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Resumo
A infecção do trato urinário (ITU) é caracterizada pela invasão e multiplicação de microorganismos nos rins e nas vias urinárias. Conforme o Ministério da Saúde a infecção urinaria
é o problema urinário mais comum durante a gestação e ocorre em 17 a 20% das gestações, se
associa a várias complicações. O presente estudo teve como objetivo identificar as características
do perfil clínico epidemiológico de gestantes acometidas por infecção do trato urinário, verificar
o número de casos de infecção urinária em gestantes no ano de 2015, analisar as complicações
decorrentes da infecção do trato urinário nas mulheres no período pré-natal e o direcionamento
ao tratamento pelo profissional de saúde. Trata-se de um estudo descritivo, transversal,
documental de abordagem quantiqualitativo onde a mostra inicial constitui-se de 50 prontuários
que se enquadram nos critérios de inclusão da pesquisa. O instrumento de coleta de dados foi
composto por um formulário em tabela na ferramenta Excel onde foi utilizado variáveis
contendo o número de gestantes, idade da gestante, idade gestacional em semanas, se a gestante
é primigesta, número de consultas de pré-natal, qual sintoma apresentou na infecção do trato
urinário. O estudo está de acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde CNS
466/2012 de 12/12/2012. A análise dos resultados evidenciou que a incidência de casos foi de
9,1% dentre as gestantes atendidas, a idade média foi de 23,3 anos, maioria era primigesta
sendo 50% das gestantes atendidas, 40% acometidas pela ITU no segundo trimestre, 66% foi
solicitado apenas EAS simples, 34% apresentaram como sintoma principal a algia em baixo
ventre e em relação ao tratamento 54% foram tratadas com cefalexina 500mg. Portanto, os
profissionais inseridos no SUS devem abordar durante uma consulta de pré-natal todos os
aspectos relacionados a ITU quando se deparam com uma gestante sintomática ou
assintomática abordando as causas, sintomas, e consequências materno-fetais estabelecendo
uma conduta medicamentosa e não medicamentosa adequada a fim de prevenir tais
consequências que uma infecção urinaria pode causar durante o período gestacional.
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