
Análise dos fatores de risco para infecção do 

trato urinário de gestantes de alto risco
Autores: Jéssica Schiavenin, José Mauro Madi, Bruna Lucchese Meinerz, 

Lessandra Michelin, Letícia Polesello Ribeiro, Luciano da Silva Selistre, Rosa Maria 

Rahmi Garcia

INTRODUÇÃO / OBJETIVO
As infecções que acometem o trato urinário são o tipo mais

comum de infecção com ocorrência na gravidez e a principal

causa de sepse materna. Podem se manifestar de três

formas: bacteriúria assintomática, cistite e a pielonefrite

aguda. A incidência de bacteriúria em mulheres grávidas é

praticamente a mesma que em não grávidas. No entanto, a

bacteriúria recorrente é mais frequente durante a gravidez.

Além disso, a incidência de pielonefrite é maior do que na

população geral, provavelmente como resultado das

alterações fisiológicas no trato urinário durante a gestação. É

descrito que o risco de ITU começa por volta da 6ª semana

gestacional e tem seu ápice entre a 22ª e a 24ª semana,

originando, por vezes, repetidas consultas nos ambulatórios

de pronto-atendimento e internação hospitalar. Alguns

fatores têm sido associados a um maior risco de bacteriúria,

a saber: história prévia de ITU, diabete melito, paridade

aumentada e baixo nível socioeconômico.

As manifestações clínicas das infecções urinárias,

comumente leves e descomplicadas, têm resultado em um

processo decisório terapêutico geralmente empírico, que não

ajuda a combater as resistências aos agentes

antibacterianos, causando, assim, um alto índice de

recorrência. A imprecisão na identificação da infecção requer

uma busca de acordos sobre critérios homogeneizados e

algoritmos de decisão que orientem o manejo desses

pacientes.

O uso extensivo e às vezes irracional de antibióticos para o

tratamento de infecções tem originado um aumento na

incidência de patógenos multirresistentes nos últimos anos

EXPERIMENTAL
Delineamento: Estudo observacional histórico, com

delineamento transversal, de base populacional, sobre o

tema simultaneidade de fatores de risco para ITU, em

gestantes de alto risco, em um determinado período de

tempo.

Local do estudo: Ambulatório de Atendimento à Gestante

de Alto Risco do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do

Hospital Geral de Caxias do Sul.

Amostra do estudo: Amostragem por conveniência não-

probabilística de um banco de dados histórico relacionado as

gestantes atendidas no Ambulatório de Atendimento à

Gestante de Alto Risco, no período de 2012 a 2018.

Critérios de inclusão: gestantes de alto risco, com o

primeiro episódio de ITU no período do estudo.

Critérios de exclusão: serão excluídos todos os casos

cujos prontuários não apresentem informações condizentes

(mal preenchimento ou inexistência de dados que possam

comprometer o diagnóstico final).
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Modalidade da bolsa: PIBIC- CNPq

Desfechos Primários: Microrganismos identificados nas

uroculturas positivas (análise microbiológica).

Desfechos secundários: idade materna; paridade; índice

de massa corpórea (IMC); tabagismo; uso de drogas ilícitas;

diabete materno (diabete melito gestacional, diabete melito

dos tipos 1 e 2 - DMG, DM1 e DM2); hipertensão artéria

materna, hipertensão gestacional, pré-eclampsia,

hipertensão prévia, hipertensão prévia com pré-eclampsia

superajuntada); outras patologias associadas;

medicamentos em uso; idade gestacional em semanas

completas; ITU com ou sem sintomatologia dolorosa;

número de recorrências na gravidez atual.

O estudo apresentará como benefícios:

1- a possibilidade de se reconhecer, em ambiente hospitalar,

de forma inédita, os fatores de risco para ITU em gestantes

que cursam com patologias de risco materno, fetal e

materno/fetal; 2- em se conhecendo estas indicações,

propor aos gestores do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia

eventuais modificações nas condutas assistenciais

estabelecidas; 3- publicação dos dados obtidos, permitindo

que outras instituições possam atuar de maneira idêntica;

Este projeto foi aproado pelo CEP/UCS sob o

número 3.608.249.

Análise estatística: Para avaliar a simultaneidade dos

fatores de risco será utilizada uma abordagem de análise de

clusters que considera os dados observados e esperados

para cada cluster (cluster é um grupo de casos ou

observações relativamente homogêneos). Serão

considerados como clusters todos aqueles agrupamentos

de fatores de risco nos quais a prevalência observada

excede a prevalência esperada. Para isso, a razão entre as

duas será calculada com seu respectivo intervalo de

confiança de 95% através da teoria de probabilidades

binomial. Em todos os testes, usaremos o nível de

significância alfa bicaudal <0,005 e p <0,001.

CONCLUSÕES
O tópico “RESULTADO E DISCUSSÃO” não poderá ser

apresentado no presente momento por se tratar de um

projeto que está sendo, atualmente, executado.
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