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1. Resumo 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, com o objetivo de investigar os 

cuidados preventivos relacionados à Infecção do trato urinário em idosos 

hospitalizados. Os resultados são discutidos segundo as categorias: Atentar 

quanto à utilização de fármacos que contribuem para ITU; incentivar ingesta 

hídrica adequada; estimular micções frequentes; promover cuidados 

relacionados ao cateter vesical; orientar quanto à higiene intima e cuidados nas 

utilizações de fraldas. 

2. Introdução 

As infecções podem ser consideradas um grande problema para a 

população idosa que reside na comunidade e, sobretudo, para aquela que se 

encontra institucionalizada, tendo em vista que doenças infecciosas são 

responsáveis por mortalidade de idosos acima de 65 anos (BÔAS; RUIZ, 

2004). 

A infeção do trato urinário (ITU) em idosos hospitalizados é muito comum e 

devido às suas fragilidades fisiológicas pode resultar em complicações graves 

(OLIVEIRA; SILVA, 2010). 

Para Zuccolotto (2003), existem uma incidência significativa de infecção 

urinaria em idosos, que pode resultar em complicações como: delirium, 

confusão mental, anorexia, incontinência urinaria, noctúria, adinamia. 

Neste contexto, questionamos se os profissionais estão atualizados quanto 

às medidas preventivas para essas infecções. Assim, esse estudo visa 

investigar os cuidados preventivos relacionados à Infecção do trato urinário em 

idosos hospitalizados, para subsidiar o conhecimento dos profissionais de 

saúde que atendem à esta população. 

3. Objetivo 

Descrever medidas preventivas para infecção urinaria em idosos 

hospitalizados. 

4. Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, utilizando artigos científicos 

disponibilizados nas bases de dados SCIELO, LILACS e Livros publicados 

entre 2002 e 2016. Foram investigados as seguintes palavras-chave, Infecção 

do Trato Urinário (ITU), Idosos, Prevenção, cuidados de enfermagem. 



5. Desenvolvimento 

A manifestação clinica da ITU nos idosos, são geralmente atípicas, muitas 

vezes evidenciadas por anorexia, letargia, quedas e alterações do estado 

mental, ou então se observa a presença de alguma sintomatologia como: 

náusea, vômitos, distensão abdominal, taquipnéia e aumento da frequência 

miccional (CORRÊA; MONTALVÃO, 2002). 

Considerando a possibilidade de agravamento da infecção é importante 

lembrar a tríade de sintomas que são característicos da pielonefrite: febre, 

calafrios e dor lombar (RORIZ; et al., 2010).  

Os fatores que contribuem para a ITU nos idosos são devido à imobilidade 

e esvaziamento incompleto da bexiga devido ao uso de uma comadre 

(SMELTZER et al., 2011). 

6. Resultados Preliminares 

6.1 Atentar quanto à utilização de fármacos que contribuem para Infecção 

do Trato Urinário em Idosos: Alguns medicamentos podem predispor o idoso 

à infecção urinária, como o uso de antibiótico, que favorece o aparecimento de 

germes mais resistentes (CORRÊA; MONTALVÃO, 2010). 

6.2 Incentivar ingesta hídrica adequada: Para prevenir a ITU recorrente, 

deve-se orientar quanto à hidratação adequada, média de dois ou mais litros de 

água por dia (CORRÊA; MONTALVÃO, 2010). 

6.3 Estimular Micções Frequentes: A micção frequente previne a ITU 

recorrente (POMPEO et al., 2004). Recomenda-se urinar em intervalos de 2 a 3 

horas e evitar hábitos de segurar a urina por muito tempo (HELIBERG; 

SCHOR, 2003). 

6.4 Orientar quanto à higiene intima: É indicado lavar com agua e sabonete, 

evitar banhos de espuma ou aditivos químicos na água do banho para não 

modificar a flora vaginal (HELIBERG; SCHOR, 2003). 

6.5 Cuidados nas utilizações de fraldas em idosos: Atentar para quantidade 

de trocas, potencializar a capacidade de manutenção da independência dos 

idosos (ALVES; SANTANA; SCHULZ, 2014). 

6.6 Promover cuidados relacionados ao cateter vesical: Para pacientes 

portadores de cateter de vesical deve-se atentar para os cuidados essenciais 

com a finalidade de minimizar as possíveis complicações da instrumentação e 



permanência da sonda, como antissepsia rigorosa da genitália externa e 

higiene intima frequente (LENZ, 2006). 
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