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Resumo  

Infecções do trato urinário nos seres humano podem ocorrer desde os primeiros dias 

de vida, até o indivíduo se tornar idoso. Os agentes bacterianos mais comuns são de 

origem da flora intestinal e dão origem a infecções do trato urinário, como a 

Escherichia coli. Essas infecções se caracterizam desde quadros de cistite a 

pielonefrite, tornando-se motivo de grande preocupação para a saúde humana 

atualmente devida também à crescente resistência microbiana a antibióticos. Dessa 

forma objetiva-se buscar alternativas ao uso de antibióticos por quatro tipos de chás 

naturais, sendo eles: chá verde, de alho, salsinha e mirtilho – vermelho como opção 

de tratamento. Mostrando com isso a identificação de características de resistência 

ou sensibilidade das bactérias possivelmente patogênicas em relação às 

substâncias testadas, indicando assim uma alternativa de uso de chás naturais 

como tratamento de infecções do trato urinário da população em geral. Tendo como 

propósito a redução do uso compulsório de antibióticos manipulados, com uma 
segunda opção ou complemento de tratamento. 

Introdução  

Infecções do trato urinário ocorrem por toda a vida do ser humano e ocorrem pela 

invasão de microrganismos tanto no trato urinário inferior (órgão genitais) quanto no 

superior (rins, bexiga e ureter), subsequente a isso iniciasse um tratamento empírico 

visando evitar o aumento da progressão e melhora dos sintomas clínicos iniciais 

(VEIGA et al., 2017). 

A sintomalogia de uma infecção urinária se dá por urgência urinaria ardor e disúria 

(LOUREIRO et al., 2016),devido também a um aumento de bactérias multirresistente 

que atualmente são um problema de saúde pública, pois são as grandes causas de 

óbito por sepse em pacientes internados e não em todo o mundo (SOUZA et al., 

2015). 

Atualmente é uma das mais comuns causas de infecções em pacientes internados e 

acamados como de UTI, por uso prolongado de sondas vesicais. As bactérias 

presentes são as Gram-positivas e Gram-negativas que devido sua alta 

multiplicidade adquirem resistência aos antimicrobianos ministrados (LACERDA et 

al., 2015). 

 



Objetivos  

O presente trabalho tem por objetivo identificar a sensibilidade e resistência de 

microrganismos cultivados em urocultura aos chás testados no antibiograma. 

Metodologia 

A presente pesquisa irá utilizar chás como antimicrobiano nas urinas positivas para 

microrganismos comuns de urocultura, como Echerichia Coli, Proteus mirabilis, 

Enterobacter spp., Serratia spp., Klebsiella spp., Morganella morganii, Pseudomonas 

aeruginosa. 

Serão utilizadas duas urinas positivas para cada classe de bactéria, antes já 

semeado em meio de cultura para observar bactérias presentes, o material de 

análise será cedido por um laboratório de análises clinicas local, depois de 

semeadas, será realizado o antibiograma, com o uso de quatro chás que podem ser 

encontrados disponíveis comercialmente, sendo eles: chá verde, chá de alho, chá de 

salsinha e chá de mirtilho-vermelho. Será realizada a fervura dos chás com a 

quantidade de água recomendada, após esfriar por 15 minutos para aplicação em 

placa de Petri por discos de antibiograma encubando-os de 18 horas a 24 horas em 

estufa bacteriológica a 37°C e será observada a formação de halos de inibição.  

 

Desenvolvimento  

A resistência a antibióticos pelas bactérias vem se tornando muito grande devido a 

sua capacidade de resistência reforçada pela seleção natural e ao uso indevido 

desses fármacos sem orientação médica e muitas vezes até sem exames 

específicos para identificação da bactéria e posteriormente o tratamento correto para 

a mesma (LOUREIRO et al., 2016). 

Observa-se que fisiologicamente as mulheres tem cerca de 10 vezes mais chances 

de serem suscetíveis a infecções urinarias em consequência da distância da bexiga 

ao canal vaginal que é de 5 cm, ao volume da bexiga e nos homens que se dá bem 

menos, devido que o volume da bexiga é maior, a distância da bexiga para o pênis é 

cerca de 20 cm (PAGNONCELI; COLACITE, 2016). 

Ressalta-se que a indústria farmacêutica necessita de cada vez mais antibióticos, 

mas há outro ramo que pode ser muito útil para tratamento de doenças, que é a 



utilização de plantas medicinais no tratamento. O uso medicinal de plantas é tão 

antigo que se marca uma evolução para os tratamentos terapêuticos atualmente, é 

uma prática que evoluiu desde o uso tópico de pomadas caseiras, chás e até dentro 

de formulas indústrias mais sofisticadas já produzidas do ramo farmacêutico 

(FRANCO; SOUZA, 2016). 
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