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Infecções do Trato Urinário
Infecção do trato urinário (ITU) é definida pela presença de patógenos microbianos no trato
urinário (já que a urina normal é considerada estéril), que podem causar potenciais danos ao
paciente. Sua classificação geralmente é baseada no sítio acometido. Cistite é a infecção da bexiga, pielonefrite é a infecção renal, e bacteriúria é a infecção da urina. Pode ser sintomática ou
assintomática, e raramente desencadeia problemas mais graves, como sepse e morte.
A bacteriúria assintomática é a presença de bactérias na urina, mas o paciente não apresenta
sintomas locais nem sistêmicos. Geralmente requer tratamento apenas em grupos especiais,
como gestantes.
É uma infecção muito comum, sendo mais frequente em mulheres jovens, sexualmente ativas.
É 6 vezes mais frequente em mulheres que em homens. Entre eles, as ITUs são incomuns até os
50 anos de idade e, a partir daí, apresentam aumento de sua incidência, pois a hiperplasia de
próstata causa obstrução do fluxo urinário e facilita o aparecimento da infecção.
Algumas populações são mais suscetíveis à ITU, são elas: Crianças pequenas, mulheres grávidas,
idosos, pacientes com lesões medulares, usuários de sondas vesicais, diabéticos e imunossuprimidos.

ETIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA: As ITUs se desenvolvem em mulheres quando os patógenos
da flora fecal colonizam o introito vaginal. O agente mais frequentemente causador é a bactéria
Escherichia coli, que vem de fonte intestinal e tem o cólon como reservatório. Outros patógenos
são o Staphylococcus saprophyticus, Enterococcus spp, e outros bacilos gram negativos, como
a Klebsiella, Proteus e Enterobacter (apresentam outros mecanismos de adesão epitelial). É importante conhecer fatores relacionados ao hospedeiro:
- IDADE: Na população geriátrica, a ITU comumente é de apresentação atípica. Há alta prevalência de bacteriúria assintomática, que normalmente é benigna, então nem toda urocultura positiva requer tratamento. O risco de ITU em idosas está relacionado à dificuldade de controle urinário, e em idosos ao prostatismo, caracterizados como dificuldades de controle urinário. Uso
de cateteres urinários também é um fator de risco para a infecção. Em idosos, a ITU polimicrobiana é frequente.
- FATORES COMPORTAMENTAIS: Estão relacionados à atividade sexual, já que mulheres com
ITU são mais sexualmente ativas, uso de espermicidas (aumentam a colonização por E. coli).
Hábitos de higiene ou micção não estão associados à predisposição para a infecção. Diferenças
anatômicas, como uma menor distância entre o ânus e a uretra, estão relacionados à maior
risco.
- DIABETES MELLITUS: Tanto a ITU quanto a bacteriúria assintomática acometem mais frequentemente pacientes diabéticos. A presença dessa comorbidade está associada a maior risco de
complicações (por exemplo: cistite e pielonefrite enfisematosas, abscesso, necrose papilar e pielonefrite xantogranulomatosa). Esse maior risco de complicações pode estar associado à controle glicêmico ruim, duração da doença, microangiopatia diabética, disfunção leucocitária

secundária a hiperglicemia, vaginite de repetição, e alterações anatômicas e funcionais do diabético.
A infecção por Klebsiella spp, Acinetobacter spp, estreptococos do grupo B e Candida spp são
causas comuns de ITU nesse grupo de pacientes.
- LESÃO ESPINHAL OU CATETERIZAÇÃO VESICAL: Nos pacientes com alguma lesão espinhal ou
presença de cateter vesical, a ITU é mais comum, e está associada a maior morbimortalidade. O
que aumenta a predisposição é a hiperdistensão da bexiga, dificuldade de micção e litíase urinária.
- GRAVIDEZ: Nesse grupo a bacteriúria assintomática é mais frequente, seguida da cistite aguda.
A pielonefrite acontece na minoria dos casos. As implicações de ITU na gravidez são aumento
do risco de pielonefrite, parto prematuro e mortalidade fetal. As gestantes têm sempre que
serem tratadas, inclusive na bacteriúria assintomática, pois isso evita o desenvolvimento de uma
cistite ou pielonefrite (até porque, em grávidas a pielonefrite pode se manifestar apenas com
sintomas de infecção do trato urinário baixo).

ACHADOS CLÍNICOS: O paciente pode apresentar disúria, polaciúria e sensação de urgência
urinária. As ITU podem ser classificadas como não complicadas, quando envolvem o trato urinário normal, ou complicadas, quando o trato apresenta alterações estruturais ou funcionais, incluindo instrumentação com cateterização vesical.
- BACTERIÚRIA ASSINTOMÁTICA: É um diagnóstico microbiológico. É mais comum em pessoas
com diabetes mellitus, idosos e mulheres, e em pacientes sexualmente ativos. Deve ser tratada
apenas nos grupos específicos: Gestantes, pacientes que serão submetidos a cirurgia urológica,
neutropênicos graves e outros.
- CISTITE: Afecção frequente em mulheres sexualmente ativas. A disúria é causada pela cistite,
mas também pode ser um sintoma de uretrite (causada por Chlamydia trachomatis, Neisseria
gonorrhoeae ou vírus Herpes simplex) ou vaginite (causada por Candida spp, ou Trichomonas
vaginalis). Geralmente também há polaciúria, urgência urinária e dor suprapúbica. A piúria é
rara na vaginite, sendo comum na uretrite e cistite. A hematúria ocorre apenas em uma parcela
de acometidos, e é mais frequente na cistite. A cistite gera mais sintomas agudos do que a uretrite. A presença de corrimento vaginal no paciente aumenta a chance de desenvolver vaginite
ou uretrite. O que sugere cistite é história prévia, atividade sexual recente e uso recente de
espermicida, urgência miccional e poliúria. E o que sugere vaginite é a dispauremia, corrimento
vaginal, odor alterado, disúria sem polaciúria e urgência urinária. O ideal é um exame ginecológico para a identificação de corrimento, mas na ITU esse exame pouco tem importância. O EAS
pode confirmar piúria ou presença de bactérias, e se houver ausência de leucocitúria, é improvável que seja cistite. Geralmente a urocultura não é necessária na cistite, mas na pielonefrite
deve ser feita com antibiograma.
- PIELONEFRITE: Os sintomas sugestivos são febre, sinal de Giordano positivo, dor costovertebral, náuseas e vômitos. Geralmente há também disúria e polaciúria. Na suspeita de pielonefrite,
realizar EAS e urocultura com antibiograma. Quando o paciente está em uso de sonda vesical,
há maior risco de ITU, principalmente se em CTI, onde ocorre com frequência infecções por
Pseudomonas e Morganella morganii, agentes causadores de infecções nosocomiais. Esse paciente pode apenas apresentar quadro febril. A presença de sonda vesical também está associada
à infecção por cândida, e sua retirada ou troca pode resolvê-la.

ITU são consideradas não complicadas em infecção de mulheres com bom estado geral, não
toxemiadas, sem alterações do trato genitourinário e não gestantes. No restante dos casos, as
infecções são consideradas complicadas. As infecções em homens são consideradas complicadas, pois geralmente estão associadas a anormalidades estruturais do trato urinário.

EXAMES COMPLEMENTARES: Em infecções não complicadas, o diagnóstico é feito pela história clínica, os exames complementares não estão indicados (EAS e urocultura). Mas, nos outros pacientes, é preciso da confirmação diagnóstica.
Ausência de piúria no exame geralmente sugere diagnóstico não infeccioso. Pode ser determinada pela análise do jato médio da urina por hemocímetro com contagem maior que 10 leucócitos/mL. Nitritos na urina representam evidência de crescimento bacteriano. A urocultura,
quando necessária, deve ser colhida antes da introdução de antibióticos. Em homens com suspeita de prostatite aguda, a cultura de secreção prostática é necessária.
Em pacientes cuja febre não ceder após 72 horas de antibioticoterapia, é importante suspeitar
da presença de complicações, como o abscesso perinefrético. Nesse caso, exames de imagem
também devem ser realizados. Uma ultrassonografia demonstrando cavidade espessada com
parede cheia de fluido, e tomografia em estágios iniciais com lesões do tipo massa e hipodensas,
que evoluem para liquefação, com rim hiperdenso com contraste circundando uma cavidade de
abscesso, sugerem complicações.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: Geralmente vaginites e uretrites. É importante diferenciar cistite intersticial, e pielonefrite aguda de pielonefrite crônica (comum em doença tubulointersticial por infecções recorrentes, por exemplo em obstrução renal por cálculos ou refluxo vesicoureteral). Também pode haver piúria estéril, por diverticulites e apendicites, por exemplo.

TRATAMENTO:
ATENÇÃO: Esse é um assunto controverso pois depende da sensibilidade dos microor-

ganismos aos antibióticos nas diferentes regiões/hospitais. É importante conhecer os
antibióticos mais utilizados e recomendados pelo CCIH da sua unidade de saúde. Vale
salientar que o ciprofloxacino já apresenta resistência em muitos locais. Mas, no geral,
esses são os tratamentos indicados pelo Livro de Emergência da USP:
1) Na bacteriúria assintomática: Tratada apenas nos grupos/situações especiais.
2) Cistite na mulher: Iniciar tratamento empírico oral com nitrofurantoína (100 mg) de 12
em 12 horas por 5 dias; ou sulfametoxazol + trimetropim (SMX-TMP) 160 a 180 mg por
3 dias; ou fosfomicina 3 g em dose única (menor eficácia, evitar se possibilidade de pielonefrite). Se a resistência ao SMX-TMP for menor que 20%, essa medicação pode ser a
de escolha. Se os sintomas não melhorarem, realizar EAS e urocultura com antibiograma, orientando então o tratamento.
3) Cistite na mulher grávida: Colher EAS e urocultura e iniciar o tratamento empírico com
cafadroxil, cefalexina ou amoxicilina. O tratamento deve durar 7 dias, e alterado na dependência do resultado dos exames. As quinolonas estão contraindicadas. A fosfomicina
é também uma opção.

4) Cistite no homem: Na maioria dos casos está associada à hiperplasia prostática. Importante realizar EAS e urocultura, além do exame clínico da próstata. O tratamento deve
ter duração de 7 dias.
5) Cistite em pacientes com diabetes mellitus, imunossupressão, internação hospitalar recente ou história de cálculos renais: Realizar EAS e urocultura antes de iniciar o tratamento empírico. Geralmente a duração do tratamento é de 3 dias, e ao final deve ser
realizada outra urocultura. Caso não haja resolução dos sintomas, ou haja história de
alterações renais ou urológicas, realizar melhor investigação. Na suspeita de pielonefrite, tratar por 10 a 14 dias.
6) Pielonefrite aguda não complicada: Realizar EAS e urocultura com antibiograma. Inicialmente o tratamento deve ser empírico, oral ou parenteral, com internação hospitalar
dependendo do estado geral do paciente. Pode ser feito com ciprofloxacino 400 mg IV
ou 500 mg VO de 12 em 12 horas; ou ceftriaxona 1 a 2 g IM/IV uma vez ao dia; ou aminoglicosídeo IM ou IV em dose única diária (amicacina 15 mg/kg ou gentamicina 5
mg/kg). O tratamento deve durar de 7 a 14 dias, e pode passar de IV para VO, se melhora
do estado geral do paciente. Na ausência de melhora importante em 24 a 48 horas de
tratamento, avaliar realização de exame de imagem para verificar presença de complicações.
7) Infecções em pacientes com sonda vesical: É ideal realizar a troca do cateter, e se ainda
assim o paciente continuar com bacteriúria em 48 horas, é indicação de tratamento.
Mas se o paciente não estiver bem clinicamente, não se espera essas 48 horas e já se
inicia o tratamento. O tratamento deve ter duração de 10 a 14 dias. Em pacientes com
provável infecção por enterobactérias, utilizar a cefalosporina de 3ª geração (como a
ceftriaxona 2 g/dia) ou fluoroquinolona (como ciprofloxacino 400 mg IV a cada 12 horas). Já se houver suspeita de infecção por Pseudomonas, tratar com ceftazidima 2 g a
cada 8 horas, e considerar o uso de aminoglicosídeos. Em infecções por enterococos,
utilizar ampicilina, vancomicina e aminoglicosídeos. Em pacientes com estafilococos,
preferir vancomicina 1 g de 12 em 12 horas, devido a maior probabilidade de ser MRSA.
8) Infecções por Cândida: Paciente sem sintomas clínicos, exceto se neutropênicos, transplantados e em pré-operatório de cirurgia urológica, não devem ser tratados. Se pacientes com sonda vesical, trocá-la e realizar nova urocultura em 48 horas. Se ainda positiva, realizar o tratamento (fluconazol 200 a 400 mg ao dia por 7 dia a 14 dias, anfotericina B 0,3 mg/kg/dia em dose única). Sempre realizar algum exame de imagem para
avaliar obstrução urinária. Pacientes com piúria, mas sem sintomas clínicos, serão tratados apenas se situações de risco.

