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GABARITO PRELIMINAR: LETRA E (PORÉM, SUGIRO ANULAÇÃO)

COMENTÁRIO: A vulnerabilidade apresentada pela mulher nessa fase, agravada pela doença, torna a
tuberculose na gestação um desafio para os serviços de saúde. O tratamento da TB, além de importante
para a condição da gestante, diminui o risco de transmissão ao feto, ao recém nascido e aos que
coabitam na mesma residência. O Esquema Básico pode ser administrado nas doses habituais para
gestantes e, dado risco de toxicidade neurológica ao feto atribuído à isoniazida, recomenda-se o uso de
piridoxina (50mg/dia). Gestantes e lactantes devem utilizar os esquemas preconizados, com especial
atenção ao monitoramento das reações adversas.

Os medicamentos antiTB passam em pequenas quantidades pelo leite materno, por isso a importância
do seu uso seguro durante a amamentação (RICH; SEUNG, 2003; WHO, 2014). Não há contraindicações à
amamentação, desde que a mãe não seja portadora de mastite tuberculosa. É recomendável,
entretanto, que faça uso de máscara cirúrgica ao amamentar e ao cuidar da criança, enquanto a
baciloscopia do escarro se mantiver positiva.

Em gestantes o Esquema Básico pode ser administrado nas doses habituais para gestantes e, dado
risco de toxicidade neurológica ao feto atribuído à isoniazida, recomenda-se o uso de PIRIDOXINA
(50mg/dia). Não existe SUBSTITUIÇÃO DA ISONIAZIDA pela PIRIDOXINA visto que a piridoxina entra como
complemento nesse caso. Abaixo, segue a tabela de segurança dos fármacos anti-tb. Tendo em vista que
nenhuma alternativa está correta, a questão é passível de anulação.
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