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INTRODUÇÃO

As infecções no trato urinário podem ser definidas como invasão e propagação de

bactérias, desde a uretra até os rins, que levam a lesões teciduais [...] (POLETTO; REIS,

2005; DUARTE et. al., 2008; MULLER et. al., 2008; SALCEDO et. al., 2010) e são as

mais frequentes durante a gravidez, acometendo cerca de 20% das gestantes e são

responsáveis por 10% dos internamentos na gestação e isto se dá por conta das

mudanças fisiológicas e anatômicas que ocorrem no corpo das gestantes, por exemplo,

o curto comprimento da uretra e pela maior proximidade do ânus com o vestíbulo vaginal

e uretra

Esse tipo de infecção normalmente é benigno, mas ainda assim para mulheres

grávidas significam uma possível complicação na gravidez. Essas infecções podem

estar ligadas a um índice de abortos, prematuridade, baixo peso e mortalidade neonatal.

Desta forma, seu diagnóstico antecipado pode prevenir sérios problemas futuros.

OBJETIVOS

➢ Estudar sobre as infecções do trato urinário mais recorrentes durante a gestação, 

➢Analisar as dificuldades encontradas e desenvolver mecanismos para um melhor 

auxílio durante esse período

➢Explanar um estudo sobre as complicações que podem ocorrer para o binômio mãe-

feto por causa das ITUs, buscando formas e medicamentos para melhorar as 

informações levadas às grávidas, trazendo a importância da preocupação na gestação 

sobre as infecções que algumas sofrem, pretendendo incentivá-las para que mais 

mulheres se cuidem. 

-

METODOLOGIA

-Foi realizado um pesquisa de caráter informativo, a partir de artigos científicos 

- Em caráter informativo foi realizado pelo meio Google Forms um pesquisa de caráter

exploratório e quantitativo em mulheres gestantes de forma especifica que desenvolveram

(ou não) infecção urinária durante a gestação.

-.

DESENVOLVIMENTO

CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

Sistema urinário feminino:

O aparelho urinário feminino é responsável por produzir, armazenar e excretar a urina.

Formado por dois rins e pelas vias urinárias – que se dão forma por dois ureteres -, 

bexiga urinária e a uretra, o sistema urinário excreta, em forma de diurese, 

substâncias estão em excesso no organismo ou são oriundas do metabolismo.

Infecção urinária

A infecção do trato urinário é definida como invasão e propagação de bactérias, desde a

uretra até os rins, que cevam a lesões teciduais (POLETTO; REIS, 2005; DUARTE et

al., 2008; MULLER et al., 2008; SALCEDO et al., 2010). Porém, na gravidez se trata de

algo mais complexo, pois existem grandes riscos de complicações devido Bacteriúria

Assintomática, Cistite, Uretrite e Pielonefrite. “O tratamento precisa ser acompanhado

de forma que estas infecções não evoluam causando, assim, mortes que poderiam ser

evitadas, se tais infecções tivessem tido condução correta”.

(SILVEIRA, PEREIRA, SILVA, HOLANDA, LINS, 2014, p.61).

Etiologia

Dentro do espectro bacteriano que pode causar ITU na gestante, a Escherichia coli é

o uropatógeno mais comum, responsável por aproximadamente 80% dos casos. Outras

bactérias aeróbias Gram negativas contribuem para a maioria dos casos restantes, tais

como Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis e bactérias do gênero Enterobacter.

Bactérias Gram Positivas também causam ITU (prevalência baixa), destacando-se

o Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus agalactiae e outros

estafilococos coagulase negativos, principalmente em casos de infecções complicadas

com litíase.

Tratamento

As ITU’s têm como tratamento alguns antibióticos, segundo (PIGOSSO, SILVA e PEDER,

ano 2016, p. 70) “O tratamento da bacteriúria assintomática é controverso, porém, a

única indicação absoluta de tratamento é na gravidez, devido ao risco da bacteriúria

predispor à pielonefrite e necrose papilar. Os antimicrobianos que podem ser utilizados

com segurança na gravidez são cefalexina, ampicilina, amoxacilina e nitrofurantoína.
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Com base nas informações mencionadas e pontuadas, faz-se imprescindível a

melhoria das divulgações sobre as infecções urinárias antes, durante e após a

gestação, sendo mediada pelos profissionais da área da saúde (médicos,

enfermeiros, técnicos em farmácia, etc.) de forma eficaz e eficiente para que todos da

família tornem-se contribuintes para o bom andamento da gestação. Também é

importante pontuar que existe a necessidade de aumentar o dicionário de

medicamentos que podem servir para tratar ITUs na gestação, pois o número de

medicamentos que não agridem o feto, a mãe ou os dois juntos é muito pequeno para

a ocorrência da doença. Por isso, o grupo desenvolveu uma cartilha e um site, a fim

de tornar as informações recebidas pelas gestantes sobre as infecções urinárias cada

vez mais acessíveis, mitigando, assim, o problema da baixa propagação de

conhecimento sobre tal óbice.
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