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RESUMO 

 

 As infecções do trato urinário (ITU) são um dos fenômenos mais comuns em 
mulheres, crianças pequenas e homens.  Uma infecção do trato urinário é uma 
infecção em qualquer parte do sistema urinário - rins, uréteres, bexiga e 
uretra. A maioria das infecções envolvem o trato urinário inferior - a bexiga e a 
uretra. Apesar de sua alta frequência, há muitas lendas sobre prevenção e 
tratamento. Este estudo se trata de uma revisão de literatura pelo qual se 
objetiva, onde o pesquisador procurou apresentar aspectos das infecções do 
trato urinário promovendo as principais atividades do farmacêutico. As ITU’s 
são mais comuns entre as mulheres jovens, mas também podem aparecer em 
mulheres mais velhas, por diferentes motivos.  A infecção geralmente é 
causada como consequência da invasão bacteriana do trato urinário, incluindo 
o trato urinário inferior e superior. A infecção é caracterizada por uma sensação 
de queimação, uma sensação de necessidade de urinar com frequência, ou 
uma sensação de inconforto e dor abdominal inferior.  
 
Palavras-chave: cistite; Pielonefrite; ITU durante a gravidez; Bacteriúria 
assintomática e sintomática; ITU resistência antimicrobiana. 
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ABSTRACT  

 
Urinary tract infections (UTIs) are one of the most common phenomena in 
women, young children and men. A urinary tract infection is an infection in any 
part of the urinary system - kidneys, ureters, bladder and urethra. Most 
infections involve the lower urinary tract - the bladder and the urethra. Despite 
their high frequency, there are many legends about prevention and treatment. 
This study is a review of the literature by which it is objectively, where the 
researcher sought to present aspects of urinary tract infections promoting the 
main activities of the pharmacist. UTIs are more common among young women, 
but may also appear in older women, for different reasons. The infection is 
usually caused as a consequence of bacterial invasion of the urinary tract, 
including the lower and upper urinary tract. The infection is characterized by a 
burning sensation, a feeling of need to urinate frequently, or a feeling of 
discomfort and lower abdominal pain. 
 
Keywords: cystitis; Pyelonephritis; UTI during pregnancy; Asymptomatic and 

symptomatic bacteriuria; ITU antimicrobial resistance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A abordagem da infecção do trato urinário continua a ser uma questão 

difícil e às vezes controversas, até 60% das mulheres têm uma infecção do 

trato urinário em algum momento de sua vida, nesse sentido, o melhor a ser 

feito é um diagnóstico preciso, no qual, em um estudo recente, foi sugerido o 

uso da análise de urina "melhorada", não aquela como uma substituição da 

cultura, mas como um potencial preditor sensível para permitir a terapia 

enquanto aguarda resultados culturais, sendo essa uma avaliação 

complexa. Outra área difícil é a questão da avaliação radiológica de 

anormalidades urológicas subjacentes após uma infecção do trato urinário que 

demonstra como a infecção pode ser prevenida (GAGLIARDI, 2015).  

A cerca da discussão anterior, demonstra que para uma avaliação 

precoce, mesmo após a primeira infecção do trato urinário deve conter uma 

amostra com o potencial preditor sensível. Agora parece haver uma 

reconsideração quando se trata de avaliar crianças, seguindo o pressuposto da 

infecção do trato urinário, algumas avaliações, no entanto, apontam para uma 

abordagem menos agressiva em crianças. Outra área de discussão é a 

atividade sexual sendo essa um fator de risco mais importante para a infecção 

do trato urinário.  Pelo menos um terço das mulheres com infecção do trato 

urinário sofrerá uma recorrência ao ano, sendo a recorrência a mais comum 

nos grupos etários de 25-29 e superiores a 55 anos (SCHOR et al., 2015).  

  As recorrências são uma indicação comum para a profilaxia 

antimicrobiana a longo prazo, mas a resistência antimicrobiana emergente 

sublinha a necessidade de alternativas, trazendo então o questionamento: -

Quais são os fatores que ocasionam as infecções do trato urinário e a 

importância do profissional farmacêutico?  

Nesse contexto sublima-se o objetivo desse estudo, onde o pesquisador 

procurou apresentar aspectos das infecções do trato urinário promovendo as 

principais atividades do farmacêutico. Para isso, é necessário fomentar como 

objetivo especifico, apresentar como ocorre a infecção do trato urinário numa 

visualização diagnóstica e  seu público mais acometido, descrever as principais 

http://www.bmj.com/content/322/7302/1571?iframe=true&width=100%25&height=100%25#ref-3
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infecções e por fim, discorrer sobre o tratamento  em casos de infecções 

urinarias.  

As infecções do trato urinário representam um importante problema de 

saúde já que é uma das causas no aumento da mortalidade com o uso 

indiscriminado de antibiótico, onde acarretam mudanças de padrões de 

resistências microbianas, a relevância desse estudo justifica-se pela 

perspectiva do olhar farmacêutico acerca das infecções urinarias.   

O método usado nessa pesquisa é revisão bibliográfica, onde se 

pressupôs uma coleta de dados feita através do banco de dados, como Google 

Acadêmico, Scielo, Lilacs, além artigos acadêmicos e Livros com periódico dos 

últimos 7 anos sob os descritores; Infecções do trato urinário, resistência a 

antibióticos, adequação terapêutica, papel farmacêutico. Foram incluídos todos 

os artigos que apresentem temas voltados para os descritores e relacionados 

ao profissional farmacêutico. 
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1 PATOGENIA DA INFECÇÃO DO TRATO URINIARIO 

 

As infecções do trato urinário (ITU) ocorrem mais frequentemente em 

mulheres do que em homens, com uma proporção de 8:1, entretanto, é uma 

disfunção extremamente frequente, que se verifica em todas as fases, do 

neonato ao idoso.  Aproximadamente 50-60% das mulheres relatam pelo 

menos uma ITU na sua vida sendo maior número de más-formações 

congênitas, especialmente válvula de uretra posterior; acometendo 

preferencialmente o sexo viril. Na vida adulta, a incidência de ITU se exalta e o 

predomínio no sexo feminino se mantém, com píncaros de maior acometimento 

no princípio ou relacionado à exercício sexual, durante a gravidez ou na 

menopausa e uma em cada três terá pelo menos uma ITU sintomática que 

necessite de tratamento com antibiótico (LAPCHIK, 2015).   

Normalmente, o trato urinário é estéril, entretanto bactérias podem surgir 

a partir da região perianal, possivelmente levando a ITU.  A maioria dos autores 

afirmam que os agentes patogênicos na bexiga podem ficar em silêncio ou 

podem causar sintomas irritativos como a frequência urinária e a urgência, 

sendo assim cerca de 8% das mulheres podem ter bacteriúria assintomática 

(LOPES, 2015).  

A prevalência de patógenos provocadores de ITU varia na parte de onde 

foi adquirida a infecção. Sua procedência se dá pelas bactérias gram-negativos 

entéricos notadamente a Escherichia coli (E.coli) é o agente patogénico mais 

frequente isolado de culturas urinárias em adultos com habitação comunitária e 

institucionalizados, sendo assim, a E. coli é usual independentemente da série 

estudada, seguido das demais gram-negativos como Klebsiella, Enterobacter, 

Acinetobacter, Proteus, Pseudomonas e outras (GAGLIARDI, 2015).  

Outro patógeno, na maioria das vezes aparece, o Staphylococcus 

saprophyticus, um microrganismo gram-positivo, tem sido sinalizado como 

segunda causa mais rotineira de ITU não complicada. Uma variedade de 

fatores predispõe adultos a infecções. As alterações associadas à imunidade 

adaptativa e inata podem aumentar a susceptibilidade a 

infecções. Comorbidades médicas múltiplas, muitas vezes, aumentam o risco 

de internação, além da necessidade de procedimentos invasivos, próteses e 

cateterismo urinário de curto e longo prazo. Os adultos mais velhos também 
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são mais propensos a residir em instalações de cuidados prolongados, 

expondo-os aos patógenos nosocômios e aumentando o risco de adquirir 

infecção urinária (SCHOR et al., 2015). 

 O diagnóstico de ITU por S. saprophyticus é por vezes intricado, pelo 

fato de reprisar um crescimento muito prolongado em urocultura) e bem como o 

porque deste agente pode ser permisto com outro staphylococcus coagulase e 

DNAse-negativo (PERRONE et al., 2016). 

Se as bactérias entram na corrente sanguínea, elas podem causar 

complicações graves, incluindo septicemia, choque e, raramente, a morte.  A 

definição de infecção recorrente do trato urinário (ITUR) é de três ITUs com 

três culturas de urina positivas durante um período de 12 meses, ou duas 

infecções nos últimos 6 meses (ROBBINS, 2016).  

As ITUs são classificadas em 6 categorias. A primeira categoria é 

uma infecção não complicada; isto é, quando o trato urinário é normal, tanto 

estrutural quanto fisiologicamente, e não há desordem associada que prejudica 

os mecanismos de defesa do hospedeiro (ARAUJO, 2008).  

A segunda categoria é uma infecção complicada; isto é, quando a 

infecção ocorre dentro de um trato urinário anormal, como quando há 

obstrução uretérica, cálculos renais ou refluxo vesicoureterico. A terceira 

categoria, uma infecção isolada, é quando é o primeiro episódio de ITU, ou os 

episódios estão separados por 6 meses (LAPCHIK, 2015).   

As infecções isoladas afetam 25-40% das mulheres jovens. A quarta 

categoria, uma infecção não resolvida, é quando a terapia falha por causa da 

resistência bacteriana ou devido a infecção por duas bactérias diferentes com 

susceptibilidades igualmente limitadas. A quinta categoria, a reinfecção, ocorre 

onde não houve crescimento após uma infecção tratada, mas o mesmo 

organismo cresce duas semanas após a terapia, ou quando um microrganismo 

diferente cresce durante um período de tempo. Isso representa 95% das ITUs 

em mulheres (DENISE, 2013).  

A persistência bacteriana ocorre quando a terapia é prejudicada pelo 

acúmulo de bactérias em um local que não pode ser alcançado por antibióticos, 

como pedras infectadas, divertículos uretrais e glândulas parauretrales 

infectadas. A sexta categoria, recaída, é quando o mesmo microrganismo 
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provoca ITU dentro de duas semanas após a terapia; no entanto, geralmente é 

difícil distinguir uma reinfecção de uma recaída (ROBBINS, 2016). 

A história do paciente e a descrição dos sintomas servem para 

determinar o diagnóstico e excluir ITU complicada. Devem ser feitas perguntas 

sobre fatores predisponentes, tais como como ITU anterior, concordância de 

ITU e relações sexuais e o uso de diafragmas ou espermicidas. Diagnósticos 

diferenciais de ITU não complicada incluem uretrite (causada por Clamídia, 

Gonococos ou Herpes simples vírus) e Colpite. Na maioria dos casos, a história 

e a descrição detalhada das queixas já levará à dificuldade de cultura, 

inflamação inespecífica, psicologia origem ou disfunção muscular (ARAUJO, 

2008). 

Lapchik, (2015) afirma que o tratamento para as mulheres sintomáticas 

com antibióticos sem mais procedimentos invasivos é o procedimento mais 

rentável, mesmo quando possível, resultados adversos são tomados em conta. 

No entanto, a maioria dos autores concordam que um exame de urina deve ser 

realizado para verificar o diagnóstico de ITU, limitar o uso desnecessário de 

antibióticos e identificar pacientes que podem se beneficiar de uma maior 

exploração. 

Várias técnicas estão disponíveis; as culturas de urina são 

frequentemente usadas como padrão-ouro ao avaliar diferentes métodos. Se a 

bacteriúria for avaliada quantitativamente, as unidades formadoras de colônias 

(CFU) por ml são suficientes para o diagnóstico de ITU (evidência do grau B). 

No entanto, em geral casos de prática, a cultura da urina não é necessária para 

ITU sem complicações (grau de evidência B), e foi mostrou ter pouco impacto 

na gestão (DENISE, 2013). 

Testes de DIPSTICKS para leucócitos e nitrito, ou microscopia de urina 

ou sedimento nativo, pode ser usado para um jejum avaliação de urina fresca 

de sintomas "sem complicações" sintomáticos pacientes: somente urina recém-

vazada deve ser testada (nitrito produzido por bactérias contaminantes pode 

induzir falsos positivos resulta em espécimes mais velhos). A recomendação de 

usar um espécime intermediário ou vazio não está baseado em evidências 

(nota de prova b) (LOPES, 2015). 

Em pacientes sintomáticos de prática geral feminina, a sensibilidade de 

um teste positivo para o nitrito foi relatada a 62%, com uma especificidade de 
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89% se realizada em laboratório condições. O teste parece ser menos confiável 

quando realizado em prática geral: uma sensibilidade de 53% a 66% e uma 

especificidade de 75% a 95% foi relatada.  A viragem positiva para leucócitos 

tem uma maior sensibilidade (88% a 96%), mas uma especificidade muito 

baixa (16% a 37%) quando realizada (ARAUJO, 2008). 

Na prática geral. Comparado com a vareta método, o exame do 

sedimento urinário é laborioso e muitas vezes executados incorretamente 

(devido, por exemplo, exame de urina insuficientemente centrifugada, com 

menos de cinco campos ou usando campos escolhidos para conteúdo celular 

em vez da escolhidos aleatoriamente) certeza diagnóstica. Como nenhum dos 

dois métodos apresenta desempenho superior, pode-se recomendar a prova de 

medição de velocidade para a prática geral (ROBBINS, 2016).  

Se o nitrito (com ou sem leucócitos) for positivo, o paciente é muito 

provável que tenha ITU (de acordo com a cultura como um ouro padrão) e o 

tratamento antibiótico é justificado (LOPES, 2015). Se ambos os nitritos e os 

leucócitos são negativos, quatro dos cinco pacientes não irão possuir ITU e 

antibióticos não devem ser administrados. Uma cultura (ou avaliação 

ginecológica) pode ser indicada nos pacientes com sintomas graves ou 

persistentes (DENISE, 2013).  

  Uma tira de prova positiva é positiva para leucócitos por si só não é útil: 

metade destes os pacientes terão ITU e metade não o fará, então nenhuma 

informação é adicionado à probabilidade de linha de base de 58% de ITU. 

Neste caso, a cultura deve ser realizada (isto é aplicado a quase metade de a 

amostra do estudo) e tratamento antibiótico atrasado até os resultados serem 

conhecidos, para evitar o excesso de tratamento. O aspecto da urina pode 

também trazer informações valiosas: urina turva (pela presença de piúria) e/ou 

avermelhada (pela presença de sangue), causada por cálculo e/ou pelo próprio 

processo inflamatório (LOPES, 2015). A utilidade dos sedimentos microscopia 

como segunda prova para esses casos de dúvida não foi estudado. Procurando 

por leucócitos e bactérias na urina não centrifugada que usa uma câmara de 

contagem é válida em condições de laboratório, mas tem não foi avaliado em 

condições de prática geral (ROBBINS, 2016).  

 O método também é bastante demorado. Doenças sexualmente 

transmissíveis ou tuberculose renal devem ser consideradas em pacientes com 
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sintomas se nenhum outro diagnóstico for estabelecido, embora não 

pudéssemos encontrar dados sobre a prevalência dessas condições em 

pacientes clínicos sintomáticos (DENISE, 2013).   

Após uma terapia clinicamente bem-sucedida de uma ITU não 

complicada, um exame da urina para bactérias só é necessário em mulheres 

grávidas; tratamento de bacteriurias assintomáticas indicado apenas neste 

grupo de pacientes, pois existe um risco de pielonefrite e pré-termo, enquanto a 

bacteriúria assintomática não está associada a morbidez ou mortalidade em 

outros pacientes (ARAUJO, 2008).  

Os testes de diagnóstico adicionais não devem ser realizados 

rotineiramente em mulheres pré-menopáusicas com ITU não complicada 

recorrente, uma vez que as anormalidades anatômicas ou funcionais do trato 

urinário são muito raras nos pacientes de prática geral. As mulheres pós-

menopáusicas podem se beneficiar de uma avaliação ginecológica do útero 

com cistocele e urina cutânea residual (ROBBINS, 2016).  
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2 INFECÇÕES URINÁRIAS 

 

A bacteriúria assintomática (ASB) é bacteriúria sem sintomas 

aparentes de infecções do trato urinário, ou seja, é a presença de bactérias 

na urina devidamente coletada de um paciente que não possui sinais ou 

sintomas de uma infecção do trato urinário. A ABS é muito comum na prática 

clínica. Enquanto poucos infantes e crianças pequenas têm bacteriúria 

assintomática, a incidência aumenta com a idade. A incidência é de até 15% 

ou maior em mulheres e homens com idade entre 65 e 80 anos e até 40% a 

50% após os 80 anos. A maioria dos pacientes com bacteriúria 

assintomática nunca desenvolverá infecções sintomáticas do trato urinário e 

não terá consequências adversas de bacteriúria assintomática. A 

importância do ASB é um importante fator de risco para o desenvolvimento 

de ITU (GENARO, 2016). 

Pacientes com bacteriúria assintomática são, por definição, 

assintomáticos. Não apresentam sintomas que possam ser atribuídos a 

bactérias na urina. Isso é completamente diferente da avaliação e manejo da 

bacteriúria sintomática ou infecções do trato urinário. Vários fatores são 

pensados para aumentar a probabilidade de bacteriúria assintomática. Esses 

incluem (ANDREOLLO et al., 2015): 

 Uropatia obstrutiva (pedras, hipertrofia prostática, cistocele, etc.) 

 Sujidade fecal do periné (especialmente nas mulheres), 

 Cateteres urinários permanentes e 

 Instrumentação frequente do trato urinário. 

 

2.1 ETIOLOGIA  

 

A etiologia da bacteriúria assintomática não foi determinada de forma 

conclusiva. A bacteriúria assintomática é mais comum entre as mulheres do 

que entre os homens, provavelmente por causa da uretra feminina mais 

curta, que dá bactérias do meato uretral e do periné a uma distância mais 

curta da bexiga. Na verdade, a maioria das mulheres tem bacteriúria 

transitória após a relação sexual, mas poucas dessas mulheres 

desenvolverão infecções sintomáticas porque os mecanismos normais de 
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defesa do corpo previnem a infecção sintomática na maioria dos casos. Nos 

idosos, pensa-se que o esvaziamento incompleto da bexiga contribui para o 

aumento da incidência de bacteriúria assintomática (OLIVEIRA et al., 2006). 

O diagnóstico de bacteriúria assintomática é feito por cultura de 

urina. Uma amostra de captura limpa devidamente coletada ou uma amostra 

cateterizada é aceitável. A Sociedade de Doenças Infecciosas da América 

(IDSA) estabeleceu critérios para o diagnóstico de bacteriúria assintomática. 

Amostra de urina de limpeza limpa (RODRIGUES et al., 2010): 

 Para as mulheres, dois espécimes consecutivos com isolamento 

das mesmas espécies de bactérias com pelo menos 100 000 unidades 

formadoras de colônias (UFC) por ml de urina. 

 Para os homens, um único espécime com isolamento de uma 

espécie de bactéria com pelo menos 100.000 UFC por ml de urina. 

Espécie cateterizada: 

 Para mulheres ou homens, um único espécime com isolamento 

de uma espécie de bactéria com pelo menos 100 CFUs por ml de urina. 

A vareta de urina para a esterase leucocitária identificará de forma 

confiável a piúria, mas não é específica para a bacteriúria assintomática. (A 

pirina pode resultar de outros distúrbios inflamatórios do trato genitourinário). 

A vareta urinária para os nitritos também é de utilidade limitada por causa da 

infecção por organismos que não produzem nitrito, o atraso entre a coleta e 

o teste da amostra e o tempo insuficiente desde a última vazamento de 

nitritos a serem produzidos em níveis detectáveis (ANDREOLLO et al., 

2015).   

A combinação da vareta para esterase leucocitária e nitritos é mais 

específica para bacteriúria assintomática do que qualquer teste sozinho. O 

exame de urina com exame microscópico para bactérias é uma maneira útil, 

mas não quantitativa, de identificar a bacteriúria (HACHUL; SILVA, 2013).   

As mulheres grávidas devem ser rastreadas por bacteriúria 

assintomática com uma cultura de urina. O tempo e a frequência ótimos de 

triagem de culturas de urina na gravidez não foram estabelecidos, mas é 

recomendável obter uma cultura de urina de rastreio no final do primeiro 

trimestre de gravidez (OLIVEIRA et al., 2006).   



16 
 

Além da gravidez, existem poucas indicações para detectar 

bacteriúria assintomática. Dois possíveis cenários clínicos em que uma 

cultura de urina de rastreio pode ser apropriada incluem pacientes 

submetidos a procedimentos urológicos em que se espera hemorragia 

mucosa, como a ressecção da próstata e os pacientes que estão nos 

primeiros três meses após o transplante renal (HACHUL, 2014). 

A maioria dos pacientes com bacteriúria assintomática não 

desenvolverá infecções sintomáticas do trato urinário e não terá 

consequências adversas da bacteriúria assintomática. Especificamente, 

crianças, pacientes com diabetes, pacientes idosos, pacientes com lesões 

da medula espinhal e pacientes com cateteres urinários permanentes não se 

beneficiam do tratamento com antibióticos para bacteriúria assintomática 

(RODRIGUES et al., 2010).  

O tratamento nesses pacientes não diminui a incidência de infecções 

sintomáticas do trato urinário ou melhora a sobrevida. No entanto, aumenta 

a probabilidade de efeitos adversos de antibióticos e o desenvolvimento de 

bactérias resistentes aos antibióticos (ANDREOLLO et al., 2015). 

Em contraste, o tratamento de gestantes com bacteriúria 

assintomática mostrou-se benéfico. O tratamento antimicrobiano da 

bacteriúria assintomática na gravidez diminui o risco de pielonefrite, bebês 

com baixo peso ao nascer e parto prematuro. Além disso, os pacientes 

submetidos a procedimentos urológicos em que se espera hemorragia 

mucosa, como a ressecção da próstata, e os pacientes que estão nos 

primeiros três meses após o transplante renal provavelmente devem ser 

tratados. Há evidências de que o tratamento da bacteriúria assintomática 

nesses pacientes diminui o risco de infecção sintomática do trato urinário 

(TOMIOKA et al., 2016).     

O tratamento deve ser orientado pelos resultados da cultura da urina 

e sensibilidade. Amoxicilina, amoxicilina / clavulanato, cefuroxima, cefalexina 

e nitrofurantoína são considerados seguros para uso na gravidez. A duração 

do tratamento deve ser de 3 a 7 dias para as mulheres gravidas, e pelo 

menos uma cultura de urina de acompanhamento deve ser realizada 

(ANDREOLLO et al., 2015). 
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O uso econômico dos recursos de cuidados de saúde requer um 

exame cuidadoso para evitar testes e tratamentos desnecessários. A 

"administração de antibióticos", ou o uso adequado de antibióticos de forma 

a melhorar os resultados do paciente, reduzir a resistência microbiana e 

diminuir a propagação de infecções causadas por organismos 

multirresistentes a medicamentos é essencial. Como tal, é importante uma 

abordagem racional e baseada em evidências para a avaliação e o 

tratamento da bacteriúria assintomática (HACHUL; SILVA, 2013). Não é 

apropriado encomendar rotineiramente uma análise de urina e cultura de 

urina e teste de sensibilidade em cada paciente internado no hospital, a 

menos que exista uma razão clínica para suspeitar de uma infecção do 

sistema urinário sintomático ou oculto. Além disso, quando a cultura de urina 

de uma mulher de 70 anos de idade (que é admitida para um diagnóstico 

não relacionado com o trato urinário e não tem sintomas urinários) aumenta 

para> 100.000 CFU / ml de Escherichia coli, o que muitas vezes irá fazê-lo é 

apropriado resistir à tentação de tratar os resultados da cultura. O tratamento 

é desnecessário e pode até ser prejudicial (RODRIGUES et al., 2010). 

 

2.2 PIELONEFRITE E CISTITE 

 

Uma infecção do trato urinário inferior é referida como cistite enquanto 

a infecção do trato urinário superior é referida como pielonefrite. Escherichia 

coli ( E. coli ) é o patógeno bacteriano mais frequente responsável por cistite 

e pielonefrite, representando 85-90% dos casos. Estima-se que a E. coli 

Uropatogênica (UPEC) se origina da flora fecal, se espalhou pelo períneo e 

entre na bexiga através da uretra (GENARO, 2016). A patogênese da cistite 

mediada pela UPEC tem sido amplamente investigada tanto da perspectiva 

do hospedeiro como do patógeno. A cistite não tratada raramente progride 

para a infecção sintomática do trato superior. Assim, o significado da 

infecção do trato inferior em mulheres não grávidas parece estar limitado à 

morbidade dos sintomas causados pela infecção, o que pode levar à ruptura 

substancial da vida de indivíduos afetados (ANDREOLLO et al., 2015). 

A ligação bacteriana ao urotelio e a internalização são essenciais no 

estabelecimento da cistite. À medida que as bactérias se ligam ao urotelio e 
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passam por internalização, eles desencadeiam uma resposta inflamatória do 

hospedeiro que resulta na produção de mediadores inflamatórios 

distintos. Esta resposta é seguida pela ativação de células e proteínas 

imunes inatas que migram para o foco infeccioso e facilitam a erradicação 

das bactérias invasoras. O dano tecidual após ITU é o resultado dessa 

resposta inflamatória (TOMIOKA et al., 2016). 

Os mecanismos antibacterianos propostos que limitam a ligação e 

invasão de uropatógenos incluem a formação de barreiras pelas células 

uroepiteliais, o fluxo unidirecional de urina, o esvaziamento regular da 

bexiga, a produção mucosa, o microbioma urinário e gastrointestinal, 

alterações na composição iónica urinária e a produção de proteínas 

antimicrobianas que limitam a ligação bacteriana ou mata diretamente 

invasores uropatógenos (JABUR et al., 2016).  

A cistite geralmente apresenta sintomas do trato urinário inferior - 

incluindo disúria, urgência e frequência. A pielonefrite é frequentemente 

associada a sintomas mais graves ou sistêmicos, incluindo febre, dor nas 

costas e flanco e vômitos (HACHUL, 2014). A infecção ascendente pode 

resultar em bacteremia e clinicamente presente como síndrome de resposta 

inflamatória sistêmica ou choque séptico manifesto (urosepse). Parte do 

desafio no diagnóstico e tratamento de ITU em crianças é a natureza 

inconsistente e a imprecisão da doença de apresentação. Além disso, as 

crianças muitas vezes têm dificuldade em articular suas doenças e 

sintomas. Os sintomas de frequência, urgência e disúria que são altamente 

sugestivos de ITU em um adulto são frequentemente ausentes em crianças 

(RODRIGUES et al., 2010). 

Jovens com ITU podem apresentar irritabilidade, má alimentação, 

vômitos, falta de prosperidade ou icterícia. Atualmente, a Academia 

brasileira de Pediatria (SBP) recomenda que ITU seja considerada em 

qualquer criança ou criança entre dois meses e dois anos de idade 

apresentando febre sem uma fonte identificável de infecção (HACHUL; 

SILVA, 2013). 

 Em crianças pequenas e crianças pequenas, a regressão à 

incontinência em crianças previamente treinadas no banheiro e a dor 

abdominal significativa devem suscitar suspeita de UTI. A sensibilidade 
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supra púbica e a presença de febre por mais de dois dias também são fortes 

preditores de ITU. As crianças mais velhas podem apresentar os sintomas 

"clássicos" de ITU- disúria, frequência, dor abdominal ou flanco e febre 

(RODRIGUES et al., 2010). 

Os mais recentes diretrizes para a prática clínica SBP sugerem que o 

diagnóstico ITU requer tanto evidência (A) A análise da urina demonstrando 

de leucocitúrias e cultura (B) urina demonstrando a presença de unidades> 

50000 formadoras de colónias / ml de um único uropatógeno. Essas 

diretrizes enfatizam a importância de delinear uma UTI febril verdadeira 

indicativa de pielonefrite de cistite simples ou bacteriúria assintomática 

(ANDREOLLO et al., 2015). 

O método de coleta apropriada de urina de crianças pequenas tem 

sido amplamente discutido. Nas diretrizes mais recentes para crianças <2 

anos com UTIs presumidas, a SBP recomenda o cateterismo transuretral da 

bexiga ou um aspirado supra púbico, uma vez que esses métodos de coleta 

são menos propensos a produzir um contaminante. Infelizmente, esses 

métodos são estressantes, invasivos e nem sempre são viáveis na atenção 

primária (TOMIOKA et al., 2016).  

O Instituto Nacional britânico de Saúde e Excelência em Cuidados 

(NICE) e as orientações italianas propõem a extração de urina como método 

de escolha para crianças pequenas. Nenhuma organização apoia a coleta 

de urina por uma bolsa afixada no períneo, pois este método de coleta está 

associado a altas taxas de resultados falso-positivos. A única utilidade de 

uma amostra de urina em sacos é descartar ITU. O método de coleta de 

urina para o diagnóstico de ITU (OLIVEIRA et al., 2006). 

O tratamento rápido deve ser iniciado assim que o diagnóstico de ITU 

foi confirmado. Se a criança é febril e considerada apropriada para receber 

tratamento empírico antes dos resultados da cultura de urina, o tratamento 

antibiótico deve ser implementado (GENARO, 2016). O tratamento deve 

incluir 7-14 dias de antimicrobianos de acordo com os padrões de 

sensibilidade locais. Em relação à duração do tratamento, as diretrizes do 

NICE recomendam terapia antibiótica por 7-10 dias. Nas últimas diretrizes da 

SBP, não foi possível chegar a um consenso quanto à duração do 

tratamento, uma vez que não há provas suficientes que comparem 
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diretamente os antibióticos com 7, 10 ou 14 dias. Portanto, a SBP sugere 

que um curso de 7-14 dias seja suficiente, os antibióticos orais ou 

parenterais foram igualmente eficazes. Se uma criança está doente e 

incapaz de tolerar antibióticos orais, um curso de antibióticos parenterais por 

2-4 dias seguido de antibióticos orais é suficiente. Não há evidências que 

apoiem antibióticos profiláticos após uma única ITU febril (ANDREOLLO et 

al., 2015). 
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3 ANTIBIOTICOTERAPIA NAS INFECÇÕES URINÁRIAS 

 

Os antibióticos parece não haver efeitos adversos a longo prazo em 

relação à função renal ou aumento da mortalidade associada à infecção 

urinária sem complicações, mesmo em mulheres que apresentam 

recorrências frequentes e na população não grávida (TOMIOKA et al., 

2016).  

 Uma abordagem efetiva para o tratamento de ITU recorrente não 

complicada é a prevenção de infecção através do uso de antimicrobianos 

profiláticos a longo prazo tomados regularmente na hora de dormir ou pós-

coital, principalmente em suspeita de bacteriúria assintomática 

(ANDREOLLO et al., 2015). 

Geralmente, o número de pacientes com ITUs microbiológicas 

recorrentes diminuiu em oito vezes em relação ao período de tempo antes 

da profilaxia e comparado ao placebo em cinco vezes. Os episódios de UTI 

por paciente-ano são reduzidos em geral por 95% durante a profilaxia 

antimicrobiana em comparação com o período de tempo antes da 

profilaxia. A duração da terapia profilática geralmente se estende entre 6 

meses ou 1 ano. A profilaxia não parece modificar a história natural de UTI 

recorrente. Quando interrompido, mesmo após períodos prolongados, cerca 

de 60% das mulheres serão reinfectadas dentro de 3-4 meses (HACHUL, 

2014). 

De fato, a maioria das ITUs menores (50-70%) são claras 

espontaneamente se não tratadas, embora os sintomas possam persistir por 

vários meses. O conhecimento do perfil de susceptibilidade antimicrobiana 

de uropatógenos que causam ITUs não complicadas na comunidade deve 

orientar as decisões terapêuticas (GENARO, 2016). 

 O padrão de resistência de E. coli e as cepas que causam uma ITU 

sem complicações, no entanto, podem variar consideravelmente entre 

regiões e países. Os cursos curtos de antimicrobianos são altamente 

eficazes no tratamento da cistite aguda não complicada em mulheres pré-

menopáusicas (JABUR et al., 2016).  



22 
 

Os regimes de curta duração são desejáveis devido à melhor 

conformidade que eles promovem, seu menor custo e menor frequência de 

reações adversas. No entanto, ao avaliar as potenciais vantagens de custo 

dos regimes de curta duração, é necessário considerar a potencial despesa 

adicional associada a falhas de tratamento ou recorrências decorrentes da 

terapia de curta duração. Também é importante considerar os aspectos 

psicológicos potenciais da terapia de dose única; Como os sintomas não 

podem diminuir por 2 ou 3 dias, o paciente pode ter dúvidas durante este 

tempo sobre o tratamento "insuficiente" fornecido a ela. Tal cenário pode 

resultar em visitas ou chamadas desnecessárias ao médico (TOMIOKA et 

al., 2016). 

Os seguintes agentes antimicrobianos podem ser utilizados para o 

tratamento da cistite e pielonefrite sem complicações: trimetoprim (TMP), 

trimetoprim-sulfametoxazol (TMP-SMX), fluoroquinolonas (ciprofloxacina, 

enoxacina, fleroxacina, gatifloxacina, levofloxacina, lomefloxacina, 

norfloxacina, ofloxacina, pefloxacina, rufloxacina), ß-lactamICOs 

(amoxicilina, compostos semelhantes a ampicilina, cefadroxil, cefuroxima 

axetil, cefpodoxime proxetil, ceftibuten , pivmecilinam, ritipenem axetil), 

fosfomicina trometamol e nitrofurantoína (GENARO, 2016).  

As seguintes conclusões sobre a terapia antimicrobiana podem ser 

feitas: de outra forma saudável, as mulheres adultas, não grávidas com 

cistite aguda não complicada, a terapia de dose única (com algumas 

exceções) é significativamente menos efetiva na erradicação da bacteriúria 

inicial do que a duração mais longa do tratamento com antimicrobianos 

testados dessa maneira, como TMP-SMX, TMP, norfloxacina, ciprofloxacina, 

fleroxacina e como grupo ß-lactamas. No entanto, TMP-SMX, TMP, 

norfloxacina, ciprofloxacina e fleroxacina administrados durante 3 dias são 

tão eficazes quanto os mesmos antimicrobianos usados por durações mais 

longas. Um tratamento mais longo geralmente mostra uma maior taxa de 

eventos adversos (RODRIGUES et al., 2010).  

http://www.antimicrobe.org/drugpopup/Ceftibuten.htm
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3.1TRIMETOPRIM, CO-TRIMOXAZOL 

 

Um regime de 3 dias com  TMP-SMX  pode ser considerado como a 

terapia padrão. TMP  sozinho era equivalente a TMP-SMX em relação à 

erradicação e efeitos adversos. Considerando possíveis efeitos adversos 

raros, mas graves, causados por sulfonamidas, o TMP sozinho pode ser 

considerado o fármaco preferido sobre TMP-SMX. TMP ou TMP-SMX 

podem ser recomendados como medicamentos de primeira linha para a 

terapia empírica, mas apenas em comunidades com taxas de resistência ao 

uropatogênio a TMP <10-20%, pois existe uma estreita correlação entre 

susceptibilidade e erradicação de  E. coli por um lado, a resistência e a 

persistência do uropatogênio no outro. O risco de surgimento de 

uropatógenos resistentes no caso de recorrência também foi muito maior 

quando se usou TMP como um medicamento de primeira linha do que 

quando se usava pivmecilinam ou ciprofloxacina, que apresentava o menor 

risco de drogas investigadas (OLIVEIRA et al., 2006). 

 

3.2FLUOROQUINOLONAS 

 

As fluoroquinolonas são equivalentes a TMP-SMX quando 

administradas em regime de 3 dias.  A pefloxacina e a rufloxacina, cada uma 

como terapias de um dia, são opções interessantes e podem ser 

equivalentes a TMP-SMX na erradicação da bacteriúria e sua 

recorrência. Permanecem questões quanto à possibilidade de uma maior 

incidência de efeitos adversos com esses agentes do que com outras 

terapias recomendadas. Um regime de 3 dias com  levofloxacina, 250 mg 

uma vez por dia, foi igualmente eficaz para um regime de 3 dias de 

ofloxacina 200 mg duas vezes ao dia, mas com levofloxacina houve uma 

tendência para eventos adversos menores. Um curso de 3 dias com 

CiproXR (500 mg) uma vez por dia foi equivalente em relação à eficácia e 

http://www.antimicrobe.org/drugpopup/TMP-SMX.htm
http://www.antimicrobe.org/drugpopup/trimethoprim.htm
http://www.antimicrobe.org/drugpopup/levofloxacin.htm
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segurança como um curso de ciprofloxacina convencional (250 mg duas 

vezes ao dia) (JABUR et al., 2016). 

As fluoroquinolonas são mais caras do que a TMP e a TMP-SMX e, 

portanto, não são recomendadas como drogas de primeira linha para terapia 

empírica, exceto em comunidades com taxas de resistência ao uropatogênio 

a TMP> 10-20%. Em alguns países, no entanto, a resistência de  E. coli  a 

fluoroquinolonas já aumentou para mais de 10%. Nessa situação, 

medicamentos alternativos devem ser considerados para a terapia 

empírica. O tratamento com qualquer um desses agentes deve resultar em 

mais de 90% de erradicação da bacteriúria (GENARO, 2016) 

. 

3.3 ß-LACTAMICOS ANTIBIÓTICOS  

 

Em geral, os ß-lactamas como grupo são menos eficazes do que os 

fármacos acima mencionados. As cefalosporinas orais de primeira e 

segunda geração não são recomendadas como antimicrobianos de primeira 

linha para um tratamento de 3 dias da ITU não complicada. No entanto, 

entre as cefalosporinas orais de terceira geração, um curso de 3 dias com 

cefpodoxime-proxetil (200 mg duas vezes ao dia) foi tão seguro e eficaz 

quanto o de TMP-SMX. Uma exceção pode ser o pivameciliname. 7 dias de 

pivmecilinam, 200 mg duas vezes ao dia, era equivalente a 3 dias de 

norfloxacina, 400 mg duas vezes ao dia. Com o pivmecilinam, no entanto, a 

taxa de candidíase vaginal foi significativamente menor do que a 

norfloxacina. Pivmecillinam também mostra baixas taxas de resistência 

para  E. coli  e outras Enterobacteriaceae, sem resistência cruzada a outros 

antimicrobianos utilizados para o tratamento de ITU (ANDREOLLO et al., 

2015). 

 

3.4 FOSFOMICINA 

 

A  terapia com dose única de  fosfomicina trometamol (3 g) mostrou 

bons resultados em relação à erradicação bacteriológica. Considerando que 

a fosfomicina trometamol tem sido amplamente utilizada em vários países 

europeus para terapia de dose única de ITU não complicada desde 1988, a 

http://www.antimicrobe.org/drugpopup/Fosfomycin.htm
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taxa de resistência a  E. coli  permaneceu muito baixa sem resistência 

cruzada a outros antimicrobianos utilizados para o tratamento de ITU 

(RODRIGUES et al., 2010). 

 

 

 

 

3.5 NITROFURANTOÍNA 

 

Nitrofurantoína  (50-100 mg quatro vezes ao dia, ou formulação de 

libertação sustentada 100 mg duas vezes por dia) não pode ser considerada 

uma droga adequada para terapia de curta duração (até 3 dias) de cistite 

aguda não complicada (ANDREOLLO et al., 2015). 

 Recomenda-se um curso de 5-7 dias se a nitrofurantoína for usada 

para esta indicação. Apesar do uso clínico da nitrofurantoína há muitos anos, 

a taxa de resistência para  E. coli  e  S. saprophyticus  ainda é baixa em todo 

o Brasil, embora em algumas áreas tenha sido observado um aumento de 

duas vezes na resistência à nitrofurantoína para  E. coli  nos últimos 10 anos 

(HACHUL, 2014).  

 No entanto, a nitrofurantoína não é ativa contra  P. 

mirabilis  e  Klebsiella spp., o segundo e terceiro uropatógenos Gram-

negativos mais frequentemente isolados. Também há alguma preocupação 

com a segurança da nitrofurantoína, especialmente as síndromes 

pulmonares agudas e crônicas, que são comuns nos idosos. No entanto, 

estes eventos adversos graves não foram observados quando a 

nitrofurantoína foi utilizada para profilaxia a longo prazo e com baixa dose 

para ITU recorrentes em meninas e mulheres (ANDREOLLO et al., 2015) 

. 

 

3.6 OUTRAS MODALIDADES DE TRATAMENTO 

 

Os analgésicos urinários, como a fenazopiridina, 200 mg três vezes 

ao dia, podem ser administrados a pacientes que sofreram disúria grave 

durante 1 ou 2 dias. Mulheres com cistite, incluindo aqueles com disúria 

http://www.antimicrobe.org/drugpopup/nitrofurantoin.htm
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grave e urgência, geralmente mostram resolução ou melhora marcada dos 

sintomas dentro de 2-3 dias após o início da terapia. Isso deve ser explicado 

ao paciente. Assim, a necessidade e a duração da terapia analgésica em 

mulheres com ITUs devem ser individualizadas. Embora geralmente seja 

recomendado que os pacientes com ITUs aumentem a ingestão de líquidos 

para promover a micção e a eliminação de uropatógenos, ainda não está 

claro se isso é benéfico ou prejudicial para pacientes com ITU (OLIVEIRA et 

al., 2006). 

A análise de urina (por exemplo, usando um método de vareta) é 

suficiente para acompanhamento de rotina. As culturas de pós-tratamento de 

rotina em pacientes assintomáticos podem não ser indicadas porque o 

benefício de detectar e tratar a bacteriúria assintomática em mulheres 

saudáveis tem sido demonstrado apenas na gravidez e antes da 

instrumentação ou cirurgia urológica. Em mulheres cujos sintomas não se 

resolvem no final do tratamento e naqueles cujos sintomas se resolvem, mas 

recorrem dentro de 2 semanas, a análise de urina e o teste de 

susceptibilidade antimicrobiana devem ser realizados. Para terapia nesta 

situação, deve-se supor que o organismo infectante não é suscetível ao 

agente originalmente utilizado e o tratamento retratado com um regime de 7 

dias usando outro agente deve ser considerado (HACHUL, 2014) 

. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A infecção do trato urinário é um contágio comum entre os dois sexos 

com maior prevalência entre as mulheres devido à sua fisiologia e a gravidez 

aumenta a ocorrência da infecção devido a uma variedade de alterações 

fisiológicas durante a gravidez. Além disso, a idade é um fator importante em 

que pessoas idosas com dispositivos urinários como cateteres são propensas 

à infecção. Os pacientes submetidos a tratamento de longo prazo também são 

vulneráveis à infecção devido a condições húmidas hospitalizadas. 

A incidência da infecção é maior entre as mulheres sexualmente ativas 

e as possibilidades de encontrar a infecção após uma relação sexual é 

maior. A infecção geralmente afeta as várias partes do trato urinário e a 

infecção geralmente inicia a partir do trato urinário inferior que compreende a 

bexiga e a uretra e a infecção é referida como cistite. 

A forma de antibiótico usado para tratar uma ITU bacteriana 

geralmente depende da parte do trato envolvida. As ITU inferiores do trato 

geralmente podem ser tratadas com antibióticos orais. ITU do trato superior 

requer antibióticos intravenosos. Estes antibióticos são colocados 

diretamente nas veias. 

Às vezes, as bactérias desenvolvem resistência aos antibióticos. Os 

resultados da cultura de urina podem ajudar o médico a selecionar um 

tratamento antibiótico que funcionará melhor contra o tipo de bactéria que 

está causando sua infecção. Tratamentos além de antibióticos para ITUs 

bacterianas estão sendo examinados. Em algum momento, o tratamento 

com ITU sem antibióticos pode ser uma opção para ITUs bacterianas 

usando a química celular para mudar a interação entre o corpo e as 

bactérias. Embora o uso de antibióticos tenha provado ser benéfico para 

combater a infecção 

https://www.healthline.com/health/womens-wellness-uti-antibiotics
https://www.healthline.com/health/womens-wellness-uti-antibiotics
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