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INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO E OS RISCOS PARA A GESTANTE E O 
FETO. 
RESUMO 
As infecção do Trato Urinário (ITUs) correspondem ao crescimento e  multiplicação de 
bactérias dentro do trato urinário provocando lesões de graus variáveis. Aborda-se os 
aspectos fitopatogênicos relacionados a virulência da bactéria e também os fatores que 
ocasionam os hospedeiros a infecção do trato urinário que se manifestam clinicamente por 
disúria, polaciúria, síndrome uretral, pielonefrite ou completa ausência de sintomas na 
bactéria assintomática. As mudanças fisiológicas, mecânicas e hormonais que ocorrem no 
período da gestação facilitam a transformação das mulheres bacteriúria assintomáticas (BA) 
em gestantes sintomáticas. Vários fatores tornam a infecção do trato urinário uma relevante 
complicação do período gestacional, agravando tanto o prognóstico materno quanto ao 
prognóstico perinatal. Atualmente, pesquisadores estão testando experimentos com ratas 
grávidas e  identificaram proteínas no sangue que podem indicar se esta infecção tem 
potencial para prejudicar o crescimento fetal e também de desenvolver com essas proteínas 
no sangue potenciais biomarcadores que podem ter valor preditivo para identificar feto em 
risco de parto prematuro induzido por ITU. O uso de antibióticos durante a gestação é muito 
peculiar, desta forma recomenda-se a escolha da terapia antimicrobiana devendo ser 
respeitado o resultado de urocultura e do antibiograma. O objetivo deste artigo é relatar 
sobre os riscos da infecção do trato urinário, orientar as gestantes sobre as infecções e 
quanto a prática do uso racional dos medicamentos e instruir pessoas a realizarem exames 
laboratoriais para diagnosticar a doença. O artigo foi desenvolvido com base em uma 
pesquisa bibliográfica de caráter descritivo exploratório, promovendo um maior 
esclarecimento teórico sobre as ITUs.  
PALAVRAS CHAVES: Infecção urinária, trato urinário, pielonefrite na gestação, primeiro 
trimestre da gravidez.  

INTRODUÇÃO  
A infecção do Trato Urinário (ITU), conhecida popularmente como infeção urinária, é 
caracterizada pelo crescimento e a multiplicação de bactérias dentro do trato urinário 
provocando lesões de graus variáveis. Essas lesões recebem nomes diferentes de acordo 
com a localização anatômica do agravo e sítio de proliferação bacteriana, mantendo todavia, 
relações entre elas: Bacteriúria assintomática (urina), uretrite (uretra), cistite (bexiga) e 
pielonefrite (rim).1 
As causas de ITU podem ser congênitas ou adquiridas. Nas causas congênitas temos o 
estreitamento congênito do meato em meninos e, nas meninas, as válvulas de uretra 
posterior que pode causar obstrução na uretra. Entre as causas adquiridas as mais 
frequentes são bloqueios urinários, prostatismo, relação sexual, transplante renal, 
menopausa e gravidez.2 A ITU são mais frequentes em mulheres cuja uretra é menor, como 
no caso do sistema reprodutor feminino, ou seja, o caminho que a bactéria precisa percorrer 
para chegar até a bexiga é menor. No caso dos homens segundo Nestor Schor a partir da 5ª 
a 6ª década, a presença do prostatismo torna o homem mais suscetível a ITU.2 
A ITU é uma patologia extremamente frequente, que ocorre em todas as idades, do neonato 
ao idoso, sendo que as meninas são acometidas por ITU de 10 a 20 vezes mais do que os 
meninos, de forma com que 48% das mulheres apresentam pelo menos um episódio de ITU 
ao longo da vida.3 
A maioria das infecções urinárias ocorrem pela invasão de alguns microrganismos da flora 
vaginal e perineal. Existe o consenso de que microrganismos como a Escherinchia coli, 
representam 80-95% dos invasores infectantes do trato urinário, colonizam o cólon, o introito 
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vaginal e a região perianal. A aderência da bactéria a bexiga ou infecção do trato urinário 
baixo, leva ao quadro de cistite bacteriana. Algumas manifestações clínicas mais comuns 
das pielonefrites são micção frequente e dolorosa de pequenas quantidades de urina turva, 
peso supra pública com dor, febre e dor costovertebral.1,2 
Na gestação, a infecção urinária é de grande importância em função de sua elevada 
incidência neste período da vida da mulher. É a terceira intercorrência clínica mais comum 
da gestação, acometendo de 10 a 12% das grávidas, sendo que a maioria destas infecções 
ocorre no primeiro trimestre da gravidez, podendo contribuir para a mortalidade materno-
infantil. Estudos constatam que a bacteriúria assintomática ou sintomática são fortes fatores 
predisponentes para complicações maternas fetais, como a rotura prematura de 
membranas, trabalho de parto prematuro, carioamnionite (inflamação das membranas fetais, 
causadas por uma infecção bacteriana), baixo peso ao nascer, febre materna e infecção 
neonatal.3,4 
OBJETIVO:  
O objetivo do presente trabalho foi realizar um estudo bibliográfico para proporcionar um 
maior esclarecimento teórico sobre os riscos da infecção do trato urinário a gestação, 
sobretudo no primeiro trimestre e as consequências para  o feto. 
METODOLOGIA:  
O trabalho foi desenvolvido com base em uma pesquisa bibliográfica de caráter descritivo 
exploratório e qualitativo. Foram utilizados artigos científicos, reportagens no período  de 
2003 à 2015 em língua portuguesa e inglesa, nas bases de dados da Scielo, Google 
Acadêmico e Pubmed. 
INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO 
A infecção do trato urinário é a colonização microbiana da urina e a invasão tecidual de 
qualquer estrutura do trato urinário.  Os critérios utilizados para diagnosticar as diferentes 
formas de ITU incluem uma combinação de parâmetros, descrevendo a localização da 
infecção e a intensidade da resposta do hospedeiro. Também pode ser categorizada como 
complicada e não complicada, quando é complicada, está mais associada às condições 
clínicas, tais como: obstrução urinária, litíase urinária, doença renal cística, alterações 
anatômicas do trato urinário ou disfunção vesicoureteral. Nas gestantes, diabéticos e 
transplantados renais, a ITU é considerada complicada. 5 
Quanto à frequência, são eventuais ou recorrentes. As eventuais ocorrem quando há menos 
de três episódios de bacteriúria assintomática em um ano. As recorrentes, quando o mesmo 
patógeno é responsável pela infecção, ou reinfecção, ou quando o responsável pela 
infecção é outro patógeno e ocorre após quatro semanas da infecção anterior. 6 
Bacteriúria assintomática (BA) consiste na presença de bactérias na urina de pacientes sem 
sintomas. A frequência de bacteriúria assintomática varia com idade, sexo, atividade sexual 
e presença de alterações no trato urinário. É relatada como a contagem maior ou igual a 105 

unidades formadoras de colônias por mililitros (UFC/ml), sem que haja qualquer sinal de 
infecção.5 
 A infecção bacteriana aguda da bexiga é referida como cistite aguda. Histopatologicamente, 
a cistite aguda é caracterizada por inflamação limitada à camada da mucosa superficial da 
bexiga. Geralmente os pacientes se queixam de disúria (dificuldade  para urinar), dor ao 
urinar e polaciúria (micção anormalmente frequente). A “síndrome uretral aguda” tem sido 
utilizada para descrever mulheres com sintomas de cistite, mas que apresentam cultura de 
urina com menos de 105 unidades de colônia por mililitro (UFC/ml). Alguns trabalhos 
recentes têm demonstrado que a maioria das mulheres que anteriormente foram 
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diagnosticadas com a síndrome uretral, podem, agora, ser rotuladas como portadoras de 
cistite ou uretrite aguda. 7 
As manifestações clínicas mais comuns das pielonefrites são micções frequentes e 
pequenas quantidades de urina turva, peso suprapúbico com dor, febre e dor costovertebral. 
A nefropatia diabética, tabes dorsais ou poliomielite são causas funcionais menos comuns 
de comprometimento do fluxo urinário, e as lesões da coluna vertebral também podem levar 
a um mal funcionamento neurogênico das vias urinárias.8 
Alguns estudos hoje em dia não aceitam mais o conceito antigo que a infecção é apenas 
extracelular, havendo comprovação de que algumas cepas bacterianas podem replicar no 
interior da célula, mostrando a dificuldade do tratamento em alguns casos.  
 
RESULTADOS PRELIMINARES 
            Medicamentos usados com segurança na prática clínica diária não devem ser 
usados nas gestantes, como cloranfenicol e sulfonamidas, além de tetracíclicas, quinolonas 
e sulfas no primeiro trimestre. A maioria dos pesquisadores demostram preferência pelo 
tratamento com antibióticos como amoxilina, nitrofurantoína, cefalosporina ou penicilinas, o 
tratamento com dose única ou por curto período de tempo (três dias) mostrou altos índices 
de falha e não é indicado para gestante. A sensibilidade aos antibióticos também varia 
dependendo da população estudada. Em uma avaliação realizada no ambulatório de ITU da 
Disciplina de Nefrologia da Universidade de São Paulo, a maioria dos patógenos isolados 
mostrou-se menos sensível à associação SMZ-TMZ (resistência em torno de 30%), fazendo 
com que as antigas e novas quinolonas fossem mais indicadas no tratamento de infecções 
não complicadas e também na profilaxia. A escolha de um antimicrobiano deve levar em 
conta, além da sensibilidade das bactérias mais prevalentes a ele, outros fatores, como: a 
condição do paciente para adquirir a medicação, a sua tolerabilidade, sua toxidade materna 
e fetal. 
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