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� RESUMO � 

 
O sexo feminino é acometido por Infecção do Trato Urinário (ITU) 10 a 20 vezes mais que o 
sexo masculino. Calcula-se que 48% das mulheres apresentam pelo menos um episódio de 
ITU ao longo da vida. Entende-se como ITU a presença e replicação de bactérias no trato 
urinário. Fisiologicamente as mulheres são mais suscetíveis à ITU devido características 
anatômicas uretrais que facilitam a proliferação de bactérias. Na gestação é a complicação 
clínica mais comum. Ocorre em 20% das gestantes e se torna responsável por 10% das 
hospitalizações anteparto. As complicações na gravidez relacionadas à presença da ITU são 
muitas. Elas podem ocorrer isoladamente ou desencadear uma série de problemas em que uma 
intercorrência vai induzindo a outra. Sabendo-se do risco aumentado de ITU na gestação, da 
possibilidade de ocorrência da infecção assintomática e das possíveis complicações maternas 
e perinatais, se torna inquestionável a necessidade de realização dos exames de 
EAS/urocultura, rotineiramente durante o acompanhamento do pré-natal. O papel do 
enfermeiro é de suma importância durante esse processo, pois como membro da equipe de 
saúde, precisa estar instrumentalizado, munido de um conhecimento prévio para cuidar da 
gestante que apresenta ITU durante a realização do pré-natal. Para a enfermagem, a relevância 
desse estudo está associada à garantia da qualidade e segurança no acompanhamento de pré-
natal, com ações preventivas de detecção e tratamento precoce da doença, possibilitando o 
transcorrer de uma gravidez saudável. Mediante a isso, o presente trabalho tem como 
objetivo, Identificar a produção científica de saúde nas bases de dados virtuais sobre a mulher 
que apresenta ITU no período gestacional descrevendo as evidências apontadas na literatura 
sobre a temática e analisar as propostas e as condutas para a assistência de enfermagem a 
gestante nas bases de dados consultadas. Trata-se de um estudo exploratório com uma 
abordagem qualitativa do tipo revisão integrativa, tendo como questão cenário as bases de 
dados virtuais Scientific Eletronic Library Online (Scielo) e na Biblioteca Virtual da Saúde 
nas fontes, Lilacs e BDENF com a questão de pesquisa: Quais as evidências científicas que 
abordam a mulher com Infecção do Trato Urinário no período gestacional? Para tal, foram 
utilizados como critério de inclusão: artigos com texto completo, somente em português, com 
recorte temporal de 10 anos. Foram excluídos publicações que correspondam a editoriais, 
teses, resumos de congressos, anais, opiniões e artigos e teses científicas, com texto completo 
e que estivessem em português e inglês. RESULTADOS: de acordo com a análise dos estudos 
destacamos como fatores de risco para ITU na gestação as primigestas, menores de 20 anos, 
com nível econômico baixo, menor escolaridade, história prévia de ITU e viver sem 
companheiro. A Urocultura é definida com padrão-ouro para o diagnóstico e a Escherichia 
coli se apresenta como o patógeno mais prevalente. Uma melhor qualidade do pré-natal está 
relacionada com melhores indicadores de saúde materno-infantil. O profissional de saúde é o 
maior responsável pela dificuldade da assistência pré-natal adequada em relação a ITU 
gestacional. É preciso investir na educação continuada desses profissionais. 
 
Descritores: Infecção Urinária, Gravidez, Saúde da mulher, Complicações na gravidez, 
Enfermagem, Cuidado pré-natal. 



� ABSTRACT � 

 
The female is affected by urinary tract infection (UTI) 10 to 20 times more than the males. It 
is estimated that 48% of women have at least one episode of ITU throughout life. Understood 
as ITU the presence and replication of bacteria in the urinary tract. Physiologically, women 
are more susceptible to UTI due urethral anatomical features that facilitate the proliferation of 
bacteria. In pregnancy is the most common clinical complication. Occurs in 20% of pregnant 
women and becomes responsible for 10% of hospitalizations anteparto. The pregnancy 
complications related to the presence of the ITU are many. They can occur singly or trigger a 
series of problems in that a complication will inducing another. Given the increased risk of 
UTI in pregnancy, the possibility of occurrence of asymptomatic infection and maternal and 
perinatal complications, becomes the unquestioned need for carrying out the examinations of 
EAS/urine culture, routinely during prenatal monitoring. The nurse's role is of utmost 
importance during this process, because as a member of the team of health, must be used with 
a prior knowledge to take care of pregnant women presenting ITU during prenatal care. For 
nursing, the relevance of this study is associated to the quality assurance and safety in prenatal 
follow-up, with preventive actions of detection and early treatment of the disease, enabling 
the course to a healthy pregnancy. By this, the present work aims at identifying the scientific 
production of health in virtual databases about the woman who features in gestational period 
ITU describing the evidence cited in the literature on the subject and analyse the proposals 
and the ducts for the nursing care to pregnant women in the databases consulted. This is an 
exploratory study with a qualitative approach of integrative review type, having as scenario 
question virtual databases Scientific Electronic Library Online (Scielo) and on the health 
Virtual Library, Lilacs and sources with the research question BDENF: what the scientific 
evidence that approach the woman with urinary tract Infection in gestational period? To this 
end, were used as a criterion for inclusion: full-text articles, only in Portuguese, with 
timeframe of 10 years. Excluded publications that match editorials, theses, abstracts of 
conferences, Annals, opinions and articles and scientific theses, with full text and they were in 
Portuguese and English. RESULTS: according to the analysis of the studies highlighted as 
risk factors for UTI in pregnancy the primigestas, under 20 years, with low economic level, 
less schooling, previous history of ITU and live without companion. The urine culture is set 
with gold standard for the diagnosis and the Escherichia coli presents itself as the most 
prevalent pathogen. A better quality of prenatal care is related to better indicators of maternal 
and child health. The health professional is the most responsible for the difficulty of adequate 
prenatal care compared to gestational UTI. You have to invest in continuing education of 
these professionals. 
 
Keywords: urinary tract infection, Pregnancy, women's health, pregnancy complications, 
nursing, pre-natal Care. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

A infecção do trato urinário (ITU) sempre foi uma patologia presente no meu contexto 

de vida. Desde o período da adolescência convivi com intensos e frequentes episódios dessa 

doença. Depois de realizar diversos acompanhamentos e tratamentos nas mais diversas 

especialidades que tratam do assunto, entre elas urologista, nefrologista, acupuntura, entre 

outras, fui percebendo o meu interesse aumentando a cada dia sobre a doença e suas causas e 

tratamentos. 

Diante desse contexto, já depois da saída da adolescência, durante a realização da 

graduação em enfermagem, o tema retornou ainda mais forte, só que agora associado à 

descoberta de uma nova paixão: a área da saúde da mulher. 

Estando eu própria inserida no conceito de mulher e conhecendo o sofrimento que 

acarreta as infecções urinárias frequentes, decidi neste trabalho abordar o assunto de ITU, e 

realizar uma associação com a saúde da mulher em seu momento mais sublime: a gestação.  

O sexo feminino constitui a maioria, em números, da população brasileira. Cerca de 

51,5% dos habitantes cadastrados são mulheres, é o que revela a Pesquisa Nacional de 

Amostra por Domicílio (PNAD), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) no ano de 2012. Quando analisada as taxas sobre o uso dos sistemas de saúde fica 

claro que se constituem como a maioria de usuários do sistema único de saúde (COUTO et al, 

2010). Da mesma forma que diferentes populações estão expostas a diversos tipos e graus de 

risco, mulheres e homens, em função da organização social das relações de gêneros, também 

estão expostos a padrões distintos de sofrimento, adoecimento e morte (CORRÊA, 2008).  

 Diante desse contexto demográfico e político, tornou-se necessário a criação de 

políticas públicas voltadas para a saúde da mulher. No Brasil, esse tema passou a ser 

incorporado às políticas nacionais de saúde nas décadas iniciais do século XX. No entanto, a 

atenção era limitada, pois nesse período, a atenção era voltada somente a gravidez e ao parto 

(TAVARES; ANDRADE; SILVA, 2009).  

 Já nos anos 1980 observava-se, no Brasil, um crescente sentimento de democratização 

do país, com a organização de movimentos sociais, entre eles o feminista, que foi um 

movimento social responsável por colocar nos espaços públicos as temáticas relacionadas aos 

problemas enfrentados pelas mulheres nessa época. A sexualidade feminina passou a ser 

colocada em outros modos, deslocando o eixo da discussão de mulher submissa e papel social 



 11 

somente voltado para o ato de gerar filhos para, se destacar, a anticoncepção no contexto da 

saúde reprodutiva como um direito da mulher (LEITE; PAES, 2009).  

 Em meio a todo esse contexto social foi elaborado pelo Ministério da Saúde, em 1984, 

o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Nesse momento, ocorreu uma ruptura 

conceitual com os princípios norteadores da política de saúde das mulheres e os critérios para 

eleição das prioridades nessa área. Esse programa possuía como foco atenção ginecológica, 

atenção ao pré-natal, parto e puerpério, planejamento familiar e climatério, abrangendo ações 

educativas, preventivas, de diagnóstico, tratamento e recuperação (BRASIL, 2004a). 

 Continuando ainda mais nessa temática das políticas, em 2004 o governo estabelece a 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher – Princípios e Diretrizes, 

construídas a partir dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS).  

 

Através desse documento as ações de saúde pública tornam-se mais integradas, 
conduzindo para um olhar global da saúde da mulher, priorizando as seguintes 
problemáticas: mortalidade materna, precariedade da atenção obstétrica, 
abortamento em condições de risco, precariedade da assistência em anticoncepção, 
DST/HIV/Aids, violência doméstica e sexual, a saúde de mulheres adolescentes, 
saúde da mulher no climatério/menopausa, saúde mental e gênero, doenças crônico 
degenerativas e câncer ginecológico, saúde das mulheres lésbicas, saúde das 
mulheres negras, saúde das mulheres indígenas, saúde das mulheres residentes e 
trabalhadoras na área rural e saúde da mulher em situação de prisão (TAVARES; 
ANDRADE; SILVA, 2009). 

 

Entre todos os contextos políticos e sociais onde a mulher está inserida, um momento em sua 

vida se destaca com a conotação de ser o mais importante: o diagnóstico da gravidez.  

 

É um evento social que integra a vivência reprodutiva de homens e mulheres. Este é 
um processo singular, uma experiência especial no universo da mulher e de seu 
parceiro. A gestação, parto e puerpério constituem uma experiência humana das 
mais significativas, com forte potencial positivo e enriquecedor para todos que dela 
participam (BRASIL, 2001). 

 

Como afirma o material Assistência ao pré-natal: manual técnico (2000) para que a 

gravidez ocorra com segurança, é necessário diversos cuidados diferentes, entre eles os 

cuidados da própria gestante, do companheiro, da família e, especialmente, dos profissionais 

de saúde. 

 Embora a gestação seja um processo fisiológico, o acompanhamento pela rede básica 

de saúde deve ser considerado de vital importância. Esse binômio mãe-bebê se torna 

protagonista em diversas ações que devem ser realizadas como o objetivo de garantir um bom 

desenvolvimento da gravidez, favorecendo o parto de um recém-nascido saudável, além de 
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abordar os aspectos sociais que esse momento exige da família e dos profissionais que 

convivem com essa futura mãe. 

 Criado em 2000, o Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento enfatizou a 

afirmação dos direitos da mulher, estabelecendo a humanização como estratégia para a 

melhora da qualidade da atenção (ALMEIDA; TANAKA, 2009).  

 A Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2005, divulgou algumas recomendações 

essenciais para a atenção pré-natal. Esses princípios destacam-se para o processo não se tornar 

medicalizado, que faça uso de tecnologia apropriada, ser baseado em evidências, estar 

regionalizado e utilizar eficientemente as referências de cuidado primário para centros de 

cuidados secundário e terciário, praticar a multidisciplinaridade, exercer as ações 

integralmente, estar centrado na família, analisar e levar em consideração as diferenças 

sociais, aceitar a tomada de decisão das mulheres e respeitar a privacidade, a dignidade e a 

confidencialidade das mulheres (BRASIL, 2006). 

 Tais recomendações reforçam a importância de uma assistência singular e 

humanizada, que parte do indivíduo para o todo. A realização dessas ações destaca a 

qualidade da assistência prestada à mulher nesse momento em que surgem tantas dúvidas. 

Essas atividades refletem em qualidade de vida e bem estar geral a gestante e a família, que 

estão na expectativa da chegada desse bebê. Realizar todas as orientações necessárias durante 

o pré-natal é uma prioridade da educação em saúde. 

 A OMS enfatiza ainda que devem ser realizadas no mínimo seis consultas durante a 

realização do pré-natal. No entanto, como a palavra mesmo destacou, é o mínimo. O ideal é 

que os acompanhamentos sejam divididos da seguinte forma: mensalmente até a 28º semana, 

quinzenalmente da 28º até a 36º semana e semanalmente no termo (BRASIL, 2012). 

 A realização de mais de seis consultas durante o período gravídico aproxima o 

profissional do contexto de vida dessa mulher, o que significa um maior acolhimento da 

gestante. Tal aproximação se configura numa melhor assistência prestada, o que pode 

determinar o transcorrer de uma gestação saudável e a identificação/intervenção precoce das 

problemáticas tanto físicas quanto sociais que esse momento pode desencadear. 

 Segundo o Ministério da Saúde (2012), já na primeira consulta de pré-natal deve ser 

realizado a anamnese, história clínica, exame físico e a solicitação de exames 

complementares. Dentre todos esses exames um que aparentemente parece ser de pouca 

relevância constitui uma importante forma de evitar complicações durante a gestação: 

elementos anormais e sedimentos (EAS) e urocultura. 
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 Esses exames detectam possíveis infecções no trato urinário, que se apresenta como a 

mais comum das infecções bacterianas. O sexo feminino é acometido por ITU 10 a 20 vezes 

mais que o sexo masculino. Calcula-se que 48% das mulheres apresentam pelo menos um 

episódio de ITU ao longo da vida (HEILBERG; SCHOR, 2003). Conforme Duarte e cols. 

(2008, p. 94), “entende-se como ITU a presença e replicação de bactérias no trato urinário”. 

 Esse rastreamento se justifica pelo fato de que a presença de infecções urinárias de 

repetição ou dois ou mais episódios de pielonefrite são indicadores relacionados à gestação 

atual que podem levar ao encaminhamento da gestante ao pré-natal de alto risco (BRASIL, 

2012). 

 Os exame EAS e urocultura constituem instrumento fundamental na prevenção dessa 

patologia tão simples que pode desencadear problemas tão graves. É de fácil realização, de 

baixo custo e diagnóstico simples. Sua realização implica em diminuição de gastos para o 

sistema de saúde, já que evitando as repetições do quadro leva a mulher a manter o pré-natal 

na atenção básica, evitando a indicação para o pré-natal de alto risco, que implicaria na 

realização de mais intervenções hospitalares, o que geraria custos mais elevados. 

Dentre as principais complicações na gravidez em que essa patologia pode estar 

associada podemos destacar à rotura prematura de membranas, ao aborto, ao trabalho de parto 

prematuro, à carioamnionite, ao baixo peso ao nascer, à infecção neonatal, além de ser uma 

das principais causas de septicemia na gestante (BRASIL, 2012). 

 

1.1 QUESTÃO NORTEADORA 

 

 Diante do exposto e considerando a importância do tema para a prevenção de 

possíveis intercorrências durante o período gravídico-puerperal, o presente estudo possui 

como questão norteadora:  

Quais as evidências científicas que abordam a mulher com infecção do trato urinário 

no período gestacional? 

 

1.2 OBJETO DE ESTUDO 

 

 A produção científica sobre infecção do trato urinário na gestação. 
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1.3 OBJETIVO GERAL 

 

Identificar a produção científica de saúde nas bases de dados virtuais sobre a mulher 

que apresenta ITU no período gestacional. 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Descrever as evidências apontadas na literatura sobre a temática. 

Analisar as propostas e as condutas para a assistência de enfermagem a gestante nas 

bases de dados consultadas. 

 

1.5 JUSTIFICATICA 

 

Como justificativa podemos destacar que a infecção do trato urinário se constitui na 

intercorrência clínica mais comum no período gestacional, ocorrendo em torno de 17 a 20% 

das mulheres durante a gestação (BRASIL, 2012). Nesse período de vida feminino uma 

patologia considerada de simples tratamento, como a ITU, pode levar a complicações 

maternas e perinatais graves. 

Até 40% dos casos não tratados de infecção urinária em gestantes podem evoluir para 

pielonefrite, situação em que se instala o risco de trabalho de parto pré-termo e sepse neonatal 

precoce (REZENDE; MONTENEGRO, 2011). 

Diante das graves complicações, expostas no estudo, decorrentes dessa patologia no 

período gestacional, e da escassez de literatura relacionada à prevenção durante o 

acompanhamento do curso da gravidez, foi possível perceber a necessidade de 

aprofundamento nessa temática, onde esse estudo se justifica levantando onde essas falhas 

ocorrem, já que se constitui em uma patologia de fácil detecção e tratamento. 

 

1.6 CONTRIBUIÇÕES 

 

A enfermagem, como parte da equipe multidisciplinar, e participante ativa na 

realização do pré-natal, já que o pré-natal de baixo risco pode ser realizado inteiramente pelo 

enfermeiro, deve possuir uma atenção especial em relação aos exames de urina de rotina que 

devem ser realizados durante a gestação. 
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O diagnóstico precoce, seguido de terapêutica adequada e imediata, é imprescindível 

durante a assistência pré-natal, evitando comprometer o prognóstico materno e gestacional 

(DUARTE et al, 2008).  

A contribuição do presente estudo ocorre na medida em que sendo a incidência da ITU 

alta e os riscos de complicações na gestação serem muito altos, o trabalho trás uma importante 

releitura sobre a produção científica na área.. A revisão de todas as produções sobre o assunto 

nos últimos 10 anos levanta a possibilidade de identificar onde ocorrem as falhas de 

assistência, possibilitando aprimorar a conduta da equipe de saúde para um melhor 

acompanhamento dessa gestante. 

Além de discutir as sugestões apontadas até então, o estudo pode sugerir trabalhos 

futuros, já que pesquisando a produção científica já existente possibilita-se identificar as 

lacunas existentes sobre a temática, reforçando ainda mais a importância da prevenção de ITU 

na gestação. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

 

Como destaca o Ministério da Saúde (2006) o principal objetivo da atenção pré-natal é 

acolher a mulher desde o início da gestação, assegurando o nascimento de uma criança 

saudável e a garantia do bem-estar materno e neonatal. Uma atenção pré-natal e puerperal 

qualificada e humanizada se dá por meio da incorporação de condutas acolhedoras e sem 

intervenções desnecessárias, da garantia do fácil acesso a serviços de qualidade, com ações 

que contemplem todos os níveis de atenção, desde o atendimento ambulatorial básico ao 

atendimento hospitalar para alto risco. 

 A detecção precoce da gravidez e o início das ações voltadas ao pré-natal garantem a 

melhoria na qualidade de assistência à mulher, como enfatiza o Protocolo de enfermagem na 

atenção à saúde da mulher do município de São Paulo (2004).  

 Esse acolhimento reforça toda a política de humanização que o sistema único de saúde 

prioriza. Ressalta a preocupação com a saúde dessa mulher e esse futuro bebê, com ações que 

individualize essa gestante e essa família, pois cada gestação possui suas peculiaridades e 

cabe ao profissional de saúde identificá-las e traçar as estratégias necessárias para garantir o 

bem estar desse binômio. 

 

O diálogo franco, a sensibilidade e a capacidade de percepção de quem 
acompanha o pré-natal são condições básicas para que o saber em saúde seja 
colocado à disposição da mulher e da sua família – atores principais da 
gestação e do parto (BRASIL, 2006). 

 

Em condições ideais, a avaliação pré-natal começa quando a mulher procura um 

serviço de saúde para confirmar sua suspeita de que está grávida e iniciar a assistência pré-

natal. Durante o primeiro encontro na consulta, o profissional de saúde coleta dados 

subjetivos e objetivos relativos à gravidez e ao estado de saúde geral dessa mulher. A história 

detalhada é obtida nessa primeira consulta e, em cada visita subsequente, o profissional colhe 

informações mais resumidas, que ocorreu durante o intervalo entre as consultas (BRANDEN, 

2000).  

 Por isso se destaca a importância das consultas durante a gestação. Conhecer todo o 

histórico da mulher possibilita ao profissional traçar condutas relativas ao contexto de sua 

vida. Identificando os possíveis fatores de risco existentes ressalta a atenção que deve ser 

concedida a essa gestante. Mesmo que não se identifique nenhum risco na primeira consulta, 
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o acompanhamento, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, nos possibilita agir nas 

intercorrências que podem surgir, já que a gravidez se constitui em um evento dinâmico, onde 

complicações podem ocorrer. 

 É importante destacar que, mulheres sob risco mais baixos é programada apenas 

consultas de rotina. Já aquelas que estão em aumentado, é necessário agendamentos de 

consultas bem mais frequentes. As consultas de acompanhamento possuem como objetivo a 

manutenção da saúde e do bem-estar da gestante e do feto durante toda a gravidez 

(BRANDEN, 2000).  

Para que seja possível o monitoramento da atenção pré-natal e puerperal, de forma 

organizada e estruturada, foi disponibilizado pelo Departamento de Informática do SUS 

(DATASUS) um sistema informatizado, o Sistema de Informação sobre o Programa de 

Humanização no Pré-Natal e Nascimento (SISPRENATAL) de utilização obrigatória nas 

unidades de saúde e que possibilita a avaliação da atenção a partir do acompanhamento de 

cada gestante (BRASIL, 2006). 

 A criação do SISPRENATAL se constitui em uma importante ferramenta para 

monitorar a avaliação da qualidade do pré-natal que essa gestante está exposta. O cadastro 

nesse sistema deve ser realizado na primeira consulta de pré-natal e alimentado pelas 

consultas subsequentes. Todas informações desse acompanhamento devem constar também 

no cartão da gestante. 

 Além da história de saúde e do exame físico, a avaliação pré-natal inclui alguns 

exames laboratoriais apropriados. De acordo com o Programa de Humanização no Pré-Natal e 

Nascimento, é critério fundamental para o acompanhamento pré-natal a solicitação dos 

seguintes exames: grupo sanguíneo e fator Rh, sorologia para sífilis, hemoglobina e 

hematócrito, glicemia de jejum, teste anti-HIV, sorologia para hepatite B, sorologia para 

toxoplasmose, EAS e urocultura. 

 Dentro todos os exames citados, um se destaca pela simplicidade, mas que pode 

acarretar diversas complicações para a gestante e para o feto: EAS e urocultura. A infecção do 

trato urinário pode ocorrer em ambos os sexos, mas o sexo feminino possui diversos aspectos 

que o expõe mais ao risco de desenvolver esse tipo de infecção. 

 Fisiologicamente as mulheres são mais suscetíveis à ITU por apresentarem 

determinadas características anatômicas uretrais que facilitam a proliferação de bactérias. 

Podemos destacar: o canal uretral curto, com aproximadamente de 3 a 4 cm, cerca de cinco 

vezes menor se comparada à masculina e por a anatomia feminina possuir uma maior 

proximidade do ânus com o vestíbulo vaginal e uretra (SOUSA et al, 2010).  
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De acordo com as Sociedades Brasileiras de Infectologia e Urologia (2004), outros 

fatores que aumentam a probabilidade das mulheres desenvolver as ITU incluem o próprio ato 

sexual, já que pode causar traumas na uretra, o uso de geleias espermecidas, a gestação e o 

número de gestações, o diabetes e a higiene deficiente. 

Na gestação é a complicação clínica mais comum. Ocorre em 20% das gestantes e se 

torna responsável por 10% das hospitalizações anteparto (REZENDE; MONTENEGRO, 

2011). Pode se apresentar sintomática ou assintomática, percebendo-se na gravidez a 

ocorrência de fatores que favorecem a mudança de infecções assintomáticas para 

sintomáticas. As infecções assintomáticas são extremamente preocupantes, pois por passarem 

desapercebidas podem ocasionar diversas complicações maternas e perinatais (DUARTE et 

al, 2008). 

No período gestacional ocorrem diversas modificações anatômicas e fisiológicas no 

trato urinário que favorecem o aparecimento das ITU. A diminuição do tônus muscular 

ureteral resulta em passagem mais demorada da urina pelas vias urinárias. As porções 

superiores do ureter e a pelve renal se tornam mais dilatadas, resultando em hidronefrose 

fisiológica da gravidez. Essas modificações são causadas pela ação inibidora da progesterona 

no tono muscular e na peristalse e, mais importante ainda pela obstrução mecânica do útero 

gravídico (REZENDE; MONTENEGRO, 2011). 

As alterações na bexiga também contribuem muito para o surgimento das infecções. 

Dessa forma a diminuição do tônus, a capacidade aumentada e o esvaziamento incompleto 

são fatores que predispõem ao refluxo vesicoureteral.  A hipotonia da musculatura vesical, o 

reflexo vesicoureteral e a dilatação dos ureteres são condições que juntas facilitam a subida da 

bactérias para o sistema urinário superior após o estabelecimento da infecção na bexiga. O 

sistema coletor reduz a velocidade do fluxo e a estase urinária ocorre, explicam Rezende e 

Montenegro (2011). 

Sabe-se que a diminuição da capacidade renal de concentrar a urina durante a 

gravidez, reduz a atividade antibacteriana deste líquido, que passa a excretar quantidades 

maiores de glicose e aminoácidos, fornecendo meio apropriados para a proliferação 

bacteriana. Ao mesmo tempo, observa-se que a urina da gestante, que normalmente apresenta 

um pH médio de 6,0, passa a exibir um pH mais alcalino pelo aumento da excreção de 

bicarbonato, o que também contribui para o crescimento das bactérias (DUARTE et al, 2008). 

Para que a infecção ocorra, as bactérias devem ter acesso à bexiga, fixar-se e colonizar 

o epitélio do trato urinário para evitar serem eliminadas com a micção, fugir dos mecanismos 

de defesa e iniciar a inflamação (SMELTZER; BARE, 2006). Normalmente as bactérias 
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associadas à infecção são provenientes da flora normal do sistema gastrointestinal, vagina e 

área perianal (REZENDE; MONTENEGRO, 2011). 

As ITU podem ser baixas, que envolvem a bexiga, a uretra, a próstata ou podem ser 

ditas como altas, que envolvem o parênquima renal ou ureteres (BRASIL, 2004b). De acordo 

ainda com esse mesmo manual elas podem ser classificadas em infecção urinária não 

complicada, que ocorre primariamente em mulheres jovens sexualmente ativas, sem 

anormalidade anatômica ou funcional do aparelho geniturinário, ou infecção urinária 

complicada, que ocorre em pessoas que já possuem alguma anormalidade estrutural ou 

funcional do processo de diurese, presença de cálculos renais, doenças subjacentes em que 

haja predisposição renal ou na vigência de cateterismo vesical, instrumentação ou 

procedimentos cirúrgicos do trato urinário. Pelo maior risco, as ITU em crianças, gestantes, 

homens e infecções do trato urinário alto são consideradas infecções complicadas.  

Durante a gestação, a infecção urinária pode se apresentar de três formas clínicas: 

bacteriúria assintomática (BA), cistite aguda e pielonefrite aguda (REZENDE; 

MONTENEGRO, 2011). 

A bacteriúria assintomática é definida como a ocorrência de proliferação bacteriana na 

urina de pacientes com ausência de sinais de sintomas de infecção aguda. Para considerá-la 

significante e diferenciá-la de contaminação é necessária, pelo menos, a realização de duas 

culturas de urina, nas quais, o mesmo germe deve ser isolado e a contagem de colônias em 

placas deve ser superior ou próxima a 105 unidades formadoras de colônia por mL (UFC)/ mL 

(HEILBERG; SCHOR, 2003). 

Na gravidez a incidência de Bacteriúria assintomática varia de 2 a 14%, tende a ser 

persistente e tem um baixo índice de cura espontânea, podendo evoluir para infecções 

sintomáticas em 40% dos casos e para pielonefrite aguda, quando não tratada em 30% doas 

casos. Esses números se reduzem para 1 a 4% mediante a detecção e o tratamento precoce da 

BA. Acredita-se que a grande maioria das gestantes bacteriúricas já possuía essa infecção no 

momento da concepção (DARZÉ; BARROSO; LORDELO, 2011).  

A cistite aguda se diferencia da bacteriúria assintomática pela presença de sintomas 

como disúria, polaciúria, urgência miccional, nictúria, dor retropúbica, suprapúbica ou 

abdominal. Normalmente é afebril e sem evidências de sintomas sistêmicos. A análise do 

sedimento urinário pode evidenciar leucocitúria – acima de 10 leucócitos por campo – e 

hematúria. A urocultura apresenta mais de 100 mil colônias por ml (BRASIL, 2012). 

Em geral, o tratamento das pacientes grávidas com sintomas é iniciado antes que o 

resultado da cultura esteja disponível. A escolha do antibiótico, como na bacteriúria 
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assintomática, deve estar direcionada para cobertura de germes comuns e pode ser modificada 

após identificação do agente e a determinação de sua susceptibilidade pelo resultado da 

urocultura (BRASIL, 2012). 

A pielonefrite é considerada positiva quando a urocultura apresentar contagem de 

colônias maiores que 100 mil do agente. Caracteriza-se pelo comprometimento do ureter, da 

pelve e do parênquima renal. Clinicamente costuma se diferenciar da cistite pela presença de 

sintomas clínicos mais exacerbados e sistêmicos. Os sinais e sintomas clínicos incluem: dor 

no flanco ou abdominal, febre, mal-estar geral, anorexia, náuseas e vômitos, frequentemente 

associados a graus variáveis de desidratação, calafrios, cefaleias e taquipnéia. A insuficiência 

respiratória e a septicemia significam extrema gravidade (DARZÉ; BARROSO; LORDELO, 

2011).  

Associada com a morbidade materna e fetal é a forma mais grave de ITU e a indicação 

mais comum de intervenção pré-parto. As vias de infecção são ascendente, hematogênica ou 

linfática. Ocorre em 2% das grávidas e até 23% destas mulheres tem recorrência na mesma 

gestação. É importante iniciar o tratamento precoce. Geralmente, está indicada a 

hospitalização (BRASIL, 2012). 

Segundo o caderno de atenção ao pré-natal de baixo risco: 

 

Em todos os casos de infecção urinária, deve-se realizar cultura de 
urina para controle de cura de uma a duas semanas após o término 
do tratamento, para confirmar erradicação da bacteriúria. Se a urina 
for estéril e não houver sintomas urinários presentes, esta deve ser 
repetida mensalmente até o parto (BRASIL, 2012). 

 

Os maiores responsáveis pelas infecções do trato urinário são os germes gram-

negativos entéricos, onde se destaca principalmente a Escherichia coli, que é o mais 

frequente, seguido dos demais gram-negativos como Klebsiella, Enterobacter, Acinetobacter, 

Proteus e Pseudomonas. Além desses, o Staphylococcus saprophyticus, um germe gram-

positivo, tem sido apontado como segunda causa mais frequente de ITU não complicada 

(HEILBERG; SCHOR, 2003).  

As opções terapêuticas podem ser em regime de dose única, de curta duração ou longa 

duração. A escolha de um ou outro método dependerá da avaliação clínica do grau de 

comprometimento da gestante, é o que destaca o Manual técnico de gestação de alto risco 

(2010). 
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Quadro 1: Antibióticos e tempo de tratamento ideal da Infecção Urinária 

Tratamento da Infecção Urinária 

Curta duração – 3 a 5 dias Longa duração – 7 a 10 dias 

Nitrofurantoína 100mg VO de 6/6h Nitrofurantoína 100mg VO de 6/6h 

Ampicilina 500mg VO de 6/6h Ampicilina 500mg VO de 6/6h 

Amoxacilina 500mg VO de 6/6h Amoxacilina 500mg VO de 8/8h 

Cefalexina 500mg VO de 6/6h Cefalexina 500mg VO de 6/6h 

Fonte: Manual técnico gestação de alto risco (2010, p.112) 

 

 Recomenda-se após infecções recorrentes, realizar profilaxia com antibioticoterapia 

oral, uma vez ao dia durante a gravidez e até duas semanas após o parto, com Nitrofurantoína 

100 mg ou Amoxacilina 250mg ou Cefalexina 250mg, na posologia preconizada no quadro 

(BRASIL, 2010). 

 As complicações na gravidez relacionadas à presença da infecção urinária são muitas. 

Elas podem ocorrer isoladamente ou desencadear uma série de problemas em que uma 

intercorrência vai induzindo a outra. 

 De acordo com Pagnonceli, Abegg e Colacite (2010) as toxinas liberadas pelas 

bactérias durante o curso da infecção podem causar diversas complicações. O abortamento, 

que segundo o Ministério da Saúde (2012) conceitua-se como a interrupção da gravidez 

ocorrida antes da 22ª semana de gestação é uma delas. 

 Segundo Tamez e Silva (2009) alguns autores sugerem que a inflamação da bexiga e 

tecidos renais que ocorre durante a infecção urinária, resulta em hipertermia e aumento da 

produção de prostaglandina, o que por sua vez, predispõem a gestante ao parto prematuro. 

Ainda segundo esses autores, é considerado parto prematuro aquele que ocorre antes de 

terminar as 37 semanas. São responsáveis por 75 a 80% da mortalidade e morbidade fetal. 

 De acordo com o Ministério da Saúde (2012) a rotura prematura das membranas 

ovulares, que é caracterizada pela rotura espontânea das membranas ovulares antes do início 

do trabalho de parto em qualquer idade gestacional, também pode ocorrer em decorrência das 

ITU.  

 Essa complicação acaba predispondo a outras ainda mais graves, como a 

corioamnionite, que se caracteriza por um processo inflamatório agudo e às vezes difuso das 

membranas extraplacentárias, placa cariônica da placenta e cordão umbilical. Decorre 

principalmente se o tempo de rotura das membranas for prolongado. A ruptura da membrana 

antes do início do trabalho de parto pode propiciar ainda a infecção materna e fetal (BRASIL, 

2000). 
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 Diante de todo o exposto no decorrer do trabalho a pergunta que fica se torna muito 

clara. Se a infecção do trato urinário durante a gestação pode causar tanto sofrimento tanto 

materno quanto neonatal, porque que sua incidência continua tão alta, já que a sua prevenção 

é tão simples? 

Sabendo-se do risco aumentado de infecção urinária na gestação, da possibilidade de 

ocorrência da infecção assintomática e das possíveis complicações maternas e perinatais, se 

torna inquestionável a necessidade de realização dos exames EAS e urocultura, rotineiramente 

durante o acompanhamento do pré-natal. É um exame de baixo custo, fácil acesso e realização 

e detecta uma patologia de simples diagnóstico, conforme destaca Guerra e cols. (2012). 

No entanto, a literatura ainda não indica onde estão ocorrendo as possíveis falhas para 

se justificar a prevalência tão alta de ITU na gestação. 

 De acordo com o Ministério da Saúde (2006) toda gestante, durante o pré-natal, deve 

realizar o exame de Urina tipo 1 e urocultura, na ocasião da primeira consulta e outro próximo 

à 30ª semana de gestação. Dentre os 10 passos para o pré-natal de qualidade na atenção básica 

um destaca o direito relacionado à solicitação desse exame. O 3º passo afirma que “Toda 

gestante deve ter assegurado a solicitação, realização e avaliação em tempo oportuno do 

resultado dos exames preconizados no atendimento pré-natal”. Isso é um direito da gestante 

que deve receber as orientações necessárias sobre esse assunto. 

 A enfermagem com enfoque na educação em saúde possui papel peculiar na prevenção 

da infecção urinária na gestação. Baseada no decreto nº 94.406/87 o profissional enfermeiro 

pode acompanhar inteiramente o pré-natal de baixo risco na rede básica de saúde. O 

enfermeiro pode ainda solicitar exames complementares de acordo com o protocolo local de 

pré-natal. 

 

Durante o atendimento de enfermagem, além da competência técnica, o enfermeiro 
deve demonstrar interesse pela gestante e pelo seu modo de vida, ouvindo suas 
queixas e considerando suas preocupações e angústias. Para isso, o enfermeiro deve 
fazer uso de uma escuta qualificada, a fim de proporcionar a criação de vínculo. 
Assim, ele poderá contribuir para a produção de mudanças concretas e saudáveis nas 
atitudes da gestante, de sua família e comunidade, exercendo assim papel educativo 
(BRASIL, 2012). 

 

Torna-se extremamente necessário que os serviços de saúde estejam preparados para 

as mudanças sociais e exerça de maneira mais ampla o seu papel de educador e promotor da 

saúde. As gestantes constituem o foco principal do processo de aprendizagem durante o pré-

natal, porém não se pode deixar de atuar, também, entre companheiros e familiares.  
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Um dos objetivos no princípio do ensino sobre as infecções do trato urinário consiste 

na sua prevenção e quando a patologia já está em curso, em formas de evitar sua recorrência, 

pois é nesse momento em que a gestante se torna mais exposta às complicações. 

Os comportamentos ligados à saúde que ajudam a evitar as ITU compreendem a 

implementação de higiene pessoal como, tomar banho de chuveiro, em vez de banheira, 

porque as bactérias quando se está imerso na água podem penetrar mais facilmente na uretra. 

Depois de cada eliminação intestinal, limpar o períneo e o meato uretral da frente para trás. Já 

em relação à ingesta hídrica devem-se ingerir quantidades satisfatórias de líquidos 

diariamente e evitar o consumo de café, chá, refrigerantes tipo colo e álcool porque são 

irritantes do trato urinário. E é importante realizar a micção a cada 2 à 3h durante o dia e 

esvaziar por completo a bexiga (SMELTZER; BARE, 2006). 

O enfermeiro como educador nato, deve enfatizar todas essas ações, tanto relativas à 

prevenção como durante o tratamento, prevenindo a recorrência dessa patologia que pode 

trazer consequências tão dolorosas para a gestante e o bebê. O olhar holístico sobre essa mãe 

pode ajudar nessa prevenção, quando se contextualiza todo esse processo de gestação e suas 

implicações sobre toda a família. 



 24 

3 METODOLOGIA  

 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

A presente pesquisa consiste em uma revisão da literatura científica, na modalidade 

denominada revisão integrativa. 

 

3.1.1 Referencial Teórico-Metodológico 

 

A Prática Baseada em Evidência (PBE), que no início era denominada Medicina 

Baseada em Evidência, em função da limitação à área médica, segundo Toledo (2008) teve 

origem com os trabalhos de epidemiologistas da universidade Canadense Mac Master e, na 

Inglaterra, como o epidemiologista Archie Cochrane. 

Os enfermeiros são constantemente desafiados na busca de conhecimento científico a 

fim de promoverem a melhoria do cuidado ao paciente. Um dos propósitos da Prática Baseada 

em Evidências (PBE) é encorajar a utilização de resultados de pesquisa junto à assistência à 

saúde prestada nos diversos níveis de atenção, reforçando a importância da pesquisa para a 

prática clínica. 

A prática Baseada em Evidências é definida por Mendes, Silveira e Galvão (2008) 

como “uma abordagem que envolve a definição de um problema, busca e avaliação crítica das 

evidências disponíveis, implementação das evidências práticas e avaliação dos resultados.” 

Para Galvão, Sawada e Rossi (2002) evidência foi definida como “algo que fornece provas 

para a tomada de decisão, abrangendo resultados de pesquisas, bem como consenso de 

especialistas reconhecidos.” 

O avanço tecnológico e científico, a disponibilidade de informação em bancos de 

dados informatizados, o interesse em diminuir os custos dos serviços de saúde e melhorar a 

prática clínica foram fatores que contribuíram para o fortalecimento da PBE (TOLEDO, 

2008).  

Desta forma, a enfermagem passou a utilizar a PBE, ratificado por Toledo (2008), ao 

aumento do número de revisões sistemáticas conduzidas por enfermeiros. 
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3.1.1.1 Revisão Integrativa 

 

Segundo Campos e David (2007) a revisão integrativa é uma técnica de pesquisa, na 

qual estudos são reunidos e sintetizados, por meio da análise dos resultados evidenciados nos 

estudos de muitos autores especializados. 

A revisão integrativa inclui a análise de pesquisas relevantes que dão suporte para a 

tomada de decisão e a melhoria da prática clínica, possibilitando a síntese do estado do 

conhecimento de um determinado assunto, além de apontar lacunas do conhecimento que 

precisam ser preenchidas com a realização de novos estudos. 

É um método valioso para a enfermagem, pois muitas vezes os profissionais não têm 

tempo para realizar a leitura de todo o conhecimento científico disponível devido ao volume 

alto, além da dificuldade para realizar a análise crítica dos estudos (MENDES; SILVEIRA; 

GALVÃO, 2008). No geral, para a construção da revisão integrativa é preciso percorrer seis 

etapas distintas, similares aos estágios de desenvolvimento de pesquisa convencional. 

 

Primeira etapa: identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa para 

a elaboração da revisão integrativa 

 

Para Mendes, Silveira e Galvão (2008) o processo de elaboração da revisão integrativa 

se inicia com a definição de um problema e a formulação de uma hipótese ou questão de 

pesquisa que apresente relevância para a saúde e enfermagem. 

 

Segunda etapa: estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos/ 

amostragem ou busca na literatura 

 

Nesta etapa, Toledo (2008) descreve que são definidos os critérios de inclusão e  

exclusão dos estudos, bem como as estratégias utilizadas na busca dos estudos nas bases de 

dados. 

 

Terceira etapa: definição das informações a serem extraídas dos estudos 

selecionados/categorização dos estudos 

 

Para extrair os dados dos artigos selecionados, faz-se necessária a utilização de um 

instrumento previamente elaborado capaz de assegurar que a totalidade dos dados relevantes 



 26 

seja extraída, minimizar o risco de erros na transcrição, garantir precisão na checagem das 

informações e servir como registro (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

 

Quarta etapa: avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa 

 

Esta etapa é equivalente à análise dos dados em uma pesquisa convencional, na qual 

há o emprego de ferramentas apropriadas. Para garantir a validade da revisão, os estudos 

selecionados devem ser analisados detalhadamente. A análise deve ser realizada de forma 

crítica, procurando explicações para os resultados diferentes ou conflitantes nos diferentes 

estudos, explanam Mendes, Silveira e Galvão (2008). 

 

Quinta etapa: interpretação dos resultados 

 

Nesta etapa, segundo Souza, Silva e Carvalho (2010), a partir da interpretação e 

síntese dos resultados, comparam-se os dados evidenciados na análise dos artigos ao 

referencial teórico. Além de identificar possíveis lacunas do conhecimento, é possível 

delimitar prioridades para estudos futuros. 

 

Sexta etapa: apresentação da revisão/síntese do conhecimento 

 

Esta etapa consiste na elaboração do documento que deve contemplar a descrição das 

etapas percorridas pelo revisor e os principais resultados evidenciados da análise dos artigos 

incluídos. É um trabalho de extrema importância já que produz impacto devido ao acúmulo do 

conhecimento existente sobre a temática pesquisada (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 

2008). 

 

3.2 COLETA E EXTRAÇÃO DOS DADOS 

 

3.2.1 Fontes de busca de dados 

 

O levantamento bibliográfico foi realizado por meio da Biblioteca Virtual em Saúde 

de Enfermagem (BVS), nas bases de dados Literatura Latino-Americana em Ciências de 

Saúde (LILACS) e Base de Dados Bibliográficos Especializada na Área de Enfermagem do 
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Brasil (BDENF). Foi utilizada também a base de dados Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO). 

 

3.2.2 Definição dos critério de inclusão 

 

Os critérios de inclusão estabelecidos para orientação da busca e seleção dos estudos 

obedeceram aos seguintes critérios:  

● Estudos que foram indexados nas bases de dados LILACS, BDENF e SCIELO. 

● Estudos que fizessem abordagem a temática Infecção do Trato Urinário na gestação. 

● Publicações nacionais, divulgados em língua portuguesa. 

● Estudos com natureza qualitativa, quantitativa, quanti-qualitativa e revisões de Literatura.  

● Pesquisas desenvolvidas por membros da área da saúde. 

● Disponíveis com o texto na íntegra, para melhor análise da temática. 

● Recorte temporal de 10 anos (2004-2014). 

● Somente artigos. 

 

 Os critérios de exclusão estabelecidos foram: 

● Artigos internacionais, não disponíveis no idioma português. 

● Publicações que correspondam a editoriais, teses, resumos de congressos, anais, opiniões e  

comentários. 

 

3.2.3 Estratégias de busca nas bases de dados  

  

Utilizou-se uma estratégia de busca, previamente testada, para verificar se esta iria 

contemplar todos os estudos pertinentes à realização da pesquisa. A busca consistiu na seleção 

de obras da literatura científica e técnica, através de descritores possíveis. Nessa primeira 

etapa foram utilizados os descritores separadamente em cada banco de dados, conforme 

mostra o quadro 2.  
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Quadro 2: Busca na base de dados com cada descritor separadamente 

2004-2014 Base de Dados 

Descritores LILACS SCIELO BDENF Total 

Gravidez 23.020 1668 1190 25.878 

Infecção urinária 457 6 26 489 

Saúde da mulher 1627 605 545 2.777 

Complicações na gravidez 577 58 28 663 

Enfermagem 8.249 3.487 5.153 16.889 

Cuidado pré-natal 512 75 148 735 

Total 34.442 5.899 7.090 47.431 

Após essa primeira etapa devido ao grande número de artigos encontrados procedeu-se 

ao agrupamento de dois descritores em cada busca, na expectativa de filtrar o número 

encontrado. Os agrupamentos utilizados são mostrados no quadro 3. 

 

Quadro 3: Busca na base de dados de acordo com os agrupamentos dos descritores 

2004-2014 Base de Dados 

Descritores LILACS SCIELO BDENF Total 

Infecção urinária e complicações na gravidez 15 0 0 15 

Infecção urinária e saúde da mulher 7 2 1 10 

Infecção urinária e enfermagem 6 2 4 12 

Infecção urinária e gravidez 25 7 1 33 

Infecção urinária e cuidado pré-natal 6 0 1 7 

Total 59 11 7 77 

 

Após a realização da estratégia de busca, procedeu-se a leitura dos títulos e dos 

resumos de cada publicação obtida, onde foram excluídos os estudos que se encontravam 

repetidos nas bases de dados, ficando com um quantitativo de 30 artigos. 

Observou-se que o agrupamento dos descritores, mostrados no quadro 3, foi o que 

mais contribuiu para a busca das obras, pois conseguiu unir todas as temáticas usadas como 

descritores, atendendo melhor às expectativas do estudo.  
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3.2.4 Seleção e avaliação dos artigos  

  

Para a realização da seleção dos estudos, primeiramente foi feita a leitura dos títulos e 

resumos de cada publicação localizada por meio da estratégia de busca, de modo que se 

verificasse a adequação aos critérios de inclusão determinados pela presente pesquisa.  

Para que se obtivesse um controle das referências bibliográficas, foi realizada a 

seleção dos estudos na íntegra, seguido da leitura desses. Com a finalização dessa etapa, 15 

artigos foram excluídos por não atenderem aos objetivos da pesquisa. No quadro 4 

encontram-se os artigos selecionados de acordo com a base de dados. 

 

Quadro 4: Artigos selecionados para a pesquisa 

2004-2014 Base de Dados 

Descritores LILACS SCIELO BDENF Total 

Infecção urinária e complicações na gravidez 2 0 0 2 

Infecção urinária e saúde da mulher 1 1 1  
3 

Infecção urinária e enfermagem 0 0 2  
2 

infecção urinária e gravidez 5 0 0  
5 

Infecção urinária e cuidado pré-natal 2 0 1  
3 

Total 11 1 4 15 

 

3.2.5 Extração dos dados 

 

 Nesta etapa, foi elaborado um instrumento para a realização da extração de dados de 

cada publicação selecionada. Este instrumento foi construído pela própria pesquisadora e 

contém descritores, base de dados, títulos, objetivos, metodologia adotada, principais 

resultados, autores, ano, área de atuação dos autores e localidade do estudo. 

Posteriormente, realizou-se a leitura crítica dos estudos selecionados, para 

identificação de elementos que se relacionassem à temática Infecção do Trato urinário na 

gestação e seleção dos trechos que continham as evidências científicas necessárias, que após 

esse processo foram agrupadas de acordo com o tema central e elementos relacionados a ele. 

Todos os dados extraídos que compunham o instrumento utilizado, foram organizados por 
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meio de quadros, que continham informações gerais sobre os estudos e os elementos que o 

compunham (APÊNDICE).  



 31 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Inicialmente, foram apresentados e analisados os resultados da revisão, a fim de 

caracterizar os estudos selecionados e, posteriormente, realizou-se a discussão, dos elementos 

identificados nos resultados e discussão dos estudos primários selecionados. 

 

4.1 PERFIL DOS ESTUDOS SELECIONADOS 

 

No quadro 5 está relacionado o total de publicações encontradas, pré-selecionadas, 

excluídas e incluídas, a partir da estratégia de busca em cada base de dados. 

 

Quadro 5: Total de publicações encontradas, pré-selecionadas, excluídas e incluídas na 

pesquisa 

Base de 

Dados 

Estudos 

encontrados 

Estudos pré-

selecionados 

Estudos 

excluídos 

Estudos 

selecionados 

LILACS 59 15 3 11 

BDENF 7 5 2 3 

SCIELO 11 10 10 1 

Total 77 30 15 15 

 

A base de dados que obteve a maior quantidade de estudos incluídos na presente 

pesquisa foi à base LILACS (11), seguida da BDENF (03) e da SCIELO (01).  

No quadro 6 encontra-se a distribuição dos artigos selecionados em relação ao período 

de publicação dos estudos. 

 

Quadro 6: Artigos selecionados em relação ao período de publicação dos estudos 

Ano 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 1 0 1 0 3 2 1 2 3 2 0 

 

  De acordo com a tabela acima, em relação ao período de publicação dos estudos, 02 

estudos situam-se entre 2004 e 2007, e 12 entre 2008 e 2014, onde o ano com maior número 

de publicações foi o de 2008, 2009 e 2012, ambos com 3 publicações cada. Estes dados 

demonstram que as pesquisas na área da saúde sobre a temática Infecção Urinária na gestação 

se encontram em um ritmo crescente de desenvolvimento, o que retrata a preocupação dos 
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profissionais em fornecer subsídios ao conhecimento científico para a área, visto os riscos que 

a patologia expõem ao binômio materno-infantil. 

 

Na tabela 1 encontra-se a frequência e porcentagem, segundo a procedência do local 

de desenvolvimento do estudo. 

 

Tabela 1: Frequência e porcentagem de estudos, segundo o local de desenvolvimento do 

estudo 

Local de desenvolvimento do estudo N % 

São Paulo 5 33,33% 

Rio de Janeiro 2 13,33% 

Rio Grande do Sul 4 26,66% 

Paraná 1 6,66% 

Bahia 1 6,66% 

Pernambuco 1 6,66% 

Santa Catarina 1 6,66% 

Total 15 100% 

N: valor absoluto; %: valor relativo 

 

Por meio destes dados, verifica-se um maior desenvolvimento científico na região 

Sudeste (46,66%), seguida da região Sul (39,98%). Para Silveira (2005) esse desenvolvimento 

concentrado em algumas regiões pode inviabilizar a utilização de resultados de pesquisa 

dentro do próprio território nacional. A autora ressalta que o Brasil apresenta uma grande 

diversidade sócio-econômica e cultural entre suas regiões, fazendo com que a aplicação dos 

resultados de pesquisas provenientes de centros mais desenvolvidos economicamente, fique 

comprometida em regiões menos favorecidas e vice-versa, devido aos recursos tecnológicos e 

a formação profissional existente.  

 Devido à condução dos estudos terem sido realizadas por profissionais da saúde, 

objetivou-se verificar qual a titulação do primeiro autor (tabela 2), para que se identifique o 

nível dos pesquisadores inseridos no desenvolvimento científico da saúde. 
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Tabela 2: Frequência e porcentagem de autores dos estudos, segundo a titulação do 

primeiro autor 

Titulação do primeiro autor N % 

Graduado 2 13,33% 

Especialista 2 13,33% 

Mestrado 4 26,66% 

Doutorado 5 33,33% 

Docente 2 13,33% 

Total 15 100% 

N: valor absoluto; %: valor relativo 

 

Pôde-se observar que houve o predomínio de profissionais com título de doutorado 

(33,33%), seguido pela titulação de mestre (26,66%). Isso denota que o Mestrado e o 

Doutorado continuam sendo a maior fonte de pesquisas na área da saúde. 

Quanto à formação profissional, devido à temática abordada estar direcionada a 

assistência a gestante com Infecção do Trato urinário, os 15 estudos selecionados obtiveram 

profissionais de diversas áreas discutindo o assunto. Houve o predomínio da área médica, com 

08 artigos (53,33%), seguido da área da enfermagem, com 05 artigos (33,33%), e de farmácia, 

com 02 artigos (13,33%). Isso demonstra a preocupação multiprofissional com a abordagem 

dessa gestante. Esses dados são demonstrados na tabela 3. 

 

Tabela 3: Frequência e porcentagem dos estudos, segundo a formação profissional dos 

autores 

Formação profissional N % 

Área médica 08 53,33% 

Enfermagem 05 33,33% 

Outros 02 13,33% 

Total 15 100% 

N: valor absoluto; %: valor relativo 

 

 O tipo de delineamento das pesquisas é demonstrado na tabela 4, a seguir, e consiste 

em um fator importante a ser analisado, a fim de se verificar quais abordagens estão sendo 

mais utilizadas pelos pesquisadores que atuam nessa linha de pesquisa.  
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Tabela 4: Frequência e porcentagem dos estudos, segundo o delineamento de pesquisa 

Delineamento da pesquisa N % 

Quantitativa 7 46,66% 

Qualitativa 1 6,66% 

Quanti-qualitativa 2 13,33% 

Revisão de literatura 3 20% 

Não discriminado 2 13,33% 

Total 15 100% 

N: valor absoluto; %: valor relativo 

 

Dentre os resultados apresentados, houve uma predominância quanto à prevalência 

dos estudos com delineamento quantitativo (46,66%), seguido da revisão de literatura (20%), 

porém o restante dos tipos de delineamento foram divergentes, contendo inclusive dois 

estudos com método não discriminado (13,33%).  

Não se pode negar a importância de contar e medir os fenômenos que ocorrem no 

campo da saúde. Os métodos quantitativos permitem avaliar a importância, gravidade, risco e 

tendência de agravos e ameaças. Eles tratam de probabilidades, associações estatisticamente 

significantes, importantes para se conhecer uma realidade. Como ressaltam Terence e 

Escrivão Filho (2006) a pesquisa quantitativa permite a mensuração de opiniões, reações, 

hábitos e atitudes em um universo, por meio de uma amostra que o represente 

estatisticamente. 

Por outro lado, o campo da saúde é produto de uma realidade complexa que envolve 

aspectos biológicos, físicos, psicológicos, sociais e ambientais. Nele, muitas vezes há 

necessidade de se avaliar valores, atitudes e crenças dos grupos a quem as ações se dirigem.  

A pesquisa qualitativa, mesmo trabalhando aspectos subjetivos, amplos, com riqueza e 

profundidade de detalhes, pode levar a resultados objetivos, claros e concisos, desde que o 

pesquisador ao interpretar os dados dê o sentido “real” que foi transmitido pelos sujeitos 

pesquisados, e não a sua visão pessoal sobre o tema investigado (CODATO; NAKAMA, 

2006). 

O uso da abordagem qualitativa na saúde aumenta a compreensão dos profissionais 

sobre a totalidade dos seres humanos, uma vez que aprofunda-se na experiência de vida nos 

cenários naturais em que o fenômeno de interesse ocorre e na visão dos sujeitos (SILVEIRA, 

2005).  

No entanto, Silveira (2005) ressalta que as pesquisas na abordagem qualitativa e 

quantitativa se complementam porque geram diferentes tipos de conhecimento importantes 
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para a prática de saúde, onde o que determina o tipo de delineamento ideal para conduzir a 

pesquisa é a natureza do problema. 

Para Codato e Nakama (2006) o fundamental, não só em pesquisas qualitativas como 

também em pesquisas quantitativas, é a qualidade da coleta e do tratamento dos dados. Tanto 

a metodologia quantitativa como a qualitativa tem igual valor, desde que utilizadas em função 

das necessidades e objetivos da pesquisa e com o rigor científico que diferencia e dá 

credibilidade a qualquer estudo.  

Na busca por compreender melhor a temática da infecção do trato urinário na 

gestação, considerou-se necessário realizar uma análise cautelosa do conteúdo das produções 

científicas selecionadas, iniciando primeiramente pela exposição (Quadro 7) e posteriormente, 

a análise dos objetivos de cada estudo. 

 

Quadro 7: Distribuição dos estudos incluídos, segundo a decodificação determinada e 

seus objetivos 

Código 

do 

Estudo 

Título Objetivos 

E1 

Infecção urinária na gravidez: 

análise dos métodos para 

diagnóstico e do tratamento 

Avaliar os aspectos diagnósticos, terapêuticos e as complicações 

dos casos de infecção do trato urinário (ITU) sintomática durante 

a gestação, que necessitaram de internação hospitalar. 

E2 

Prevalência e fatores associados 

à internação hospitalar para 

tratamento da infecção do trato 

urinário durante a gestação 

Verificar a prevalência e os fatores associados à internação 

hospitalar da gestante para tratamento da infecção do trato 

urinário e as repercussões sobre a saúde do recém-nascido e a 

não realização do exame de urina durante o pré-natal. 

E3 

Acurácia do exame de urina 

simples para diagnóstico de 

infecções do trato urinário em 

gestantes de baixo risco 

Identificar a acurácia do exame de urina simples para diagnóstico 

de ITU em gestantes de baixo risco e avaliar a associação entre 

infecção urinária e variáveis sociodemográficas e sinais e 

sintomas urinários. 

E4 

Exame simples de urina no 

diagnóstico de infecção urinária 

em gestantes de alto risco 

Identificar a acurácia do exame simples de urina para diagnóstico 

de infecção urinária em gestantes de alto risco 

E5 

Resultados de dois esquemas de 

tratamento da pielonefrite 

durante a gravidez e correlação 

com o desfecho da gestação 

Analisar o perfil epidemiológico das gestantes internadas por 

ITU, bem como suas complicações, o perfil de micro-organismos 

envolvidos em sua etiologia e a resistência bacteriana 

E6 
Eliminações urinárias: produção 

científica na enfermagem 

Verificar qual a produção científica na enfermagem nacional 

sobre eliminações urinárias nos últimos 10 anos. 
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E7 

Infecção do trato urinário: 

pesquisando evidências para o 

cuidado de enfermagem 

Identificar na produção científica, a melhor evidência disponível 

para o cuidado de enfermagem ao cliente e família face aos riscos 

de ocorrência de infecção do trato urinário. 

E8 

Avaliação de infecção urinária 

em gestantes do município de 

Marechal Cândido Rondon – 

PR 

Avaliar a incidência de infecção urinária, verificando em que 

período gestacional está mais presente, além de identificar os 

principais microrganismos envolvidos e avaliar a sintomatologia 

nas infecções positivas. 

E9 

Avaliação de infecção urinária 

em gestantes no primeiro 

trimestre de gravidez 

Avaliar a presença de infecção urinária assintomática em 

gestantes no primeiro trimestre de gravidez. 

E10 
Infecção urinária na gestação: 

uma revisão da literatura 

Revisar os trabalhos já publicados que abordem a fisiopatologia, 

as formas clínicas das ITUs, a epidemiologia, a etiologia, os 

métodos de diagnóstico e o tratamento das infecções urinárias 

durante a gestação. 

E11 Infecção urinária na gravidez 
Identificar os principais tipos de infecção do trato urinário, seus 

respectivos tratamentos e sua possível profilaxia. 

E12 

Preditores clínicos de 

bacteriúria assintomática na 

gestação 

Identificar a prevalência de BA entre gestantes de baixo risco na 

população local, e a existência de preditores clínicos para esta 

enfermidade que possam facilitar o seu rastreamento 

E13 

Infecção urinária na gestação e 

sua correlação com a dor 

lombar versus intervenções de 

enfermagem 

Verificar a prevalência de infecção urinária (ITU) na gravidez e 

sua correlação com a dor lombar, bem como analisar a 

assistência pré-natal e orientações prestadas por duas enfermeiras 

durante o atendimento à gestante. 

E14 

Ocorrência e registro de 

infecções do trato geniturinário 

na gestação 

Verificar a ocorrência e o registro no cartão da gestante de 

infecções do trato geniturinário. 

E15 

Avaliação do manejo da 
infecção urinária no pré-natal 

em gestantes do SUS no 
município do RJ 

 

Avaliar o perfil sociodemográfico de risco para infecção do trato 

urinário e para inadequação do pré-natal e avaliar o manejo da 

infecção do trato urinário durante o pré-natal segundo o 

profissional de saúde, o serviço de saúde e a mulher, em 

gestantes no município do Rio de Janeiro. 

 

Como visualizado anteriormente, todos os estudos possuem objetivos demonstrados de 

forma clara e direta, o que possibilita o fácil entendimento do leitor, quanto às intenções dos 

pesquisadores. O objetivo de um estudo é a apresentação do resultado que se pretende 

alcançar com o desenvolvimento da pesquisa, constituindo a ação proposta para responder a 

questão do estudo que representa o estudo (SILVEIRA, 2005).  

Após a análise dos objetivos de cada estudo selecionado, emergiram alguns 

pressupostos e, destes foram originados alguns temas que obtiveram maior enfoque pelos 
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autores, os quais serão agrupados e discutidos para proporcionar melhor visibilidade em 

relação à infecção do trato urinário na gestação.  

 

4.2 INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO NA GESTAÇÃO: ASSUNTOS ABORDADOS 

 

 Como descrito anteriormente, a análise dos objetivos resultou em alguns pressupostos 

que geraram, consequentemente, algumas temáticas de maior enfoque pelos autores e, que se 

encontram relacionadas ao tema da presente pesquisa.  

  Os pressupostos que originaram os temas foram: 

● E1 – Diagnósticos, tratamentos e complicações da ITU sintomática durante a gestação. 

● E2 – Fatores associados a internação da gestante para tratamento da ITU e complicações 

sobre o recém-nascido. Consequências da não realização do exame de urina durante o pré-

natal. 

● E3 – Precisão do exame de urina para diagnóstico de ITU na gestação de baixo risco. 

Associação entre ITU e variáveis socioeconômicas. Sinais e sintomas urinários. 

● E4 – Precisão do exame de urina para diagnóstico de ITU na gestação de alto risco. 

●E5 – Perfil das gestantes internadas com ITU, suas complicações e microorganismos 

envolvidos. 

● E6 – Produção científica da enfermagem sobre eliminações urinárias. 

● E7 – Cuidado de enfermagem ao cliente e família referente aos riscos de ocorrência de 

infecção do trato urinário. 

● E8 – Período gestacional que a ITU mais ocorre, principais microrganismos envolvidos e  

sintomatologia nas infecções positivas. 

● E9 – ITU assintomática no 1º trimestre de gestação. 

● E10 – Fisiopatologia, formas clínicas das ITU, epidemiologia, a etiologia, os métodos de 

diagnóstico e o tratamento das infecções urinárias durante a gestação. 

● E11 – Identificar os principais tipos de infecção do trato urinário, seus respectivos 

tratamentos e sua possível profilaxia. 

● E12 – Prevalência de BA entre gestantes de baixo risco, fatores de risco para facilitar o seu 

rastreamento. 

● E13 – Orientações prestadas pelas enfermeiras as gestantes com ITU durante o pré-natal. 

● E14 – Registro da ocorrência e tratamento da ITU no cartão da gestante. 

● E15 – Perfil sociodemográfico de risco ITU e para inadequação do pré-natal. Manejo da 

infecção do trato urinário durante o pré-natal segundo o profissional de saúde. 
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Posteriormente apresentou-se a interpretação do conteúdo do universo em 

investigação. Para tanto, ocorreu a releitura do titulo e resumo dos 15 artigos selecionados 

para o agrupamento por afinidade temática. As categorias originadas, a partir dos 

pressupostos e da análise temática foram: 

● Fatores de risco para a ITU na gestação, aspectos laboratoriais e seu respectivo tratamento. 

● Atuação na prevenção e rastreamento da ITU durante o pré-natal. 

● Produções de enfermagem e o olhar sobre infecção do trato urinário. 

 

Desta forma, se dará inicio a abordagem a cada um dos temas, de acordo com os 

resultados e conclusões dos autores acerca dos assuntos citados. Os autores dos estudos 

selecionados para a pesquisa serão mencionados em negrito para uma melhor observação dos 

mesmos. 

 

4.2.1 Fatores de risco para a ITU na gestação, aspectos laboratoriais e seu respectivo 

tratamento 

 

Nessa categoria foram agrupados os seguintes estudos, como descreve o quadro 8. 

 

Quadro 8: Quadro resumitivo da distribuição dos estudos, segundo a categoria Fatores 

de risco para a ITU na gestação, aspectos laboratoriais e seu respectivo tratamento. 

Estudos Objetivos/ Resultados/ Conclusão 

E1 

Objetivos: Avaliar os aspectos diagnósticos, terapêuticos e as complicações dos casos de infecção do 

trato urinário (ITU) sintomática durante a gestação, que necessitaram de internação hospitalar. 

Resultados: pielonefrite foi diagnosticada, em todas as idades gestacionais. Maior incidência de ITU 

entre as primigestas. Somente 29,3% possuía história prévia de ITU. 57% das pacientes apresentaram 

anemia e 93% mostraram análise urinária alterada. A Escherichia coli foi o uropatógeno mais 

prevalente, com baixa sensibilidade à ampicilina e à cefalotina e alta sensibilidade à cefuroxima. A 

profilaxia foi necessária em 11% das pacientes. O trabalho de parto pré-termo ocorreu em 33,3% das 

gestantes que deram à luz em nosso serviço, e o parto pré-termo em 18,9%. Conclusões: esses 

resultados reforçam a necessidade do diagnóstico precoce e tratamento efetivo da ITU em gestantes, a 

fim de evitar a ocorrência freqüente de complicações perinatais, como o trabalho de parto e o parto 

pré-termo. Destaca-se a adoção da cefuroxima como o antimicrobiano de escolha para o tratamento 

das ITU na gestação. 

E2 
Objetivos: Verificar a prevalência e os fatores associados à internação hospitalar da gestante para 

tratamento da infecção do trato urinário e as repercussões sobre a saúde do recém-nascido e a não 
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realização do exame de urina durante o pré-natal. Resultados: Das 2.288 mulheres, 2,9% haviam sido 

internadas para tratamento da ITU e foi maior, em mulheres com menor nível econômico, mais 

jovens, com menor escolaridade e que não viviam com o companheiro. Quanto aos desfechos 

neonatais, esteve associado com a internação o baixo peso ao nascer. Das mulheres que frequentaram 

o prénatal, 23,6% não haviam feito o exame de urina conforme o preconizado. Conclusões: A alta 

taxa de internação hospitalar reflete a falta de efetividade no rastreamento da ITU durante a gestação. 

O perfil socioeconômico das gestantes que mais necessitam de hospitalização e que não realizaram 

rastreamento da infecção urinária adequado no pré-natal demonstra a necessidade de atenção mais 

cuidadosa às gestantes com as características encontradas. 

E3 

Objetivos: Identificar a acurácia do exame de urina simples para diagnóstico de ITU em gestantes de 

baixo risco e avaliar a associação entre infecção urinária e variáveis sociodemográficas e sinais e 

sintomas urinários. Resultados: A sensibilidade foi 95,6%, especificidade 63,3% e acurácia 66,5% do 

exame de urina simples, em relação ao diagnóstico de ITU. A análise dos valores preditivos positivo e 

negativo (VPP e VPN) mostrou que, na vigência de exame de urina simples normal, a chance de 

haver ITU foi pequena (VPN 99,2%). Frente ao resultado alterado desse exame, a probabilidade de 

haver ITU foi baixa (VPP 22,4%). Conclusão: a acurácia do exame de urina simples como meio 

diagnóstico de ITU foi baixa, sendo indispensável a realização de urocultura para o diagnóstico. 

E4 

Objetivos: Identificar a acurácia do exame simples de urina para diagnóstico de infecção urinária em 

gestantes de alto risco. Resultados: Utilizando como critério de diagnóstico apenas a presença de 

piócitos no exame simples de urina para sugerir bacteriúria, observou-se uma fraca concordância 

quando comparado à urocultura. A acurácia foi de 61%, com sensibilidade de 62,5% e especificidade 

de 60,6%. Conclusão: Na presença de alteração do exame simples de urina não necessariamente está 

em curso uma infecção urinária, sendo necessária a realização da urocultura. Porém, quando o exame 

simples de urina for normal, a urocultura pode ser dispensada. 

E5 

Objetivos: Analisar o perfil epidemiológico das gestantes internadas por ITU, bem como suas 

complicações, o perfil de micro-organismos envolvidos em sua etiologia e a resistência bacteriana. 

Resultados: Uroculturas positivas foram encontradas em 60,5% das gestantes internadas por ITU. O 

agente mais frequente foi Escherichia coli. Gestantes com infecção do trato urinário prévia tiveram 

maior risco de recorrência. Os antibióticos mais frequentemente utilizados na internação foram 

ampicilina e cefazolina. Troca de esquema terapêutico por resistência bacteriana ocorreu em 11,9% 

das pacientes que usaram cefazolina e em 20% das que usaram ampicilina. Conclusão: A ampicilina 

esteve associada a maior índice de resistência bacteriana que a cefazolina, necessitando de maior 

número de trocas do esquema terapêutico, sem resultar em diferença nos desfechos clínicos e tempo 

de internação. 

E8 

Objetivos: Avaliar a incidência de infecção urinária, verificando em que período gestacional está 

mais presente, além de identificar os principais microrganismos envolvidos e avaliar a sintomatologia 

nas infecções positivas. Resultados: Das amostras analisadas, 56% apresentaram resultado positivo, e 

dentre as positivas 63,1% tiveram o desenvolvimento de Escherichia coli. As gestantes que estavam 

no 3° trimestre gestacional apresentaram maior incidência de ITU. Apenas 16% das gestantes com 

infecção urinária, apresentaram sinais e sintomas que indicassem a suspeita de infecção.  Conclusão: 
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A presença de infecção urinária assintomática na maioria das gestantes demonstra a importância da 

realização do exame de urocultura no período gestacional, a fim de diagnosticar e tratar precocemente 

as infecções urinárias, evitando possíveis complicações. 

E12 

Objetivos: Identificar a prevalência de BA entre gestantes de baixo risco na população local, e a 

existência de preditores clínicos para esta enfermidade que possam facilitar o seu rastreamento. 

Resultados: A prevalência de foi de 12,3%. O agente etiológico mais frequente foi a E. coli. Foi 

identificado que a urgência miccional, a leucocitúria e a flora bacteriana aumentada, são preditores 

independentes de BAS durante a gestação. Conclusão: A prevalência de bacteriúria assintomática na 

população estudada é alta. O escore preditor criado  possui uma acurácia de 91,9% para bacteriúria. 

 

4.2.1.1 Síntese da categoria 

 

Fatores de risco 

Em estudo realizado com 136 gestantes de um hospital universitário em São Paulo, 

Duarte e cols. (2002), verificaram que a ITU dividia-se de modo uniforme entre as idades 

gestacionais, era mais incidente em primigestas, e que na maioria dos casos, não havia 

antecedentes mórbidos nessas gestantes. 

Em trabalho realizado no Rio Grande do Sul, com mulheres que foram internadas para 

o tratamento de ITU, Hanckenhaar e Albernaz (2013) identificaram que idade inferior a 20 

anos, nível econômico baixo, menor escolaridade e viver sem o companheiro foram os fatores 

de risco mais evidentes. Também tiverem mais riscos para ITU as gestantes com corrimento, 

elevação da pressão arterial, anemia e trabalho de parto pré-termo. 

Feitosa, Silva e Parada (2009) realizaram uma pesquisa em Botucatu, São Paulo, com 

230 gestantes. Quanto aos fatores de risco, evidenciou-se que apenas história de ITU anterior 

estava relacionada com ITU nessas gestantes. 

Em Santa Maria, Rio Grande do Sul, foi desenvolvido um estudo com 106 gestantes 

internadas com diagnóstico de pielonefrite aguda. A idade desse grupo variou entre 14 e 42 

anos. A maior parte das internações ocorreu no segundo trimestre da gestação (52,4%), e entre 

primigestas (44,7%). Foram relatadas disúria, polaciúria e dor em baixo ventre em 72,8% dos 

casos, e febre em 60,2%. Episódio prévio de ITU foi confirmado em 33% das gestantes 

(CALEGARI et al, 2012). 

O trabalho de Darzé, Barroso e Lordelo (2011) com 260 gestantes na Bahia tinha 

como objetivo estimar a prevalência de bacteriúria assintomática. Entre as queixas urinárias, 

foram relatadas polaciúria (49,6%), incontinência urinária (17,7%), urgência miccional 

(13,8%) e micção infreqüente (5,4%). Quanto a episódios anteriores de ITU, 42,3% das 
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mulheres o referiram. A análise univariada revelou associação da bacteriúria a hipertensão e 

traço falciforme. 

 Entre os fatores sócio-demográficos, foi revelado que idade inferior a 20 anos, nível 

econômico baixo, menor escolaridade e viver sem o companheiro foram os mais associados a 

ITU (HANCKENHAAR; ALBERNAZ, 2013). O estudo de Vettore e cols. (2013) também 

identificou as mulheres mais jovens com maior risco de contrair ITU. 

 Nos dias de hoje as mulheres se tornam mães cada vez mais precocemente. Além do 

próprio corpo não estar fisicamente pronto para gerar, essa futura mãe ainda não adquiriu 

maturidade psicológica para entender as mudanças que estão ocorrendo em seu corpo e os 

cuidados que precisa ter para manter uma boa saúde tanto para ela quanto para o filho que está 

sendo gerado. Essa transição em deixar de ser filha para tornar-se mãe não é bem assimilada 

por todas as gestantes. Aprender a cuidar de si própria e a cuidar da nova vida que está 

chegando é um grande desafio a ser enfrentado, sendo a equipe de saúde, muitas vezes, a 

única orientação que essa mulher possui. 

 É inegável que a saúde não é bem administrada pelos nossos governantes. 

Infelizmente o sistema único de saúde (SUS) não consegue atender com qualidade todas as 

gestantes. Nesse sentido, as mulheres que possuem um baixo nível socioeconômico acabam 

recebendo uma assistência pré-natal inferior em comparação com as mulheres que possuem 

um nível econômico mais alto. Muitas vezes a falta de profissional qualificado, a dificuldade 

de deslocamento para chegar às consultas e a falta de disponibilidade de realização e 

resultados rápidos de alguns exames dificultam o tratamento para ITU nessa gestante, 

podendo acarretar em graves complicações maternas e perinatais.  

No entanto, a ITU não é uma patologia que se desenvolve somente em pessoas com 

baixo nível socioeconômico. Apesar de qualquer mulher apresentar uma pré-disposição para a 

doença, a deficiência na assistência pré-natal, tanto na rede pública quanto na rede privada, se 

configura como um fator de risco para esse binômio. 

 Somando-se ao contexto de baixo nível econômico, o baixo nível de escolaridade 

também é considerado com fator de risco para ITU na gestação. Com essas gestantes é preciso 

uma abordagem diferente dos profissionais de saúde, já que é necessária uma atuação maior 

da equipe acerca da educação em saúde, que na maioria das vezes encontra-se deficiente. O 

uso de uma abordagem simples, sem muito tecnicismo, com ênfase no acolhimento dessa 

gestante aproxima o profissional de seu contexto de vida. O profissional deve fazer com que 

essa mulher entenda que é ela a protagonista de todas as ações e que a saúde do binômio mãe-

bebê é prioridade para toda a equipe. 
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 A assistência durante o pré-natal é fundamental. O custo para reduzir a incidência de 

ITU é baixo, necessitando apenas de disponibilidade para a realização do exame de EAS e 

Urocultura durante a gestação, principalmente na primeira consulta e no terceiro trimestre de 

gestação. É preciso um comprometimento de toda a equipe para que essa assistência não fique 

comprometida. O profissional deve se envolver em todo processo, identificando e agindo 

precocemente para evitar as complicações da ITU durante a gravidez. 

Duarte e cols. (2002) e Calegari e cols. (2012) identificaram que as primigestas fazem 

parte do grupo de risco para ITU. Nascimento, Oliveira e Araújo (2012) também encontraram 

associação entre a primeira gestação e ITU. 

Quanto à pressão arterial, Darzé, Barroso e Lordelo (2011) e Hanckenhaar e Albernaz 

(2013) encontraram associação entre hipertensão e ITU, no entanto, Duarte e cols. (2002) não 

identificaram nenhum antecedente mórbido associado a ITU. Além da hipertensão, outras 

comorbidades associadas a ITU são anemias (HANCKENHAAR; ALBERNAZ, 2013), 

diabetes (VETTORE ET AL, 2013), e anormalidades do trato urinário (DUARTE et al, 2008). 

Também não houve consenso entre a presença de ITU com a idade gestacional. O 

trabalho de Duarte e cols. (2002) demonstrou distribuição uniforme entre as idades 

gestacionais, enquanto a pesquisa de Calegari e cols. (2012) revelou que o segundo trimestre 

gestacional foi o mais afetado. O risco de infecção urinária sintomática aumentaria com a 

idade gestacional, por conta das alterações anátomo-funcionais da gestação (BALEIRAS et al, 

1998), mas isso não pode ser demonstrado nesta pesquisa. 

Feitosa, Silva e Parada (2009), Darzé, Barroso e Lordelo (2011) e Calegari e cols. 

(2012), descreveram que episódio anterior de ITU relaciona-se com o desenvolvimento da 

referida doença durante a gestação. 

A recidiva da doença na mesma gestação pode estar relacionada a diversos fatores. 

Um deles pode estar interligado com a falta de orientação da equipe de saúde em como 

prevenir novos episódios da ITU. A educação em saúde é um importante instrumento de 

prevenção. Apenas o ensinamento de como utilizar os medicamentos não é suficiente. É 

preciso realizar um histórico dos hábitos dessa gestante para organizar as orientações 

necessárias. Isso vai de encontro a outro problema do SUS, a pouca quantidade de 

profissionais, obrigando-os a realizar consultas rápidas em decorrência da alta demanda de 

gestantes. A sobrecarga profissional só prejudica a assistência e contrapõem a toda política de 

humanização recomendada pelo Ministério da Saúde atualmente. 

 

 



 43 

Aspectos laboratoriais 

Quanto à avaliação laboratorial, a maior parcela dessas gestantes apresentava anemia 

leve (com níveis de hemoglobina superiores a 8 g/dl e inferiores a 11 g/dl), leucograma 

normal (até 15000 leucócitos/ ml). Nos exames de urina tipo 1, encontraram-se elevadas 

proporções de bacteriúria (93,7%), proteinúria (77,0%), hematúria (64,7%) e presença de 

nitrito (58,2%). A urocultura foi positivada para 64,0% da população, sendo a Escherichia 

coli, o agente mais freqüente (75,8%). Dessas 136 gestantes, 93 foram submetidas a exame 

ecográfico de rins e vias urinárias, sendo evidenciada dilatação pielocalicial renal em 51,6% 

das gestantes, no entanto, 32,3% desses exames foram considerados normais (DUARTE et al, 

2002). 

Quanto à triagem laboratorial de ITU no acompanhamento pré-natal, o estudo de 

Hanckenhaar e Albernaz (2013) evidenciou que 23,6% das mulheres não haviam feito pelo 

menos dois exames durante a gestação. Também foi identificado que as mulheres que 

começaram o pré-natal tardiamente (segundo e terceiro trimestre), e que não fizeram o 

mínimo de seis consultas de pré-natal, não realizaram os exames de urina preconizados. 

A triagem laboratorial adequada de ITU durante o pré-natal é incontestável. No 

entanto, a falta de disponibilidade para a realização dos exames nas unidades de saúde põe em 

risco toda essa assistência. Além da disponibilidade de laboratórios para a realização dos 

exames é preciso realizar treinamento do profissional de saúde para que se faça uma correta 

interpretação dos resultados.  

Nos exames de urina simples, revelou-se que houve associação apenas entre presença 

de nitritos e leucócitos (quatro ou mais por campo) e ITU. O uropatógeno mais freqüente foi a 

Escherichia coli, em 47,8% dos casos (FEITOSA; SILVA; PARADA, 2009). 

Guerra e cols. (2012) fizeram um estudo com 164 gestantes admitidas na enfermaria 

de um instituto em Recife, Pernambuco. Nos exames de urina simples, encontraram-se 72 

mulheres (43,9%) com resultado sugestivo de infecção, no entanto apenas 12,5% dessas eram 

sintomáticas. Quanto às uroculturas, o exame foi considerado positivo para 32 gestantes 

(19,5%), entretanto apenas 21,9% desse total relataram sintomas de ITU. A Escherichia coli 

foi o agente mais freqüente dessas infecções (28%). 

Em 52 uroculturas positivas, 75% dos casos foram causados por Escherichia coli e 7% 

por Klebisiella pneumoniae Gestantes com infecção do trato urinário prévia tiveram maior 

risco de recorrência (CALEGARI et al, 2012). 

Num trabalho desenvolvido nas cidades de Novo Hamburgo e Campo Bom, Rio 

Grande do Sul, analisou-se a urocultura de 100 gestantes sem sintomas de infecção urinária e 
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no primeiro trimestre gestacional. O uropatógeno mais encontrado foi a Escherichia coli 

(76%) entre as 16 amostras positivas (JACOCIUNAS; PICOLI, 2007). 

Dentre as 260 uroculturas realizadas, 32 foram positivas. O microrganismo mais 

freqüente foi a Escherichia coli (59,4%). Estudando as alterações detectadas na urinálise 

como preditoras de BA, observou-se uma maior associação com leucocitúria, presença de 

nitrito e flora bacteriana aumentada (DARZÉ; BARROSO; LORDELO, 2011). 

É amplamente aceito pela literatura que a Escherichia coli seja o microrganismo mais 

freqüente como causador de ITU (VALDEVENITO, 2008, DUARTE et al, 2008, 

FIGUEIRÓ-FILHO et al, 2009, VASCONCELOS-PEREIRA et al, 2013). Nos estudos 

selecionados também foi a causa mais freqüente em 75,8% (DUARTE et al, 2002), 76% 

(JACOCIUNAS; PICOLI, 2007), 47,8% (FEITOSA; SILVA; PARADA, 2009), 59,4% 

(DARZÉ; BARROSO; LORDELO, 2011), 28% (GUERRA et al, 2012), e 75% dos casos 

(CALEGARI et al, 2012). 

 

Tratamento 

 Entre as cepas de Escherichia coli, as mais freqüentes no trabalho de Duarte e cols. 

(2002), os antibióticos mais eficazes foram a cefuroxima e cefalotina. Nesse sentido, 

observou-se que houve melhora clínica em 91,9% dos casos de ITU. Os demais 8,1% dos 

casos foi resolvido com melhora clínica após a troca de antibiótico. 

 Os esquemas antibióticos mais utilizados como forma de tratamento na internação 

foram ampicilina (52,8%) e cefazolina (39,6%). Também foram utilizados ceftriaxona, 

ciprofloxacino, cefadroxil, cefalotina e clindamicina. Troca de esquema terapêutico por 

resistência bacteriana ocorreu em 11,9% das pacientes que usaram cefazolina e em 20% das 

que usaram ampicilina (CALEGARI et al, 2012).  

O tratamento da bacteriúria é facilitado, visto que pode ser baseado no antibiograma. 

Para o tratamento da ITU aguda não é possível aguardar o resultado da cultura, devendo-se 

instituir empiricamente a terapia antimicrobiana. Para amenizar o empirismo da conduta, o 

conhecimento prévio do perfil de resistência dos antibacterianos disponíveis para uso em 

gestantes seria a melhor medida, visto que estaria baseado no perfil histórico do desempenho 

destes antimicrobianos (DUARTE et al, 2008, FIGUEIRÓ-FILHO et al, 2009). 

Além da identificação do antibiótico mais adequado para o tratamento da ITU 

mostrado pela urocultura é fundamental fornecer a correta orientação sobre o tratamento para 

essa gestante. A orientação da dose, horário correto e de que faça o tratamento até o final, 

mesmo com o desaparecimento dos sintomas é primordial para evitar a recidiva da doença. 
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Soma-se a isso a disponibilidade do medicamento na farmácia da unidade de saúde, já que um 

dos principais fatores de risco para ITU é o baixo nível econômico, a falta dos medicamentos 

pode acarretar na não realização do tratamento, pois muitas gestantes podem não ter 

condições financeiras para realizá-lo. 

 

4.2.2 Atuação na prevenção e rastreamento da ITU durante o pré-natal 

 

 Nessa categoria foram agrupados os seguintes estudos, como descreve o quadro 9. 

 

Quadro 9: Quadro resumitivo da distribuição dos estudos, segundo a categoria Atuação 

na prevenção e rastreamento da ITU durante o pré-natal. 

Estudos Objetivos/ Resultados/ Conclusão 

E9 

Objetivos: Avaliar a presença de infecção urinária assintomática em gestantes no primeiro trimestre 

de gravidez. Resultados: 16% apresentou bacteriúria assintomática, sendo Escherichia coli o agente 

mais frequente. Conclusão: Deve-se submeter gestantes à exames de triagem para bacteriúria 

assintomática através da urocultura, a fim de se descobrir infecções e trata-las precocemente. 

Concluiu-se também, que E. coli continua sendo o agente mais comumente isolado na urina. 

E10 

Objetivos: Revisar os trabalhos já publicados que abordem a fisiopatologia, as formas clínicas das 

ITUs, a epidemiologia, a etiologia, os métodos de diagnóstico e o tratamento das infecções urinárias 

durante a gestação. Resultados: As ITUs representam a forma mais comum de infecções bacterianas 

em gestantes. A gravidez é uma situação que predispõe ao aparecimento das ITUs, facilitando à 

transformação de bacteriúricas assintomáticas (BA) em sintomáticas. 2-10% das gestantes com BA, 

se não tratadas podem desenvolver pielonefrite em 40% dos casos. As ITUs manifestam-se por 

disúria, polaciúria, urgência miccional e dor no baixo ventre na cistite, arrepios de frio e lombalgia na 

pielonefrite, ou completa ausência de sintomas na bacteriúria assintomática. Conclusão: As ITUs no 

período gestacional são comuns pelas as alterações anatômicas, as alterações hormonais e a mudança 

do pH facilitando a entrada de micro-organismos no aparelho geniturinário feminino, sendo de grande 

importância o acompanhamento pré-natal e os exames clínicos regulares. A prescrição de antibióticos 

deve ser preferencialmente orientada através da urocultura. No entanto, esse fato não deve ser motivo 

para adiar o início do tratamento nos casos sintomáticos. 

E11 

Objetivos: Identificar os principais tipos de infecção do trato urinário, seus respectivos tratamentos e 

sua possível profilaxia. Resultados: as principais manifestações da ITU se apresentam na forma de 

bacteriúria assintomática. Já na ITU sintomática apresenta-se com subtipos a cistite, a uretrite e a 

pielonefrite. O tratamento de escolha recai de uma forma geral sobre as cefalosporinas, com alguns 

trabalhos sugerindo a cefuroxima, graças à elevada taxa de sensibilidade da E. Coli a essa droga. 

Conclusão: Não existem dúvidas de que a ITU representa relevante fonte de complicações maternas 

e perinatais. Visto que a bacteriúria assintomática acomete entre 2 e 10% de todas as gestantes, das 

quais aproximadamente 30% desenvolverão pielonefrite se não tratadas adequadamente, torna-se de 
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lógica incontestável a identificação e tratamento desta forma de infecção durante o pré-natal, 

evitando-se os casos mais graves de ITU. Para os casos em que a profilaxia da ITU está indicada, 

preferem-se os quimioterápicos, entre eles a nitrofurantoína, evitando utilizá-la no final da gravidez, 

face aos riscos inerentes da hiperbilirrubinemia neonatal. 

E13 

Objetivos: Verificar a prevalência de infecção urinária (ITU) na gravidez e sua correlação com a dor 

lombar, bem como analisar a assistência pré-natal e orientações prestadas por duas enfermeiras 

durante o atendimento à gestante. Resultados: a maior proporção das gestantes estava entre 20 e 29 

anos, a escolaridade variou entre nenhuma e ensino fundamental. O GI apresentou ocorrência de ITU 

em 42% e o GII, em 33%. Quanto à dor lombar, verificou-se que 85% das mulheres que apresentaram 

ITU referiram dor lombar. Conclusão: A lombalgia foi a principal sintomatologia referida pelas 

gestantes com diagnóstico confirmado de ITU. O estudo traz como proposta a investigação 

topográfica da dor lombar durante anamnese para o diagnóstico precoce de ITU e sua possível 

associação com a lombalgia e maior ênfase às ações educativas durante assistência pré-natal como 

possível fator determinante de redução de ITU na gestação. 

E14 

Objetivos: Verificar a ocorrência e o registro no cartão da gestante de infecções do trato 

geniturinário. Resultados: Os dados mostraram que 51% das mulheres referiram ITU na gestação. 

Destas, apenas 70% informaram ter realizado tratamento com antibióticos e 47% a repetição do 

exame de urina após o tratamento. Do total de casos de infecções urinárias relatadas, apenas 41% 

foram registrados no cartão do pré-natal que, em somente 25% dos casos, mostrava a urocultura como 

exame de controle de cura. Conclusão: Todos os dados mostraram altos percentuais tanto de falta de 

registro quanto de conhecimento inadequado das mulheres quanto a real presença dessas infecções, a 

necessidade do tratamento e do seguimento adequado. Conclui-se que os profissionais de saúde 

precisam rever o modo como assistem o pré-natal, especialmente no que se refere à informação da 

mulher e o completo registro de dados no cartão da gestante. 

E15 

Objetivos: Avaliar o perfil sociodemográfico de risco para infecção do trato urinário e para 

inadequação do pré-natal e avaliar o manejo da infecção do trato urinário durante o pré-natal segundo 

o profissional de saúde, o serviço de saúde e a mulher, em gestantes no município do Rio de Janeiro. 

Resultados: As gestantes adolescentes, anêmicas, diabéticas e com qualidade do pré-natal 

parcialmente adequado ou inadequado apresentaram maior chance de ITU. 72% tiveram manejo 

inadequado da ITU. Na avaliação do profissional de saúde, o manejo inadequado para ITU foi menos 

comum nas gestantes com baixo peso e com sobrepeso e obesidade e, na avaliação da gestante, as 

primíparas tiveram menor chance de manejo inadequado para ITU em relação àquelas com um ou 

mais filhos. Conclusão: A proporção de manejo adequado da ITU no pré-natal foi baixa. O fator que 

mais contribuiu para um manejo inadequado da ITU foi o profissional de saúde. Houve uma 

deficiência do serviço público de saúde no fornecimento da medicação para o tratamento da ITU na 

gravidez. De maneira geral, as gestantes com ITU aderiram às recomendações para ter um bom 

acompanhamento pré-natal. 
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4.2.2.1 Síntese da categoria 

  

O principal objetivo da atenção pré-natal e puerperal é o acolhimento da mulher desde 

o início da gravidez até o final do período pós-parto, o que deve assegurar o nascimento de 

uma criança saudável, além da garantia de bem-estar do binômio mãe-bebê (BRASIL, 2004a). 

 É observado que gestantes frequentadoras dos serviços de atenção pré-natal 

apresentam menos problemas gestacionais e que seus filhos têm um melhor crescimento intra-

uterino, fatores que contribuem para a redução da morbimortalidade materna e perinatal. 

Além disso, o número e a qualidade das consultas realizadas pela gestante também estão 

diretamente relacionados com melhores indicadores de saúde materno-infantil, ou seja, parece 

haver um resultado ação-efeito na atenção pré-natal, como destacam Narchi e Kurdejak 

(2008). 

 Para Barros (2013) a assistência pré-natal constitui-se em um momento relevante para 

prestar informações às mulheres e pesquisar manifestações clínicas importantes na gestação. 

Em países como o Brasil, em razão da precariedade da assistência médica, o rastreamento 

sistematizado das condições de saúde das gestantes e o adequado atendimento de suas 

necessidades de saúde são aspectos importantes para a enfermagem. 

 Por todo esse contexto, o Ministério da Saúde recomenda iniciar o acompanhamento 

da gestante no primeiro trimestre de gravidez e a realização de pelo menos seis consultas de 

pré-natal. Durante esses atendimentos a mulher receberá orientações individuais e em grupo, 

será examinada, realizará exames laboratoriais necessários à determinação de suas condições 

de risco, receberá suplementação de ferro, além de outras ações individualmente específicas. 

Cabe, portanto a equipe e a instituição trabalhar em conjunto em prol desse objetivo 

maior, e para tal, há a necessidade de uma supervisão contínua desse processo, criação de 

indicadores de saúde, bem como, conhecer e explorar tais eventos, com a finalidade de 

desenvolver estratégias que conduzam a prevenção, garantindo assim uma assistência pré-

natal de qualidade e possibilitando o transcorrer de uma gestação sem complicações. 

 Vários fatores tornam a ITU uma relevante complicação do período gestacional, 

agravando tanto o prognóstico materno quanto o perinatal. Preocupação adicional para os 

profissionais responsáveis pela atenção pré-natal destas mulheres é que, além da incidência 

aumentada desse tipo de infecção entre grávidas, justamente neste período, o arsenal 

terapêutico antimicrobiano e as possibilidades profiláticas são restritas, considerando-se a 

toxicidade de alguns fármacos para o produto conceptual (embrião/feto e placenta). Por estes 

motivos, o conjunto do diagnóstico precoce, seguido de terapêutica adequada e imediata, é 
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imprescindível durante a assistência pré-natal, evitando comprometer o prognóstico materno e 

gestacional (DUARTE et al, 2008). 

 No seu estudo Barros (2013) afirma que há evidências de que a anamnese durante as 

consultas de pré-natal permitem identificar gestantes com maior risco para ITU.  Sendo assim, 

o Ministério da Saúde (MS) implantou no ano de 2000 o Programa de Humanização no Pré-

natal e Nascimento (PHPN). A ênfase deste programa ocorre nos procedimentos clínicos e 

laboratoriais que a gestante deve receber durante o pré-natal, enfocando também a 

identificação de situações de risco que requerem a busca imediata de cuidados clínicos. 

 O PHPN tem ainda como objetivo a progressiva difusão dos conhecimentos em saúde 

e educação durante o pré-natal. No entanto, pouco se sabe a respeito do conhecimento que a 

gestante tem sobre esse processo em si. Por isso, é importante a investigação sobre a 

orientação de enfermagem durante o pré-natal. 

 A educação em saúde entra nesse contexto do PHPN. Para que seja possível realizar 

uma anamnese de qualidade são necessários vários fatores. É preciso ter profissionais 

capacitados para ouvir o que essa gestante tem a dizer, e que tenha conhecimento científico, 

que seja bem treinado para identificar os problemas que serão apresentados. Que tenha 

quantidade de profissionais suficientes para atender a demanda da unidade de saúde, pois 

sabemos que na realidade atual o sistema de saúde é sobrecarregado, com mais demanda do 

que profissionais, acarretando em sobrecarga de trabalho, o que gera uma consulta realizada 

muito rapidamente, fazendo que potenciais problemas passem desapercebidos. As orientações 

de como prevenir a ITU durante o pré-natal são de vital importância para a manutenção de 

uma gravidez saudável. 

 O conhecimento sobre a prevalência da ITU em gestantes está intimamente ligada à 

essência do PHPN, uma vez que é a base para garantir parâmetros mínimos assistenciais para 

à gestante, educando e tornando, assim, a mulher mais partícipe no processo de 

acompanhamento de pré-natal, parto e puerpério e consequentemente evitando as 

complicações dessa patologia (BARROS, 2013). 

 Baumgarten (2011) cita em seu estudo somente uma complicação da ITU na gestação, 

sendo essa o trabalho de parto prematuro. No entanto, sabe-se que existem muitas outras 

problemáticas envolvendo a ITU. Isso é confirmado pelo estudo de Duarte e cols. (2008) que 

dividiu as complicações em maternas (hipertensão, pré-eclâmpsia, anemia, coriamnionite e 

endometrite) e perinatais (trabalho de parto prematuro, baixo peso ao nascer, amniorrexe 

prematura, crescimento intra-uterino restrito, paralisia e retardo mental e óbito perinatal). 
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Barros (2013) acrescenta ainda como complicações maternas o choque séptico e a falência de 

múltiplos órgãos. 

 Estes problemas podem ser evitados desde que ocorra atenção pré-natal qualificada 

que pressupõe, inclusive, o registro de dados de modo que seja possível acompanhar as 

gestantes de forma adequada e sistematizada. Dentre as várias atividades da assistência pré-

natal, encontra-se a prevenção, detecção precoce e tratamento adequado da infecção 

geniturinária, intercorrência frequente durante a gestação, que acomete aproximadamente 

10% das mulheres e que pode acarretar as complicações anteriormente citadas (NARCHI; 

KURDEJAK, 2008). 

 Uma correta abordagem da gestante com ITU previne as complicações. Não adianta 

somente a realização do rastreamento através dos EAS e da Urocultura. É preciso treinamento 

desse profissional para que ele possa identificar os fatores de risco que essa gestante está 

exposta e que, de frente com o resultado desses exames possa interpretar os resultados 

corretamente. Sabemos da realidade de saúde do nosso país. Infelizmente os profissionais não 

são capacitados para a leitura do exame de urina adequadamente ou quando são, a demanda é 

tão grande e a sobrecarga de trabalho tão desgastante, que acaba obrigando o profissional a 

realizar a consulta muito rapidamente por conta da agenda lotada. É preciso um maior 

investimento na área de capacitação desse profissional e possibilitar uma melhor qualidade no 

seu ambiente de trabalho. 

 Para Duarte e cols. (2008) segundo a tendência atual, qualquer ITU durante a gravidez 

deve ser considerada como ITU complicada e necessita ser abordada como tal. Isso é 

confirmado pela Sociedade brasileira de urologia, que define ITU complicada como aquela 

associada com condições que aumentem o risco para infecção ou para falência do tratamento, 

podendo-se incluir nesse caso a gestação. 

 A literatura indica que de 3 a 8% das gestantes apresentam bacteriúria assintomática, 

com história ou não de ITU pregressa, sendo que 15 a 45% delas possivelmente 

desenvolverão infecções sintomáticas da bexiga ou do rim, como cistite ou pielonefrite aguda. 

Por este motivo, é necessário submeter toda gestante a exames de triagem para bacteriúria 

assintomática, a fim de se instituir tratamento precoce e reduzir a taxa de progressão para 

infecções sintomáticas (NARCHI; KURDEJAK, 2008). 

 Segundo o manual de pré-natal de baixo risco (2012) o rastreamento da ITU deve ser 

feito obrigatoriamente pela urocultura, já que em grande parte das vezes, o sedimento urinário 

é normal. Isso também é comentado por Duarte e cols. (2008) destacando que o exame de 

urina tipo 1 normal não afasta o diagnóstico de infecção urinária, não sendo o ideal para 
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rastreio da infecção urinária entre gestantes. A urocultura deve ser oferecida de rotina no 

primeiro e no terceiro trimestre de gravidez. No entanto, Jacociunas e Picoli (2007) sugerem 

que para evitar complicações, deve-se solicitar para toda gestante, urocultura de três em três 

meses, a fim de descobrir infecções urinárias e tratá-las precocemente. Já para Vettore e cols. 

(2007) a urocultura só deve ser solicitada se no exame de urina tipo 1 (EAS) ocorrer a 

presença de bactérias, leucócitos ou piócitos. 

 Contradições são encontradas até mesmo em publicações do Ministério da saúde, que 

em seu Manual técnico pré-natal e puerpério (2006), assim como em outra publicação 

referente ao PHPN, estabelece que o exame de urina tipo 1 e a urocultura devam ser 

solicitados rotineiramente na primeira consulta de pré-natal e repetido somente o sumário de 

urina no terceiro trimestre, diferentemente da orientação encontrada no Manual de pré-natal 

de baixo risco citada acima. 

 Baumgarten e cols. (2011) destaca ainda que a triagem da ITU no pré-natal com 

urocultura deve ser realizada com duas amostras urinárias obtidas em tempos distintos, pois o 

cultivo de amostra única pode fornecer resultado falso-positivo em até 40%. A mesma 

recomendação é citada no estudo de Duarte e cols. (2008). 

Em todos os estudos selecionados foi unânime a ponderação de que a urocultura é 

considerada como padrão-ouro para o diagnóstico laboratorial das ITU. Isso se justifica por 

ser o método mais preciso e com elevada sensibilidade. No entanto, como afirma Duarte e 

cols. (2008) esse exame apresenta alguns inconvenientes que acabam limitando o seu uso, 

como ser de alto custo, o tempo elevado para se obter o número de colônias bacterianas e 

antibiograma e a necessidade de profissionais e laboratórios habilitados para a sua realização. 

Para Jacociunas e Picoli (2007) após um diagnóstico de ITU na gestação sugere-se que 

novas uroculturas devam ser realizadas a fim de verificar se a infecção foi erradicada ou não, 

e também, para evitar e/ou prevenir infecções recorrentes, garantindo a saúde da gestante e do 

bebê. Duarte e cols. (2008) foram mais além, estabelecendo que o controle de tratamento seja 

feito utilizando-se a urocultura, solicitada sete dias após o término do tratamento (controle da 

efetividade terapêutica), mensalmente nos três primeiros meses e, caso todas sejam negativas, 

bimensalmente a seguir, até o término da gravidez. 

A ITU na gravidez pode ser de difícil diagnóstico por dois motivos: pela falta de 

sintomas, no caso da Bacteriúria assintomática no início da gestação e pelo fato de alguns 

sinais e sintomas da ITU se relacionarem com sintomas comuns desse período. Entre os 

sintomas podemos destacar a polaciúria (DUARTE et al, 2008). Ainda sobre esse aspecto, 

Barros (2013) destaca em seu estudo que o principal sintoma encontrado nas gestantes que 
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apresentaram ITU foi a Lombalgia e destaca ainda a necessidade de um maior conhecimento 

da enfermagem acerca da dor como sinal clínico de doenças como a ITU. Estabelece, 

portanto, que a atuação do enfermeiro nos programas de pré-natal implica em seu preparo 

clínico para a identificação de problemas reais e potenciais durante a gestação. 

O rastreamento da ITU na gestação coloca em evidência outra problemática do pré-

natal, o registro das ações realizadas com a gestante no seu cartão.  O cartão da gestante é 

uma importante fonte de informações sobre a atenção pré-natal, que deve conter todos os 

dados do histórico de vida e saúde da mulher, especialmente a ginecológica e obstétrica, bem 

como informações sobre a evolução da gestação atual, resultados dos exames, consultas e 

tratamentos e/ou procedimentos instituídos, acompanhamentos e/ou encaminhamentos 

efetuados. Tal documento é fundamental para a continuidade da assistência à mulher no 

período gravídico-puerperal e para o atendimento da gestante por qualquer serviço de saúde 

de saúde em qualquer situação (NARCHI; KURDEJAK, 2008). 

Narchi e Kurdejak (2008) citam que em seu estudo apenas 41% das mulheres tinham 

registro de exame de urina Tipo I em seus cartões de pré-natal, havendo 21% de resultados 

alterados. Além da falta dos registros da ocorrência de infecção urinária, não havia qualquer 

indicação de tratamento, ou sequer informação sobre repetição de exames para controle de 

cura. Pode ser que o registro não tenha sido efetuado por descuido ou pelo não 

reconhecimento da sua importância. Em qualquer situação, a deficiência na assistência pré-

natal impede a devida integração entre os diferentes níveis de complexidade dos serviços de 

saúde. 

Essa temática do registro no cartão de gestante trás para a discussão uma importante 

deficiência da atuação dos profissionais, principalmente da enfermagem, o de não registrar as 

ações realizadas. Seja por falta de tempo ou de hábito, essa prática é muito prejudicial tanto 

para a gestante quanto para o profissional. Nos dias atuais tudo é motivo de ação judicial, e 

acaba valendo a premissa “vale o que está escrito”. A falta de informações no cartão da 

gestante impossibilita uma assistência completa, já que se essa gestante for atendida por outra 

pessoa a assistência pode ficar comprometida devido à falta de registro das ações já realizadas 

e do acompanhamento dos tratamentos. É preciso enfatizar a importância do registro de todas 

as ações realizadas pelo profissional no cartão da gestante. 

Para Vettore e cols. (2013) a hipótese principal é que o profissional de saúde é o maior 

responsável pela dificuldade da assistência pré-natal adequada em relação à infecção do trato 

urinário. Narchi e Kurdejak (2008) esclarecem que aumentar o número de consultas, 
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conforme é preconizado pelo PHPN, sem treinamento e conscientização dos profissionais que 

prestam essa assistência, não melhorará o quadro dessa patologia. 

Considerando as recomendações do Manual Técnico Pré-natal e puerpério (2006) o 

manejo da ITU durante a gravidez pode ser avaliado como adequado ou inadequado de acordo 

com o estabelecido no quadro 10. 

 

Quadro 10: Quadro segundo a avaliação do manejo da ITU na gravidez 

Avaliação do manejo da ITU na gravidez 

Dimensões do 

manejo 
Manejo adequado Manejo inadequado 

Profissional de 

saúde 

Explicar à gestante com ITU os riscos da 

mesma. 

Solicitar exame de urina. 

Prescrever remédio para tratamento da 

ITU. 

Após tratamento, solicitar novo exame de 

urina. 

Não explicar os riscos da ITU na gravidez. 

Não solicitar exame de urina. 

Não prescrever remédio para tratamento da 

ITU. 

Não solicitar novo exame de urina após 

tratamento. 

Serviço de saúde 

Disponibilizar exame de urina, dentre as 

que tentarem fazer. 

Fornecer medicação, dentre as que 

tentarem pegar. 

Não disponibilizar exame de urina, dentre as 

que tentarem fazer. 

Não fornecer medicação, dentre as que 

tentarem pegar. 

Gestante 

Fazer o exame de urina, quando solicitado. 

Tentar pegar o remédio para tratamento, 

quando prescrito. 

Tomar a medicação prescrita. 

Não fazer o exame de urina, quando 

solicitado. 

Não tentar pegar o remédio para tratamento, 

quando prescrito. 

Não tomar a medicação prescrita. 

Avaliação global Quando seguir todas as recomendações. 
Quando deixar de seguir pelo menos uma das  

recomendações. 

 

 Salienta-se que, além do tratamento antimicrobiano da ITU, orientações gerais, tais 

como o caráter recorrente dessa infecção na gestação, o aporte hídrico adequado e as 

correções do hábito higiênico, miccional e intestinal, também são muito importantes e 

aumentam a eficácia do tratamento medicamentoso (NARCHI; KURDEJAK, 2008). Em seu 

estudo, Barros (2013) observou que o déficit de orientação durante o pré-natal pode estar 

associado à elevada prevalência de ITU na gravidez. 

 Dentre as principais orientações que devem ser dadas a gestante, apresentando ou não 

episódio de ITU, incluem: depois de cada eliminação intestinal limpar o períneo e o meato 
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uretral de frente para trás, ingerir uma quantidade de líquidos adequadas (em média 2 a 3 

litros por dias), evitar café, refrigerantes tipo cola, álcool, pois são irritantes do trato urinário, 

urinar a cada 2 ou 3 horas durante o dia, esvaziando por completo a bexiga e urinar 

imediatamente após a relação sexual (SMELTEZER; BARE, 2006). 

 Segundo o estudo de Barros (2013) observou-se uma tendência de manejo inadequado 

da ITU no pré-natal para as gestantes mais velhas, pardas e negras, com menor escolaridade, 

que viviam com o companheiro, com atividade remunerada, com pelo menos uma gravidez 

anterior, com história de prematuridade, com anemia, sem história de natimortalidade e/ou 

neomortalidade e aquelas sem diabetes. 

 Um dos principais predisponentes para a ITU se relaciona com a higiene genital. Um 

estudo com mulheres inglesas demostrou que 48% delas tinham o hábito de limpar os órgãos 

genitais externos no sentido posteroanterior teve associação a maior ocorrência de ITU na 

gestação. Esses dados se correlacionam com os resultados obtidos no estudo de Barros 

(2013). 

 Uma pesquisa nacional constatou que 50% das gestantes que faziam higiene genital 

após as evacuações, com papel ou lenço umedecido com movimentos de frente para trás 

tiveram menor prevalência de ITU. A não higienização genital favorece a colonização da 

vagina e da região uretral por microorganismos próprios da flora enteral e constituem fatores 

determinantes pata as ITU (VETTORE et al, 2013). 

Os pesquisadores que estudam a relação das práticas de higiene genital após 

eliminações vesicais foram unânimes quanto à recomendação no pré-natal de realizar a 

higiene genital após eliminações vesicointestinais no sentido anteroposterior, em movimento 

unidirecional, partindo do períneo e indo ao sentido do ânus e cóccix (SMELTZER; BARE, 

2006). 

No estudo de Barros (2013) destaca-se ainda a importância da higienização genital 

antes do coito. Acredita-se que a prática sexual apresenta risco 40% maior de desenvolver 

ITU e é um dos meios mais comuns de transporte mecânico de bactérias da pele do redor do 

ânus para a vagina e uretra. 

A orientação as gestantes pelo profissional de saúde a respeito das práticas de micção 

saudáveis são essências na prevenção de ITU. São elas: evitar adiar a micção e adquirir o 

hábito de micção antes do sono e depois das relações sexuais, pois essas práticas podem 

reduzir o tempo de multiplicação das bactérias, como ainda orientar acerca do aumento da 

ingestão de líquidos e dos cuidados higiênicos diários, no banho, após urinar e evacuar e nas 

práticas sexuais (BARROS, 2013). 
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No estudo de Narchi e Kurdejak (2008) apresenta-se um outro exame que pode ajudar 

no diagnóstico de ITU na gestação: o exame colpocitológico. A adequada propedêutica da 

gestante associada à avaliação física uroginecológica é parte essencial da adequada atenção 

pré-natal. Nessa perspectiva, a realização do exame colpocitológico também contribui para a 

detecção de ITU, pois, além de servir para a caracterização de alterações celulares no colo 

uterino, possibilita o diagnóstico físico e laboratorial de diversas doenças sexualmente 

transmissíveis que provocam desde queixas urinárias até lesões no trato urinário da mulher. 

De uma forma geral, a profilaxia das ITUs em gestantes está indicada nas seguintes 

circunstâncias: mais de dois episódios de infecção na gestação atual ou um episódio de 

pielonefrite associada a fatores de risco. A droga mais utilizada para esse fim é a 

Nitrofurantoína na dose de 100mg ao dia até a 37-38ª semana de gravidez, não se esquecendo 

das medidas de higiene e hidratação. A quimioprofilaxia deve ser suspensa próxima ao termo, 

face aos riscos de hiperbilirrubinemia neonatal (DUARTE et al, 2008). 

Em seu estudo, Baumgarten e cols. (2011) associaram a administração profilática de 

100mg de ácido ascórbico/ dia em populações com alta incidência de ITU há uma menor 

prevalência dessa infecção. O estudo encontrou como resultado que a ingesta de ácido 

ascórbico durante a gravidez reduziu a quantidade de ITU. Recomendam em áreas com alta 

incidência da bacteriúria, e resistência antimicrobiana, é necessária que a população de 

gestantes tome ácido ascórbico adicional, no início da 12ª semana de gestação, a fim de 

prevenir ITU em gestantes. 

Faz-se necessário reforçar as recomendações atuais direcionadas à assistência pré-

natal, dando maior ênfase às ações educativas, visando, assim, a educação e promoção da 

saúde na gravidez. Vettore e cols. (2013) após os resultados de seu estudo recomenda que os 

serviços de saúde promovam treinamento dos profissionais de saúde sobre a humanização do 

atendimento às gestantes.  

É importante a educação continuada destes profissionais sobre a relevância da ITU na 

gravidez, com enfoque nas potenciais repercussões negativas, e assim se incentivar a 

realização de exames de urina no pré-natal. Em relação às unidades de saúde sugere ainda 

adequar-se o número de atendimento no pré-natal, a fim de possibilitar um melhor tempo para 

esclarecimentos dos riscos da doença na gravidez. 

  

4.2.3 Produções de enfermagem e o olhar sobre infecção do trato urinário 

 

Nessa categoria foram agrupados os seguintes estudos, como descreve o quadro 11. 
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Quadro 11: Quadro resumitivo da distribuição dos estudos, segundo a categoria 

Produções de enfermagem e o olhar sobre infecção do trato urinário 

Estudos Objetivos/ Resultados/ Conclusão 

E6 

Objetivos: Verificar qual a produção científica na enfermagem nacional sobre eliminações urinárias 

nos últimos 10 anos. Resultados: Observa-se que os artigos indexados que são restritos em número e 

a um pequeno contingente de assuntos, embora essa prática seja rotineira da assistência clínica na 

qual o enfermeiro faz parte. Não se observou ênfase na promoção e prevenção à saúde, assim como 

na assistência de enfermagem aos exames clínicos, tão presentes, e que ao imporem dificuldades, 

trazem ônus aos serviços, retardam diagnósticos e causam transtornos a vida diária do paciente. É 

eminente a necessidade de um maior investimento e visibilidade das pesquisas em eliminações 

urinárias por parte dos enfermeiros. Conclusão: acredita-se que o tema possibilita uma amplitude de 

intervenções de enfermagem, nos mais diferentes aspectos e complexidades da assistência, o que 

invoca aos enfermeiros o compromisso de utilizar o método científico na sua prática clínica, na 

assistência às eliminações urinárias, divulgando os resultados das pesquisas, no intuito de qualificar a 

assistência de enfermagem aos pacientes nestas condições. 

E7 

Objetivos: Identificar na produção científica, a melhor evidência disponível para o cuidado de 

enfermagem ao cliente e família face aos riscos de ocorrência de infecção do trato urinário. 

Resultados: As evidências identificadas relacionavam a estratégia diagnóstica, os microorganismos 

mais freqüentes, o esquema terapêutico adequado, as complicações, a importância de uma 

padronização para o uso dos antimicrobianos; e principalmente da importância do acompanhamento 

adequado como estratégia de prevenção, complicações e demais cuidados relacionados as ITU. 

Conclusão: O cuidado de enfermagem aparece de forma subliminar sugerindo que o procedimento 

técnico, quando realizado de forma correta e adequada minimiza os riscos para o paciente. Conclui 

identificando como evidência principal para a ocorrência de ITU a instrumentalização do mesmo e 

que uma prática segura da enfermeira para com o cliente, permite a prevenção dos riscos com redução 

de danos para ambos e para a sociedade de modo geral. 

 

4.2.3.1 Síntese da categoria 

 

 As principais funções do sistema urinário são a formação e a excreção da urina. A 

formação da urina compreende três fases, a filtração de grandes partículas presentes no 

sangue como eritrócitos, a reabsorção de substâncias importantes para o organismo como 

eletrólitos e a secreção de metabólitos nocivos ao ser humano como creatinina e amônia 

(SMELTZER; BARE, 2006). A eliminação urinária é função básica do organismo, 

dependente das funções dos rins, ureteres, bexiga e uretra. Os indivíduos podem apresentar 

fatores predisponentes para alterações na eliminação urinária, tais como idade avançada, 

morbidades, hospitalização, gravidez, necessidade de cateterização, imunocomprometimento, 

entre outros (POTTER; PERRY, 2009). 
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 Dentre as alterações da eliminação urinária destacamos que às Infecções do Trato 

Urinário são muito comuns, representam cerca de 40% da totalidade das infecções, e são 

responsáveis por grande parte dos processos infecciosos hospitalares. Caracteriza-se pela 

presença de microorganismos nas vias urinárias, seja no trato urinário, na bexiga, próstata, 

sistema coletor ou rins. Sua ocorrência resulta em repercussão econômica significativa, tanto 

para o paciente como para a sociedade em geral, os potenciais de complicações, sequelas e 

danos são imensos (OLIVEIRA et al, 2008). 

 Para tal, a enfermagem desempenha um papel importante na assistência prestada aos 

pacientes nas eliminações urinárias, seja nos aspectos de promoção, preventivos e de 

intervenção aos problemas de saúde. Na implementação do cuidado o enfermeiro desenvolve 

ações que vão da promoção à saúde aos cuidados agudos nas alterações das eliminações 

urinárias (FUMINCELLI et al, 2009). 

 Segundo Sousa e cols. (2010) a amplitude de possibilidades de atuação junto ao tema, 

paralela a sua relevância e frequência de vivência na prática clínica, têm mostrado que muitas 

vezes as ações relacionadas à assistência de enfermagem nas eliminações urinárias são 

negligenciadas; não integram teoria e prática, o que traz danos aos pacientes e aos 

profissionais. Assim compreende-se que a assistência de enfermagem nas eliminações 

urinárias deve alicerçar-se no conhecimento teórico, prático e científico, os quais necessitam 

estarem presentes na prática diária da assistência de enfermagem ao paciente. 

 O cuidado de enfermagem ao paciente com ITU deve focalizar o tratamento da 

infecção e a prevenção de sua recidiva. É importante avaliar o padrão usual de micção do 

paciente para detectar os fatores que podem predispor o paciente à ITU. Smeltzer e Bare 

(2006) ressaltam que o hábito do esvaziamento incompleto da bexiga, a associação dos 

sintomas de ITU com a relação sexual, práticas contraceptivas e a higiene pessoal devem ser 

avaliados pela equipe de enfermagem. O conhecimento do paciente a respeito do regime de 

medicamentos prescritos e das medidas de cuidados com a saúde preventiva também devem 

ser determinados. 

 No estudo de Fumincelli e cols. (2009) os assuntos mais abordados foram 

incontinência urinária na mulher (44,4%), prevalência de incontinência urinária (11,1%), 

retenção urinária (11,1%), alterações nas eliminações urinárias (11,1%), infecção urinária 

(11,1%) e reabilitação de bexiga neurogênica (11,1%). 

 Os autores destacam ainda que surpreendentemente dentre os estudos encontrados na 

busca realizada em seu estudo, apenas um (11,1%) destaca as infecções do trato urinário 

(ITUs), as quais aumentam o risco de falência do sistema principalmente quando atingem 
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ureter e túbulos renais, uma vez que nas últimas décadas as ITUs vem sendo abordadas como 

fator de preocupação entre os profissionais da saúde, representam cerca de 40% das infecções 

hospitalares, resultando em repercussão econômica, sequelas, complicações e danos 

imensuráveis a população. A grande maioria dos casos de ITUs está relacionada com a 

cateterização vesical e cerca de 10% dos pacientes hospitalizados são expostos a este 

procedimento.  

 Oliveira e cols. (2008) ratifica o estudo de Fumincelli afirmando que as evidencias 

indicam que a maioria das ITU ocorre por instrumentalização do trato urinário e o principal 

profissional que realiza esta ação é o enfermeiro, portanto, cabe a ele definir estratégias e 

protocolos de ação com o objetivo de prevenir sua ocorrência. 

 Para melhor controle da ITU por instrumentalização a ação prioritária é o cuidado 

relacionado à execução do procedimento: periodicidade, material adequado e técnica 

asséptica; tais condutas reduzem a incidência das Infecções e constituem a melhor forma de 

evitá-las seja nos cateterismo intermitente e de demora (SOCIEDADES BRASILEIRAS DE 

INFECTOLOGIA E UROLOGIA, 2004). 

 Para os pacientes com sondas urinárias a enfermagem deve avaliar o sistema de 

drenagem para garantir que ele proporcione a drenagem urinária adequada. Deve-se elaborar 

um registro diário da ingesta de líquidos e do débito urinário. Os pacientes que possuem um 

alto risco de ITU em razão do cateterismo (mulheres, idosos, gestante, pacientes desnutridos, 

cronicamente doentes, imunossuprimidos) precisam ser identificados e monitorados mais 

frequentemente (SMELTEZER; BARE, 2006). Um importante alerta que já é divulgado 

mundialmente, e difundido principalmente pela equipe de enfermagem, está relacionado à 

higienização das mãos pelos profissionais de saúde. A prática frequente de lavagem das mãos 

é a medida isolada que mais previne as infecções nos serviços de saúde. Em relação à parte 

específica dos cateteres urinários, a higienização das mãos deve ser obrigatória antes de 

manusear qualquer parte da sonda ou sistema de drenagem.      

 Para o tratamento adequado e prevenção de recidivas, torna-se importante à utilização 

de exames laboratoriais (Exame de urina tipo 1 e Urinocultura), bem como a padronização de 

antimicrobianos, tendo a cautela de garantir o fornecimento e evitar solução de continuidade 

no esquema terapêutico. É importante o acompanhamento adequado de grupos de risco 

específicos e como forma de prevenção estimular o uso de outras estratégias que não seja o 

cateterismo, bem como estabelecer protocolos para uniformizar o trabalho de 

instrumentalização do trato urinário (OLIVEIRA et al, 2008). 
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 Segundo Fumincelli e cols. (2009) observa-se que os artigos indexados que refletem o 

investimento da pesquisa em enfermagem junto aos problemas relacionados a eliminações 

urinárias são restritos em número e a um pequeno contingente de assuntos, embora essa 

prática seja rotineira da assistência clínica na qual o enfermeiro faz parte. Não se observou 

pelos trabalhos descritos ênfase na promoção e prevenção à saúde, assim como na assistência 

de enfermagem aos exames clínicos, tão presentes, e que ao imporem dificuldades, trazem 

ônus aos serviços, retardam diagnósticos e causam transtornos a vida diária do paciente. 

Sendo eminente a necessidade de um maior investimento e visibilidade das pesquisas em 

eliminações urinárias por parte dos enfermeiros. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Entre os artigos enquadrados na categoria Produções de enfermagem e o olhar sobre 

Infecção do Trato Urinário foi possível observar que a enfermagem investe muito pouco em 

pesquisas relacionadas ao tema eliminações urinárias, e dentre as pesquisas encontradas, 

acabam sendo restritas a uma pequena diversidade de assuntos. Não foi observado nessa 

categoria trabalhos enfocando a promoção e prevenção á saúde. É necessário que os 

enfermeiros se interessem mais pela temática, elaborando pesquisas que poderão trazer 

benefícios para a sua vida prática, já que os problemas relacionados às eliminações urinárias 

são comuns durante a assistência em saúde e trazem tantos transtornos aos clientes 

acometidos por essas patologias.  

De acordo com a análise dos 15 artigos selecionados para a pesquisa as gestantes que 

mais apresentam risco no desenvolvimento da ITU são as com idade menor de 20 anos, 

primigestas, que possuem nível econômico baixo, menor escolaridade, as que não possuem 

companheiro e as que possuem história prévia de ITU. Encontrou-se associação entre 

pacientes portadoras de hipertensão, anemia e diabetes com o desenvolvimento de ITU. Não 

houve consenso sobre o período gestacional em que a ITU mais ocorre. As principais queixas 

encontradas na literatura foram a disúria, a polaciúria, dor em baixo ventre e urgência 

miccional. 

A Escherichia coli continua sendo o patógeno mais associado à presença da ITU. 

Dentre todos os autores foi unânime a observação de que o exame de urocultura é considerado 

como padrão-ouro no diagnóstico da ITU na gestação e que esse deve ser realizado como 

exame de rotina e controle durante o pré-natal. 

As principais complicações maternas destacadas pelos artigos foram hipertensão, pré-

eclâmpsia, anemia, coriamnionite e endometrite, já as perinatais foram trabalho de parto 

prematuro, baixo peso ao nascer, amniorrexe prematura, crescimento intra-uterino restrito, 

paralisia e retardo mental e óbito perinatal.  

Foi observado que gestantes frequentadores dos serviços de atenção pré-natal 

apresentam menos problemas gestacionais. O número e a qualidade das consultas realizadas 

pela gestante estão relacionados com melhores indicadores de saúde materno-infantil. A 

consulta de pré-natal se configura como um momento fundamental para prestar informações 

às mulheres. Em países como o Brasil, em razão da precariedade da assistência médica, o 
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rastreamento sistematizado das condições de saúde das gestantes e o adequado atendimento 

de suas necessidades de saúde são aspectos importantes para a enfermagem. 

O fator que mais pode contribuir para um manejo adequado da ITU gestacional diz 

respeito ao profissional de saúde. Pode-se perceber que aumentar o número de consultas 

durante o pré-natal, conforme é preconizado pelo PHPN, sem treinamento e conscientização 

dos profissionais que prestam essa assistência, não melhorará o quadro dessa patologia. Faz-

se necessário reforçar as recomendações atuais direcionadas à assistência pré-natal, dando 

maior ênfase às ações educativas, visando, assim, a educação e promoção da saúde na 

gravidez. 

Ações educativas podem visar à sensibilização e\ou a conscientização sobre algum 

problema de saúde, ou ações que possam evitar o surgimento de males à clientela. Nesse 

sentido, não se pode deixar de lembrar o quanto às ações preventivas são mais vantajosas que 

as ações curativistas; tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista assistencial, 

uma vez que podem diminuir a incidência de doenças e contribuir para a diminuição do 

número de pacientes que buscam serviços de maior complexidade, mais dispendiosos e por 

vezes menos efetivos.  

A prática do cuidado se dá pelo encontro entre sujeitos, trabalhadores e usuários, que 

atuam uns com os outros, se encontram, se escutam, devendo haver uma acolhida das 

intenções e expectativas que são colocadas durante a realização do pré-natal. O que se 

privilegia é a construção coletiva de uma experiência comum, solidária e igualitária, nas 

práticas de saúde. É a partir da transformação da maneira como os sujeitos entram nessa 

relação, que as práticas de saúde podem ser efetivamente alteradas para um processo de 

humanização da assistência a essa gestante. 

Foi demonstrado na pesquisa que os serviços de saúde possuem uma deficiência na 

oferta do exame de urocultura, por esse exame apresentar um custo elevado, houve falha no 

fornecimento da medicação para o tratamento da ITU na gravidez, nem sempre estando 

disponíveis. Ficou evidenciado também uma falta de humanização por parte dos profissionais 

com essa gestante durante a consulta de pré-natal. 

 Recomenda-se, após os resultados dos estudos, que os serviços de saúde promovam 

treinamento dos profissionais de saúde sobre a humanização do atendimento às gestantes. É 

importante também a educação continuada dos profissionais de enfermagem, e de todos os 

profissionais que prestam essa assistência, sobre a relevância da Infecção do Trato Urinário na 

gravidez, com enfoque nas consequências negativas que a ITU pode acarretar e assim 
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incentivar o rastreamento e a detecção da patologia durante a realização do EAS/Urocultura 

durante as consultas de pré-natal. 

 É de suma importância a realização da educação em saúde pelos profissionais de 

enfermagem para as gestantes que apresentam ITU. É possível concluir que os profissionais 

de saúde precisam rever o modo como assistem o pré-natal, especialmente no que se refere às 

informações dadas, em especial, a gestante que apresenta ITU.  

 Às unidades de saúde sugere-se adequar o número de atendimento no pré-natal, 

aumentando se possível o número de profissionais, adequando-o à demanda, a fim de 

possibilitar um melhor tempo para esclarecimentos dos riscos da doença e formas de 

prevenção, garantindo uma consulta de maior qualidade.  

 É importante também destacar a importância de conscientizar as autoridades públicas 

para o problema, principalmente sobre a necessidade do fornecimento regular da medicação 

para o tratamento e da maior realização da Urocultura de rotina no pré-natal. 
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QUADRO RESUMITIVO DOS ARTIGOS SELECIONADOS 

Descritores 
Base de 

dados 
Título Objetivos Autores Ano 

Área de 

atuação dos 

autores 

Localidade do 

estudo 

LILACS 

Infecção Urinária na 
Gravidez: Análise dos 

Métodos para 
Diagnóstico e do 

Tratamento 

Avaliar os aspectos diagnósticos, 
terapêuticos e as complicações dos casos de 
infecção do trato urinário (ITU) sintomática 

durante a gestação, que necessitaram de 
internação hospitalar. 

Geraldo Duarte et al. 2004 Médica São Paulo 

Infecção 

urinária e 

cuidado pré-

natal 
LILACS 

Prevalência e fatores 
associados à internação 

hospitalar para 
tratamento da infecção 

do trato urinário 
durante a gestação 

Verificar a prevalência e os fatores 
associados à internação hospitalar da 

gestante para tratamento da infecção do trato 
urinário e as repercussões sobre a saúde do 
recém-nascido e a não realização do exame 

de urina durante o pré-natal. 

Arnildo Agostinho 
Hackenhaar, Elaine 

Pinto Albernaz 
2012 Médica 

Rio Grande do 
Sul 

LILACS 

Acurácia do exame de 
urina simples para 

diagnóstico de 
infecções do trato 

urinário em gestantes 
de baixo risco 

Identificar a acurácia do exame de urina 
simples para diagnóstico de ITU em 
gestantes de baixo risco e avaliar a 

associação entre infecção urinária e variáveis 
sociodemográficas e sinais e sintomas 

urinários. 

Danielle Cristina 
Alves Feitosa et al. 

2009 
Enfermagem/ 

Biologia 
São Paulo 

Infecção 

urinária e 

complicações na 

gravidez 

LILACS 

Exame simples de urina 
no diagnóstico de 

infecção urinária em 
gestantes de alto risco 

Identificar a acurácia do exame simples de 
urina para diagnóstico de infecção urinária 

em gestantes de alto risco. 

Gláucia Virgínia de 
Queiroz Lins Guerra 

et al. 
2012 Médica 

Recife 
(Pernambuco) 
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LILACS 

Resultados de dois 
esquemas de tratamento 
da pielonefrite durante 
a gravidez e correlação 

com o desfecho da 
gestação 

Analisar o perfill epidemiológico das 
gestantes internadas por ITU, bem como suas 
complicações, o perfil de micro-organismos 
envolvidos em sua etiologia e a resistência 

bacteriana 

Saron Souza Calegari 
et al. 

2012 
Médica / 
Farmácia 

Santa Maria 
(Rio grande do 

Sul) 

BDENF 
Eliminações urinárias: 
produção científica na 

enfermagem 

Verificar qual a produção científica na 
enfermagem nacional sobre eliminações 

urinárias nos últimos 10 anos. 
Laís Fumincelli et al. 2009 Enfermagem São Paulo 

Infecção 

urinária e 

enfermagem BDENF 

Infecção do trato 
urinário: pesquisando 

evidências para o 
cuidado de enfermagem 

Identificar na produção científica, a melhor 
evidência disponível para o cuidado de 

enfermagem ao cliente e família face aos 
riscos de ocorrência de infecção do trato 

urinário. 

Roberto Oliveira et al. 2008 Enfermagem Rio de Janeiro 

LILACS 

Avaliação de infecção 
urinária em gestantes 

do município de 
Marechal Cândido 

Rondon – PR 

Avaliar a incidência de infecção urinária, 
verificando em que período gestacional está 

mais presente, além de identificar os 
principais microrganismos envolvidos e 
avaliar a sintomatologia nas infecções 

positivas. 

Juliana Pagnonceli, 
Maxwel Adriano 

Abegg, Jean Colacite 
2010 Farmácia Paraná 

LILACS 

Avaliação de infecção 
urinária em gestantes 

no primeiro trimestre de 
gravidez 

Avaliar a presença de infecção urinária 
assintomática em gestantes no primeiro 

trimestre de gravidez. 

JACOCIUNAS, Laura 
Vicedo, PICOLI, 
Simone Ulrich 

2006 
Biomedicina/ 

Farmácia 
Rio Grande do 

Sul 

Infecção 

urinária e 

gravidez 

LILACS 
Infecção Urinária na 

Gestação: uma Revisão 
da Literatura 

Revisar os trabalhos já publicados que 
abordem a fisiopatologia, as formas clínicas 
das ITUs, a epidemiologia, a etiologia, os 
métodos de diagnóstico e o tratamento das 

infecções urinárias durante a gestação. 

Maria Cristina dos 
Santos Baumgartena et 

al. 
2011 Médica 

Porto Alegre 
(Rio Grande do 

Sul) 
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LILACS 
Infecção urinária na 

gravidez 

Identificar os principais tipos de infecção do 
trato urinário, seus respectivos tratamentos e 

sua possível profilaxia. 
Geraldo Duarte et al. 2008 Médica São Paulo 

LILACS 

Preditores clínicos de 
bacteriúria 

assintomática na 
gestação 

Identificar a prevalência de BA entre 
gestantes de baixo risco na população local, 
e a existência de preditores clínicos para esta 

enfermidade que possam facilitar o seu 
rastreamento. 

Omar Ismai, Santos 
Pereira Darzé, Ubi 

rajara Barroso, 
Maurício Lordelo 

2011 Médica Bahia 

LILACS 

Infecção urinária na 
gestação e sua 

correlação com a dor 
lombar versus 

intervenções de 
enfermagem 

Verificar a prevalência de infecção urinária 
(ITU) na gravidez e sua correlação com a dor 
lombar, bem como analisar a assistência pré-

natal e orientações prestadas por duas 
enfermeiras durante o atendimento à 

gestante. 

Simone Regina Alves 
de Freitas Barros 

2013 Enfermagem 
Recife 

(Pernambuco) 

BDENF 

Ocorrência e registro de 
infecções do trato 
geniturinário na 

gestação 

Verificar a ocorrência e o registro no cartão 
da gestante de infecções do trato 

geniturinário. 

Nádia Zanon Narchi, 
Adriana Kurdejak 

2008 Enfermagem São Paulo 
Infecção 

urinária e saúde 

da mulher 

SCIELO 

Avaliação do manejo da 
infecção urinária no 

pré-natal em gestantes 
do SUS no município 

do RJ 

Avaliar o perfil sociodemográfico de risco 
para infecção do trato urinário e para 

inadequação do pré-natal e avaliar o manejo 
da infecção do trato urinário durante o pré-

natal segundo o profissional de saúde, o 
serviço de saúde e a mulher, em gestantes no 

município do Rio de Janeiro. 

Marcelo Vianna 
Vettore, Marcos Dias, 
Mario Vianna Vettore, 
Maria do Carmo Leal 

2013 
Médica/ 

Odontologia 
Rio de Janeiro 

 




