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I.T.U.
Tratamento das Infecções do Trato Urinário

Dr. José Eduardo Martinelli

O tratamento das infecções do trato urinário
depende:

1. diagnóstico clínico bacteriológico correto;
2. escolha do agente anti-bacteriano adequado

(se possível sempre orientado por urocultura e
antibiograma), que deve ser usado na dose terapêuti-
ca e pelo tempo adequado.

3. Acompanhamento do doente, principalmente
nos casos do quadro 2, para verificar ocorrência de
recidiva. A investigação de condição predisponente
poderá implicar em outras abordagens terapêuticas.

Quatro são os padrões de resposta ao tratamento:
1. Cura: quando a urocultura se negativa e as-

sim permanece por um período de no mínimo 6 meses.
2. Persistência: a mesma bactéria permanece na

urina em número elevado ou em pequeno número por
ml. Isso indica ineficiência do antibiótico utilizado ou
resistência da bactéria ao produto utilizado (lembrar
da possibilidade de calculose urinária e prostatite).

3.  Recaída: quando a mesma bactéria reapare-
ce na urina após ter sido erradicada, situação associ-
ada à infecção do parênquima renal e ocorre 2 a 3
semanas após o término da terapêutica (por isso há
necessidade de controle através de urocultura e
antibiograma após esse período).

4. Reinfecção: quando desaparece a bactéria
infectante e surge um novo agente etiológico. O mais
comum é que ocorra de 2 a 6 meses após o tratamento
inicial. Na maioria desses casos, a infecção é do trato
urinário baixo. Quando a infecção é por bactéria da
mesma espécie, somente a sorotipagem permite dizer se
não é recaída.

Rocha, H. Infecção do trato Urinário. In: Princípios de
Nefrologia e Distúrbios Hidroeletrolíticos. Riela, MC
ed. Editora Guanabara Koogan S.A., 1996. p. 351-62.

Dificuldade para erradicar uma bacteriúria:
1. Idade avançada
2. Doenças associadas

- Diabetes Mellitus
- Nefroesclerose

3. Rins Policísticos
4. Obstrução Urinária

- Urolitíase
- Aumento da próstata
- Válvulas de uretra posterior

5. Bexiga Neurogênica
6. Refluxo Vésico-ureteral
7. Formas menos comuns de Infecção Renal

- Pielonefrite xantogranulomatosa
- Papilite necrosante

Tratamento das Infecções do Trato Urinário

NATUREZA DA
INFECÇÃO

1. ITU Sintomática
1.1. Febril

ANTIMICROBIANOS

Aminoglicosídeos
(por ex.Gentamicina
1 mg/Kg até 80 mg
de 8/8hs) ou Quino-
lonas (por ex. norflo-
xacina 400mg, V.O.,
12/ 12 hs ou cipro-
floxacina 500mg
V.O., 12/12hs)

DURAÇÃO DO
TRATAMENTO

14 dias.
No caso de bactere-
mia em pacientes
idosos ou diabéti-
cos, aconselha-se
internação (discutí-
vel).

3 dias (vantagens:
redução de custos,
menor toxicidade,
redução de resistên-
cia bacteriana, iden-
tificação precoce de
pacientes que neces-
sitem de investiga-
ção urológica) ou
esquema habitual de
7 dias.

3 dias (mulheres
grávidas, imunos-
suprimidos, crian-
ças ou adultos com
processos obstruti-
vos ou disfuncio-
nais, por ex. bexiga
neurogênica.

14 dias. Depois man-
ter ½ ou 1/3  da dose
por 9 a 12 meses.

14 dias. Depois, man-
ter ½ ou 1/3 da dose
por 6 a 9 meses.
OBS: Cistite pós-
coito, usar dose do
a n t i m i c r o b i a n o
após o ato sexual.

1.2. Sem febre

2.ITU
assintomática

3. ITU recorrente
(3 surtos ou mais)
3.1. Complicada
(obstrução)

3.2. Não compli-
cada

Ni t ro furan to ína
(100mg, V.O., 6/6hs.
ou Quinolonas.

Nitrofurantoína,
Cefalosporina de 1ª
geração  (Cefalexina
500mg V.O., 6/6hs)
ou Quinolonas

Aminoglicosídeo,
Quinolona ou Nitro-
furantoína.

Nitrofurantoína,
Quinolona ou cefa-
losporina de 1ª gera-
ção.
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