT, a disponibilidade e o fornecimento de PQT devem 

ser levados em consideração ao planejar ou implementar programas PEP. Existem duas 

considerações principais:  

1. Quando ocorrer a falta de PQT, qualquer rifampicina disponível, se necessário, poderá 

ser utilizada para o tratamento de pacientes com hanseníase, ao invés de ser utilizada 

para a quimioprofilaxia entre contatos.  

2. Sempre que forem realizados esforços na busca ativa de casos, incluindo exames de 

contato, a disponibilidade de tratamento para quaisquer novos casos identificados deve 



                                                                               
ser assegurada (preferencialmente PQT). A PQT é essencial e segura para o tratamento 

de pacientes com hanseníase. A Novartis/Sandoz retomou a produção e a liberação de 

lotes de PQT que foram testados para nitrosaminas e que estão abaixo do nível de 

segurança atualmente recomendado pelo FDA. 

Uma vez que a triagem para a nitrosamina não tem sido padronizada nos processos de controle 

de qualidade da rifampicina, recomendamos que isso seja incluído como parte de todos os 

testes de controle de qualidade futuros da rifampicina.  

Recomendamos que os escritórios da ILEP façam tudo o que estiver ao seu alcance para facilitar 

o teste de nitrosamina na rifampicina que já está disponível em seu país e que faz parte da PQT 

ou é usada para PEP-RDU. Preferencialmente, esses testes devem ser realizados por cada 

empresa produtora de rifampicina e pela agência nacional de medicamentos encarregada de 

monitorar a qualidade dos medicamentos.  

Recomendamos que todos os fornecedores de rifampicina sejam estimulados a melhorar a 

purificação das matérias-primas da rifampicina para minimizar quaisquer componentes 

potencialmente prejudiciais. 
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