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INFECÇÕES DO TRATO URINÁRIO (ITU) 

• ITUs: multiplicação bacteriana em qualquer segmento 

do aparelho urinário; 

• Especialmente comum em mulheres 

         - Tamanho reduzido da uretra 

         - Proximidade com o ânus 

• Uretrite, cistite, pielonefrite e vaginite (mulheres) 

• ITU comunitária e nosocomial 



INFECÇÕES DO TRATO URINÁRIO (ITU) 

Localização: 

• ITU Inferior: (Cistites, Uretrites, prostatites) 

• ITU Superior: ( Pielonefrites) 

 

Complexidade:  

• ITU Não-Complicada: homem e mulher adultos, mulher  

    não grávida                                         

•  ITU Complicada: localizações diferentes da 

bexiga,crianças, imunocompremetidos e grávidas 

 

Sintomatologia 

•  Disúria (sensação de dor ou ardor ao urinar) 

•  Urgência em micção (polaciúria) 

•  Micção excessiva (poliúria) 

•  Urina escura com odor desagradável   



INFECÇÕES DO TRATO URINÁRIO (ITU) 

Diagnóstico :  

 - Diagnóstico clínico  (aspecto da urina, presença dos sintomas) 

 - Diagnóstico laboratorial (urina tipo I, bacterioscopia, urocultura - Métodos 
quantitativos e qualitativos de cultura ) 

 - Diagnóstico por imagem  (US, uretrocistografia, dentre outros) 

Prevenção: 

    - Esvaziamento regular da bexiga 

  - Procedimentos de higiene 

    - Procedimentos adequados de cateterismo 

Tratamento: empírico  (infecções não-complicadas); Ciproflaxacina e Nitrofurantoina  

  

 



Fatores predisponentes do 
hospedeiro 

• Obstrução do trato urinário; 

• Refluxo vesico-ureteral; 

• Instrumentação; 

• Gravidez 





Enterobacteriaceae 

• Bacilos Gram negativos 
• Não esporulados 
• Anaeróbios facultativos 
• Habitat: TGI de homem e animais 
• Gastroenterites, disenteria, septicemia, pneumonia, meningite e 

infecções do trato urinário 

Escherichia coli 

Proteus 

Klebsiella 



Escherichia coli 

• Agente etiológico de ITU, pneumonias, sepse, meningite neonatal e 

gastroenterites 

 

• E. coli é a espécie bacteriana mais comumente isolada em laboratórios clínicos 

 

• Caracter anfibiôntico 



• E. coli enterotoxigênica – ETEC 
 

• E. coli  enteropatogênica – EPEC 
 

• E. coli enteroinvasiva – EIEC 
 

• E. coli enterohemorrágica – EHEC 
 

• E. coli enteroagregativa – EAEC 
 

• E. coli uropatogênica – UPEC 

 Escherichia coli – linhagens patogênicas 



Escherichia coli uropatogênica - 
UPEC 

Fatores de virulência 

• Fímbrias (adesinas específicas para 

células uroepiteliais) 

• Antígenos capsulares  - 

antifagocíticos 

• Hemolisinas 



• Presença de cápsula 

• Crescimento mucóide 

• Amostras hospitalares - multi-resistentes a drogas 

• Causa das infecções mais complicadas 

• Causam infecções pós-cirúrgicas, vias urinárias, pneumonia,  endocardite 

• Principal patógeno causador de infecções hospitalares 

Klebsiella 



• Espécies: P. mirabilis 

                      P. vulgaris 

 

• Produzem urease - urina torna-se alcalina (↑pH) - favorece a formação 

de cálculos renais por precipitação de cristais de Mg e Ca 
 

• Apresentam flagelos (alta motilidade) - formação do véu em meio 

sólido 
 

• Infecções urinárias, pneumonia, bacteremia 

Proteus 





Cocos Gram positivos 
Staphylococcus 

• Forma: cocos 

• Arranjo: estafilococos 

• Imóveis 

• Não formadoras de endósporos 

Staphylococcus coagulase negativo (SCN) 

Staphylococcus haemolyticus 

Staphylococcus saprophyticus  

Staphylococcus epidermidis 



- Menos virulento do que S. aureus - ausência de coagulase e baixa 

produção de enzimas hidrolíticas 

- Presença de fatores de adesão e elevada capacidade de formação de 

biofilme 

- Bacteremia, endocardite, infecção de próteses, cateteres e válvulas 

cardíacas 

Staphylococcus saprophyticus 



Enterococcus 

• Cocos Gram-positivos, dispostos aos pares ou em cadeias curtas; 

•Toleram crescimento em condições ambientais adversas, como o crescimento 

em 7,5 % de NaCl (halotolerantes) e resistência aos sais biliares. 

• Estão amplamente distribuídos na natureza e fazem parte da microbiota 

residente, particularmente no trato gastrintestinal. E. faecalis é o mais comum e 

provoca 85-90% das infecções, enquanto E. faecium causa de 5-10%. 

 

• São transmitidos de um paciente a outro  

através das mãos de profissionais de saúde,  

mas podem ser transmitidos também por  

artigos médico-hospitalares. 
 



•Uma das principais causas de infecções hospitalares (~10%). Os locais mais 

comuns de infecção incluem o trato urinário, peritônio e tecido cardíaco. Podem 

causar ainda bacteremia, infecções em feridas e abscessos intra-abdominais. 

 

 

•Terapia antimicrobiana e difícil. Antimicrobianos de nova geração estão sendo 

utilizados. 

 

Enterococcus 



Outros patógenos causadores de ITU 

• Pseudomonas aeruginosa; 

 

• Enterobacter sp. 

 

•Staphylococcus aureus; 

 

• Streptococcus agalactiae (EGB) 

 

• Leveduras (gênero Candida) 

 

 



INFECÇÕES GINECOLÓGICAS 

• A vagina é protegida contra a infecção por seu pH 

normalmente baixo (3,5 a 4,5), que é mantido, em parte, 

pelas ações do  Lactobacillus sp. (bacilos de  Doderlein), 

a  bactéria dominante no ecossistema  vaginal saudável.  

 

• Essas bactérias  suprimem o crescimento de 

anaeróbios, utilizam o glicogênio  e produzem ácido 

láctico, o qual mantém o pH normal.  

 

• Elas também  produzem peróxido de hidrogênio , que é  

tóxico para os anaeróbios.  
 

 



INFECÇÕES GINECOLÓGICAS 

VULVOVAGINITE 
•Desordens inflamatórias do trato genital inferior 
feminino  
  irritação, alergia ou doença sistêmica; 
•Alteração na microbiota vaginal (presença de um 
patógeno ou mudanças no ambiente vaginal) - 
↑proliferação microbiana; 
 
•Vaginose bacteriana e candidíase vulvovaginal são as 
duas causas mais comuns de vaginite (> 90% dos casos)  



Vaginose bacteriana (VB) – Patogênese 

Decréscimo de lactobacilos 

produtores de H2O2 

Bacilos de Doderlain  

Proliferação excessiva de bactérias 

anaeróbias e anaeróbias facultativas 

oportunistas 

Substituição dos lactobacilos 

Vaginose bacteriana 



Vaginose bacteriana (VB) 

Epidemiologia 
• 75% das mulheres apresentarão pelo menos um episódio; 
• 40 a 50% duas ou mais ocorrências; 
• ocorrendo em até 30% da população  
• Uma das condições mais comumente associadas com o aparecimento de corrimento 

vaginal anormal em mulheres em idade reprodutiva  

Fatores relacionados ao hospedeiro 
• Número de parceiros sexuais 
• Utilização do dispositivo intrauterino (DIU) como método contraceptivo  
• Uso de duchas vaginais 
•  Hábitos de higiene íntima 
•  Uso de antibióticos 



Vaginose – Quadro Clínico  

• Fluxo vaginal abundante; 
 
•  Coloração amarelada ou  
acizentada 

• Odor fétido; 

• Prurido 

Diagnóstico: clínico (sinais e sintomas, 

aspecto do corrimento, pH, teste das 

aminas e clue cells) e laboratorial (escore 

de Nugent, Papanicolau). 



Vaginose bacteriana (VB) 

Síndrome em que ocorre a depleção da população de 

Lactobacillus e proliferação excessiva de microrganismos 

anaeróbios vaginais 

↑pH vaginal  

Corrimento vaginal fétido 

• Gardnerella vaginalis, 
• Atopobium vaginae,  
• Mycoplasma hominis,  
• Mobiluncus spp.,  
• Bacteroides sp.,  
• Prevotella sp.,  
• Ureaplasma urealyticum 



Bactéria  Morfologia/Gram Fisiologia Mobilidade 

Gardnerella vaginalis Cocobacilo 
pleomórfico 
Gram variável 

Anaeróbio 
facultativo 
 

Imóvel 

Mobiluncus curtisii  Bacilo curvo 
Gram variável  

Anaeróbio Móvel 

Atopobium vaginae  Cocobacilo 
Gram positivo 

Anaeróbio Imóvel 

Mycoplasma hominis  
 

Sem parede 
 

Anaeróbio Imóvel 

Vaginose bacteriana (VB) 



Gardnerella vaginalis – Patogenicidade 

• Adesão : Fímbrias 

• Capacidade de formar biofilme: exopolissacarídeos 

• Produção de toxina citolítica: a vaginolisina (VLY) 

• Degradação da mucina: enzimas hidrolíticas (sialidase e prolina peptidase) 



Mobiluncus  

• Mobilicuns : mobilis -capaz de mover-se e uncus –gancho 
 

• Raramente encontrado em vagina de mulheres saudáveis, porém 
abundante nos casos de vaginose bacteriana 
 

• Mobiluncus curtisii e M. mulieres  
 

• Produz enzima prolina dipeptidase: degrada mucina 
 

• Papel exato na patogênese da vaginose ainda não é definido. 



INFECÇÕES PERI/NEONATAIS 

Doença Neonatal 
Início Precoce 

Doença Neonatal 
Inicio tardio 

Infecções em 
Mulheres Grávidas 



• Cocos Gram+: diplococos ou em cadeias  
• Anaeróbios facultativos 
• Microbiota das mucosas do trato respiratório superior, genital e 

digestivo 
• Presença de cápsula – principal fator de virulência 
• Alguns membros são patogênicos: Infecções do trato respiratório e 

septicemia, pneumonia, otite, meningite, faringite, febre reumática, 
endocardite, cárie dentária 
 

 

Streptococcus  



Streptococcus  



- Única espécie do Grupo B de Lancefield; β hemolíticos 
 

- Parte da microbiota do trato gastrointestinal 
         e geniturinário 

 
 

- Mulheres grávidas (10-30%) – portadora  
transitória - administração de ampicilina  
Intravenosa 
 
 

- Homens e mulheres não grávidas -infecções de pele, bacteremia, ITU e 
pneumonia 
 

Streptococcus agalactiae 



- Doenças em neonatos:  Início precoce (<2 semanas) 

Início tardio 
 

Streptococcus agalactiae 

Bacteremia 
Pneumonia 
Meningite 

- Infecções em mulheres grávidas: endometrite, infecções em feridas e 

infecções do trato urinário; 

- Risco aumentado de parto prematuro; 



• Doença de início precoce em récem-nascidos é adquirida da mãe durante a 

gravidez ou no momento do parto; 
 

• Os neonatos estão mais susceptíveis: 

 (1) ruptura de membranas – parto prolongado 

 (2) mãe apresentar níveis baixos de sistema complemento 
 

• Mulheres com colonização genital - ↑doença pós-parto  

Streptococcus agalactiae  



• Estreptococos do grupo B – penicilina + 

aminoglicosídeo; 

• Rastreamento da colonização 

               – 35 a 37 semana gestacional 

• Quimioprofilaxia – mulheres colonizadas ou de 

alto risco (penicilina G intravenosa 4 horas 

antes do parto) 

 

Streptococcus agalactiae – Prevenção e controle 


