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Resumo

 A infecção do trato urinário como uma patologia frequente no dia a dia, do médico clínico, e
principalmente na atenção básica de saúde, gera preocupações quanto ao impacto na saúde
do paciente, diminuindo a qualidade de vida, e o prejudicando nas relações interpessoais,
assim como o aumento de gastos públicos no setor, e em muitos casos levando o uso de
antibióticos de maneira indiscriminada. Se faz necessário atualizações constante sobre o
tema para que a abordagem nesse paciente para que sejam tratados de maneira excelente
para não causarmos resistência antimicrobiana. 

Palavra-chave

Sintomas do Trato Urinário Inferior.  Saúde Pública.  Educação em Saúde



Introdução

A infecção do trato urinário e definida como a invasão e colonização do trato urinário superior
e  inferior,  por  agentes microbianos que podem alterar  a  anatomia e  funcionalidade do
aparato urinário se não for instaurado de maneira imediato o tratamento. A infecção do trato
urinário se encontra de maneira, mas comum na população de crianças e idosos e portadores
de doenças  cronicas  e  imunossuprimidos.  estas  infecções  e  mais  frequente  em grupos
suscetíveis, por situacões anatômicas e fisiológicas e até mesmo comportamentais. Essa
infecção é o 15° diagnostico mais comum nas consultas medicas na estratégia de saúde de
família e comunidade. tem elevada incidência em mulheres de todas as idades e nos homens
após os 50 anos; ressaltando que, após os 60 anos, 5 a 15 % dos homens e mulheres
apresentam esse tipo de infecção, o principal agente etiológico é a E. coli responsável por 80
a 95% das infecções, as características deste agente e a sua adesão a parede do trato
urinário  através  de  suas  pilis  (pseudópodos).  Para  nossa  conclusão  recordar  que  a
sintomatologia pode ser desde quadros assintomáticos + de 80 % dos casos, até quadros
severos  como  choque  séptico  e  a  morte.  Ressaltar  que  o  diagnóstico  e  simples  e  o
tratamento  totalmente  acessível.   as  diferenças  conceituais  dos  diferentes  quadros  de
infecção urinarias são: Infecções urinarias baixas (cistite e uretrite): são mais comuns, mais
benignas e mais fáceis de tratar.  Infecções urinaria alta (pielonefrite): infecção que envolve
a pelve e parênquima renal, sendo mais grave com maior repercussão sistêmica.   Infecção
urinaria não complicada (90 %): quadro clinico e laboratorial de infecção urinaria sem história
previa  de  anormalidades  nefro  urológicas,  doenças  sistêmicas  ou  fator  predisponente.
Infecção urinaria complicada (10 %) caso com alopatia obstrutiva ou funcional ou morbidades
e outras condições que aumentam o risco de infecções urinarias.  (SUS/MS; infecção do trato
urinário do manual especifico de atenção básica a saúde e diretrizes e protocolos clinico-
terapêutico, 2015)

 

 



Objetivos (Geral e Específicos)

 

OBJETIVO GERAL: 

 diagnosticar o mais precocemente, a infecção do trato urinário na população idosa.

 OBJETIVO ESPECIFICO 1:

  pesquisar por meio de exame laboratoriais específicos como, parcial de urina, e urocultura,
a pacientes com história de infecção do trato urinário.

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 2:

  buscar ativamente, através de visitas domiciliares, a pacientes, identificando a situações e
comportamentos propícios para disseminação da infecção do trato urinário.

 



Método

 

Este estudo e retrospectivo mediante a revisão de história clinicas e consultas de +40
pacientes com antecedentes de Itu (infecção de trato urinário) na unidade básica de saúde
do Jardim Castelo Santos/S p. No período de 2017.Por um lapso de 1 ano. Se enfatizou
aqueles casos diagnosticados com cistites, uretrites e bacteriuria + 100.00 UFC/ ML
bacteriuria assintomáticos que correspondem, mas de 85 % dos casos. E urocultura positiva,
se excluindo de dito estudo aqueles com uroanalises negativo. As outras variáveis usadas
foram os dados epidemiológicos. A idade do paciente, as comorbidades como: doenças
crônicas e pacientes acamados, acesso a saneamento básico, educação, falta de asseio
pessoal, transtorno mental e faixa etária dos pacientes e gêneros conhecendo que é mais
frequente nas crianças e nas mulheres na idade adulta. Nessa pesquisa não foi constatado
anomalias anatômicas urogenitais como refluxo vesicou retal, etc. que correspondem uma
pequena parcela de pacientes com infecções recidivas. Como acompanhamento dos casos
utilizamos os exames de parcial de urina, assim como a urocultura e antibiograma com o fim
de fazer a intervenção farmacológica oportuna lembrando da importância do antibiograma
nesse estudo para a identificação do agente microbiano especifico para o tratamento
especifico e adequado, a Escherichia Coli e o agente etiológico, mas isolados com 85 % dos
casos. Ressaltar que o tratamento e simples desde o ponto de visto posológico, e até
financeiro com os fármacos ofertados nas unidades básicas de saúde de forma gratuita e
acessível a comunidade.  



Resultados Esperados

Durante o período do estudo observacional foram diagnosticados +- 40 pacientes com
infecção do trato urinário (ITU) dos quais 9 deles retornaram num período de três a seis
meses com itu de repetição com o mesmo agente etiológico E. Coli e outros 10 pacientes
com agentes etiológicos variados como flora bacteriana mista como resultados da
contaminação da mostra.  A maioria dos novos episódios se dão nos primeiros 3 meses por
não adesão ao tratamento ou a própria resistência bacteriana. 
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