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Prezado Associado,
O papel da SBU transcende a esfera da
educação continuada, influenciando nossas
condutas e a relação médico-paciente. O avanço do conhecimento urológico ocorre de forma
muito rápida e nos impõe uma atualização constante; além de uma análise criteriosa da literatura
internacional.
A escolha da conduta e a informação aos
nossos pacientes devem ser prioridade absoluta
na nossa prática diária. As nossas diretrizes necessitavam de uma atualização para se adequar
ao contexto atual do trabalho urológico.
A diretoria da SBU, preocupada com esta lacuna, organizou por meio da Escola Superior de
Urologia, em sintonia com todos os departamentos, este importante trabalho, que irá beneficiar
todos os urologistas brasileiros.
Agradecemos o esforço de todos os envolvidos neste projeto, em especial, os doutores
Archimedes Nardozza Jr. e José Carlos Truzzi,
que coordenaram os trabalhos.

Aguinaldo Nardi
Presidente SBU
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Introdução

Projeto Recomendações
O Projeto Recomendações SBU 2013 foi elaborado pelos
Departamentos da Sociedade Brasileira de Urologia e seguiu
o padrão do Projeto Diretrizes, uma iniciativa conjunta da
Associação Médica Brasileira e do Conselho Federal de Medicina, que tem por objetivo conciliar informações da área
médica a fim de padronizar condutas que auxiliem o raciocínio e a tomada de decisão do médico.
As informações contidas neste projeto devem ser submetidas
à avaliação e à crítica do médico, responsável pela conduta a ser
seguida, frente à realidade e ao estado clínico de cada paciente.

Metodologia empregada na elaboração
Diversas orientações para elaboração de diretrizes são encontradas na rede da Internet, mostrando pequena variação metodológica na dependência do país de origem. A metodologia
selecionada no presente projeto buscou a padronização de texto
UROLOGIA FEMININA
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objetivo e afirmativo sobre procedimentos diagnósticos, terapêuticos e preventivos, recomendando ou contraindicando condutas,
ou ainda apontando a inexistência de informações científicas que
permitam a recomendação ou a contraindicação. As referências
bibliográficas são citadas numericamente por ordem de entrada
no texto, seguidas do grau de recomendação A, B, C ou D. A
classificação do grau de recomendação, que corresponde à força
de evidência científica do trabalho, foi fundamentada nos centros
de medicina-baseada-em-evidências do “National Health Service” da Grã-Bretanha e do Ministério da Saúde de Portugal.
Todos os graus de recomendação, incluindo-se o “D”, são
baseados em evidência científica. As diferenças entre o A, B,
C e D devem-se exclusivamente ao desenho empregado na
geração da evidência.
A correspondência entre o grau de recomendação e a força
de evidência científica é descrita em detalhes na Tabela 1 e
está resumida a seguir:
A - Estudos experimentais ou observacionais de melhor consistência;
B - Estudos experimentais ou observacionais de menor consistência;
C - Relatos de casos estudos não controlados;
D - Opinião desprovida de avaliação crítica, baseada em consensos, estudos fisiológicos ou modelos animais.

A utilização do grau de recomendação associado à citação
bibliográfica no texto tem como objetivos principais: conferir
transparência à procedência das informações, estimular a busca
de evidência científica de maior força, introduzir uma forma didática e simples de auxiliar a avaliação crítica do leitor, que arca
com a responsabilidade da decisão frente ao paciente que orienta.
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Capítulo 1
Infecções Urinárias
de Repetição
As infecções do trato urinário (ITU) correspondem a 1,2%
das consultas médicas1. Cerca de 50% a 80% das mulheres terão
ao menos um episódio de ITU na vida e 15%, ao menos uma
ao ano2. A ITU recorrente é definida como dois eventos de
infecção no período de seis meses ou três em um ano e ocorre
em aproximadamente 30% a 50% mulheres que desenvolvem o
quadro de cistite aguda.
Alteração da flora vaginal, hipoestrogenismo (climatério),
diabetes mellitus, imunodepressão, incontinência urinária, uso
de diafragmas ou espermicidas e gestação são citados como fatores de risco3. Existe predisposição genética envolvida. Mulheres,
cujos parentes de primeiro grau apresentam ITU de repetição,
possuem maior chance de desenvolver o problema. Foi descrito que pacientes não-secretoras de antígenos ABO cursam com
maior probabilidade de ITU. Scholes et al.4, demonstraram que a
atividade sexual está relacionada com os episódios de ITU. Nesse
estudo, mulheres com cistite recorrente com frequência de relaUROLOGIA FEMININA

13

ções sexuais superior a quatro vezes ao mês apresentavam maior
chance de desenvolver cistite (94% versus 47%)4 (B).
Considera-se recidiva quando o mesmo micro-organismo é
responsável pelo novo quadro de ITU. A reinfecção é caracterizada, quando esta se deve a novo agente etiológico5,6.
Em geral, as mulheres com ITU de repetição não apresentam qualquer alteração anatômica do trato urinário7. Não se faz
necessário, de rotina, realizar exames de imagem contrastados
e cistoscopia nessas pacientes8 (B). A ultrassonografia pode ser
considerada por ser um método não-invasivo e de fácil acesso.
O tratamento da ITU de repetição busca reduzir o número
de episódios por ano. Abaixo serão listadas as opções terapêuticas que podem ser utilizadas em conjunto ou isoladamente.

1. ANTIBIOTICOPROFILAXIA (AP)
A antibioticoprofilaxia é realizada por meio da utilização de
um quarto da dose terapêutica, uma vez ao dia. As desvantagens
da utilização da AP incluem indução de resistência bacteriana,
alteração da flora vaginal, efeitos colaterais e reações adversas.
A maioria dos uropatógenos são sensíveis a fluoroquinolonas,
nitrofurantoína, sulfametoxazol/trimetropina (SMX/TMP),
cefalosporinas de primeira geração, ampicilina e associação de
amoxacilina com clavulanato9. Não existe tempo determinado,
podendo ser utilizado por 3 a 6 meses, mas existem estudos
que usam por 12 meses10. Os esquemas terapêuticos mais comuns estão listados na tabela 1. Stappleton e Stamm relataram
encontraram 95% de resposta ao uso de antimicrobianos profiláticos, porém com 60% de recorrência após o encerramento da AP. Esses autores também constataram que o risco de
ITU não muda antes e depois da AP11. Revisão sistemática
demonstrou que AP é medida eficaz na prevenção da ITU de
repetição12(A). Quando a paciente descreve a correlação entre
ITU e intercurso sexual, a administração de antibióticos pós-coito pode se tornar uma opção.
14
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Tabela 1. Antimicrobianos mais comumente utilizados na
profilaxia da ITU de repetição.

Antibióticos
Ciprofloxacina
Norfloxacina
Nitrofurantoína
Cefalexina
SMX/TMP

Dose
125 mg/dia
200 mg/dia
50 – 100 mg/dia
250 mg/dia
200/40 mg/dia

2. CRANBERRY
Estudos experimentais demonstraram, in vitro, que preparados de cranberry conseguiram diminuir significativamente
a adesão bacteriana tecidual de cepas de Escherichia coli e de
outros patógenos comuns ao trato urinário inferior13-15. A liberação de protoancianidinas na urina após a ingestão do suco de
cranberry e, consequente, diminuição da aderência bacteriana,
por intermédio das fímbrias P, ao urotélio, no entanto, carece de
comprovação consistente. Outros mecanismos parecem estar
relacionados à ação celular do cranberry16. A mais recente revisão sistemática da Cochrane publicada em 2012 concluiu que o
suco de cranberry tem pequena eficácia na redução dos episódios de ITU em um período de doze meses. Desta forma, não
há evidências suficientes para recomendar o emprego rotineiro
do suco de cranberry na prevenção da ITU de repetição. Não há
ainda dose estabelecida para esse produto. Outras preparações
(cápsulas) necessitam ser avaliadas quanto a sua eficácia17 (A).

3. PROBIÓTICOS
Advoga-se que o uso de substâncias com Lactobacillus (L.
Rhamnosus Gr-1 e L. Fermentum RC-14) administrados por via
oral e vaginal possam recompor a flora local, diminuir a adesão
bacteriana e, portanto, reduzir os episódios de ITU18. Há, no
UROLOGIA FEMININA
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entanto, poucos estudos clínicos adequados a respeito. Anukam
et al.19 demonstraram que a aplicação local de produtos com as
cepas de Lactobacillus acima descritas diminuem a ocorrência
de vaginite bacteriana e, portanto, reduziriam o risco de ITU.
Não há, contudo, evidências suficientes para recomendar seu
uso rotineiro. (C)

4. ESTROGENOTERAPIA
Considerando-se que o hipoestrogenismo é fator de risco
para ITU recorrente, a administração de estrógeno tópico ou
oral foi proposto. Em 2008, uma revisão sistemática concluiu
que não houve redução dos episódios de ITU com o uso de reposição hormonal sistêmica comparada ao placebo. Entretanto,
demonstrou-se redução nos episódios de ITU com o emprego
de estrógenos tópicos na comparação com profilaxia antibiótica
e placebo, em pacientes no climatério, embora haja grande variação na dose e produto aplicado20 (A).

5. IMUNOTERAPIA ORAL (LISADO DE Escherichia coli)
As ITUs de repetição podem estar relacionadas a uma menor resposta imunológica aos patógenos que podem colonizar
o trato urinário inferior. Por tal razão, alguns produtos foram
desenvolvidos no intuito de melhorar a atividade imunológica
contra cepas, principalmente, de Escherichia coli. Bauer et al.20 demonstraram redução de 34% dos episódios de ITU comparados
ao uso de placebo (A). Naber et al. realizaram meta-análise e
constataram redução de 19% nos episódios de ITU9 (A).

RECOMENDAÇÕES
Antibioticoprofilaxia é eficaz no tratamento da ITU de repetição, embora haja frequente recorrência após sua suspensão. (A)
Imunoterapia oral mostrou-se efetiva na redução dos episódios de ITU. (A)
Estrógenos tópicos podem ser utilizados em mulheres após
16
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o climatério, embora a dose e a preparação a ser empregada não
estejam estabelecidas. (A)
Não há evidências suficientes para recomendar o emprego
rotineiro de probióticos (C) e produtos à base de cranberry (A).
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Capítulo 2
Investigação Diagnóstica da
Infecção Urinária na Mulher
Introdução
A prevalência das infecções urinárias (ITUs) nas mulheres
é elevada e varia conforme a faixa etária. Estima-se que 50%
da população feminina apresentará pelo menos um episódio de
ITU durante a vida. Nos Estados Unidos, as ITUs são responsáveis por mais de 7 milhões de consultas/ano e aproximadamente
100.000 hospitalizações/ano1,2.
Na maioria dos casos, as mulheres com sintomas sugestivos
de infecção do trato urinário (cistite aguda) são diagnosticadas
e tratadas nos serviços de pronto atendimento. A persistência
e/ou a piora do quadro clínico normalmente leva ao encaminhamento para o especialista.
O diagnóstico das ITUs baseia-se nas manifestações clínicas,
nos exames laboratoriais e em casos selecionados, na avaliação
por métodos de imagem.
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QUADRO CLÍNICO
As infecções do trato urinário podem, de maneira geral, ser
divididas em cistites e pielonefrites.
As cistites são caracterizadas por disúria, polaciúria, urgência miccional, odor fétido na urina e dor supra-púbica. Podemos
também observar hematúria em alguns casos. Nas mulheres idosas ou diabéticas os sintomas podem ser menos expressivos ou
até mesmo ausentes.
As pielonefrites agudas são caracterizadas por febre, tremores, dores nos flancos e na região lombar. Polaciúria, disúria e urgência miccional podem preceder em alguns dias os
sintomas sistêmicos1.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS DAS ITUs
Patologias ginecológicas ou não infecciosas do trato urinário
podem apresentar sintomas semelhantes, se fazendo necessário o
diagnóstico diferencial.

Principais diagnósticos diferenciais das ITUs
•
•
•
•
•
•
•
•
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Litíase ureteral distal
Cistite intersticial (síndrome da bexiga dolorosa)
Síndrome da bexiga hiperativa
Patologias do trato genital inferior (vaginites)
Neoplasias vesicais (carcinoma in situ)
Neoplasiasuretrais (raro)
Divertículo de uretra
Obstrução infravesical (anatômica ou funcional)
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AVALIAÇÃO LABORATORIAL
1. ANÁLISE DO SEDIMENTO URINÁRIO
A análise do sedimento urinário é realizada nas amostras
colhidas do jato urinário médio. A coleta de forma adequada
reduz a possibilidade de contaminação da amostra. Recomenda-se o afastamento dos grandes lábios e a antissepsia da região
periuretral com gaze umedecida previamente à coleta. O uso
de antissépticos locais, como, iodo povidona e clorexidina, está
contraindicado3(A).
Nas mulheres com ITU, o sedimento urinário é caracterizado
pela presença de bactérias, glóbulos brancos (piúria) e glóbulos
vermelhos (hematúria). A bacteriúria microscópica é encontrada
em 90% dos casos quando o número de bactérias na urocultura
for maior que 100.000 unidades formadoras de colônias (UFC).
Quando este número é inferior a 10.000 UFC as bactérias podem não ser identificadas4.
A piúria tem sensibilidade de 80% e especificidade de 70%.
A microhematúria está presente em 40% das cistites e em 80% a
90% das pielonefrites agudas. Esses parâmetros variam conforme
a hidratação da paciente, a velocidade de centrifugação da urina e
a intensidade da resposta inflamatória4.
A presença de células epiteliais vaginais e lactobacilos no sedimento urinário sugere contaminação da amostra. Nesses casos,
é recomendável repetir a coleta de urina com preparo adequado4.

2. CULTURA DE URINA
A presença de mais de 100.000 UFC na cultura confirma o
diagnóstico de ITU. Este valor de corte apresenta algumas limitações, pois até 30% das mulheres sintomáticas podem apresentar valores inferiores a 10.000 UFC4. Assim, nas mulheres com
sintomas agudos de cistite com piúria e/ou bacteriúria, a simples
presença de 100 UFC confirma o diagnóstico de ITU4(A).
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Nos quadros clínicos sugestivos de pielonefrite aguda á cultura de urina deve ser sempre realizada, não sendo necessário
aguardar o resultado para iniciar o tratamento, sob risco de agravamento do processo infeccioso4(A).

3. BACTERIÚRIA ASSINTOMÁTICA
A bacteriúria assintomática (BA) é definida como a presença
de bactérias na urina sem que ocorra invasão tecidual. Conceitualmente, deve ser diferenciada das ITUs, nas quais ocorre a
invasão e irritação do urotélio1.
A bacteriúria assintomática não aumenta a incidência de
ITU e o seu tratamento está associado a uma maior resistência
aos antibióticos. Somente em casos específicos (imunodeprimidas, diabéticas e gestantes) o tratamento é recomendado7,8(A).

4. AVALIAÇAO POR IMAGEM
A avaliação clínica detalhada, análise do sedimento urinário
e cultura são suficientes para diagnosticar a maioria das ITUs.
Entretanto, os exames por imagem estão indicados nos seguintes
casos:4,9(A)
•
•
•
•
•

ITUs febris;
Pacientes imunodeprimidas;
Sinais e sintomas de uropatia obstrutiva;
Não responsivas ao tratamento inicial;
Infecções urinárias recorrentes

Em geral, as mulheres com ITU recorrente não apresentam
qualquer alteração anatômica do trato urinário10(B). Não se faz
necessário, de rotina, realizar exames de imagem contrastados e
cistoscopia nessas pacientes11(B).

22
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4.1 Ultrassonografia (USG)
A ultrassonografia é um método não invasivo, rápido e barato. Não há indicação rotineira da sua utilização em quadros de
ITU não complicada1(D).

4.3 Tomografia Computadorizada (TC)
A TC é o exame de escolha na avaliação radiológica das
ITUs febris e das ITUs complicadas. Nas pacientes sem contraindicações (antecedentes alérgicos e função renal alterada), o
exame deve sempre ser realizado com contraste endovenoso. Nas
pacientes com alteração da função renal ou antecedentes alérgicos ao contraste, a ressonância magnética pode ser indicada
tendo resultados comparáveis aos da TC. Não há indicação do
uso rotineiro em quadros não complicados1(D).

RECOMENDAÇÕES
A análise do sedimento urinário está indicada na avaliação de
todas as mulheres com sintomas sugestivos de ITU. (A)
Nas mulheres com sintomas típicos de cistite, sem fatores
de risco associados e sem história de cistite recorrente, a presença de piúria, bacteriúria ou hematúria confirma o diagnóstico de ITU. (A)
Nas mulheres sintomáticas sem piúria recomenda-se aguardar o resultado da cultura de urina antes de se iniciar antibioticoterapia. (A)
A presença de células epiteliais vaginais e lactobacilos na
amostra de urina sugere contaminação. Nestes casos, recomenda-se repetir o exame antes de instituir qualquer tratamento. (A)
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A avaliação por imagem somente está indicada nas ITUs
febris, nas pacientes não responsivas ao tratamento, nas ITUs
recorrentes e nos casos associados a algum fator de risco. (A)
A tomografia computadorizada está recomendada nas ITUs
complicadas. (A)
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