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urinary tract infection can present as asymptomatic bacteriuria, cystitis or acute pyelonephritis.  
During pregnancy, several anatomic and physiologic adjustments favour the occurrence of this entity. 
Acute pyelonephritis can present as a systemic disease with serious maternal and fetal consequences. 
Systematic screening and treatment of asymptomatic bacteriuria during pregnancy reduces the risk of 
acute pyelonephritis by more than 50%, The increasing resistance of uropathogens to antibiotics, and 
continuous introduction of new antibiotics demand a constant evaluation of therapeutic options. This 
article reviews and updates therapeutic approaches to urinary tract infection during pregnancy. 
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INTRoDUção

A infecção do tracto urinário (ITu) é a complicação 
médica mais comum da gravidez, e pode manifestar-
se do ponto de vista clínico, como bacteriúria 
assintomática, cistite ou pielonefrite aguda.1,2,3

Durante a gravidez ocorrem alterações fisiológicas 
e anatómicas que predispõem a ITu, em particular na 
segunda metade da gestação. O aumento da taxa de 
filtração glomerular em mais de 50% e as alterações na 
reabsorção tubular conduzem durante a gravidez a um 
aumento da glicosúria e aminoacidúria, o que por sua 
vez promove o crescimento bacteriano. A compressão 
dos ureteres pelo útero gravídico associada à acção 
miorrelaxante da progesterona sobre os ureteres e 
bexiga conduz a hidronefrose gestacional, que por 
sua vez promove a estase urinária e refluxo vesico-
ureteral.4 Estas alterações contribuem para o aumento 
da incidência de pielonefrite na grávida.5
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O agente mais frequentemente implicado é a 
Escherichia coli, responsável por 80 a 90% dos 
casos (dos quais cerca de 90% são estirpes de alta 
virulência), outros agentes envolvidos são a Klebsiella 
pneumoniae, o Proteus mirabilis e mais raramente 
o Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus do 
grupo B e o Enterobacter.4,5,6

A Infectious Diseases Society of America define 
bacteriúria como a presença de mais de 105 unidades 
formadoras de colónia (uFC) de um uropatogéneo por 
mL de urina, admitindo também valores superiores 
a 103uFC/mL de urina em doente sintomático. São 
também aceites para a definição de bacteriúria  a 
presença de mais de 102uFC/mL de urina colhida 
por algaliação ou a presença de qualquer grau de 
bacteriúria em urina obtida por punção suprapúbica.7

Bacteriúria assintomática
Como o próprio nome sugere, esta entidade, é definida 
pela presença de bacteriúria na ausência de sintomas 
associados.1 A incidência da bacteriúria assintomática 
na grávida varia entre 5 a 10%, consoante as séries, 
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sendo sobreponível à incidência na mulher não 
grávida sexualmente activa.5,8  Sem tratamento, a 
bacteriúria assintomática progride para pielonefrite 
aguda, em cerca de 20 a 40% das mulheres grávidas, 
tornando pertinente o seu diagnóstico e tratamento 
sistemático.6,8,9 A American College of Obstetricians 
and Gynecologists (ACOG) recomenda a realização 
de urocultura em todas as grávidas no primeiro e 
terceiro trimestre para rastreio desta entidade.5,8 São 
considerados grupos de risco para o desenvolvimento 
de bacteriúria assintomática, grávidas com diabetes, 
drepanocitose, anomalia urológica e história de 
infecções do tracto urinário de repetição. Estudos 
demonstram que o tratamento da bacteriúria 
assintomática diminui a incidência de pielonefrite na 
grávida, assim como a incidência de parto pré-termo 
e baixo peso à nascença.3,10,11

Cistite aguda
A cistite é uma infecção do tracto urinário limitada 
ao tracto urinário baixo. é definida como bacteriúria 
associada a sintomas urinários baixos, na ausência 
de doença sistémica.8 A sua incidência na população 
obstétrica varia entre 1 a 2%, consoante as séries, 
sendo sobreponível à incidência na mulher não 
grávida sexualmente activa. Como sintomas urinários 
baixos podemos ter presentes disúria, polaquiúria, 
urgência miccional, sensação de micção incompleta 
e sensação de peso hipogástrico. A hematúria pode 
também estar presente. 2,8

Ao contrário da bacteriúria assintomática, a cistite 
aguda não se encontra associada a risco aumentado de 
desenvolvimento de Pielonefrite.8

Pielonefrite aguda
A pielonefrite aguda é uma infecção do tracto urinário 
alto, com envolvimento do parênquima renal. 

A incidência da pielonefrite aguda na grávida 
é cerca de 1 a 2%, aproximadamente o dobro da 
incidência na mulher não grávida.5,6,8 É mais frequente 
na 2ª metade da gravidez, sendo aproximadamente 
2%, 52% e 46% no 1º, 2º e 3º trimestre de gestação, 
respectivamente.4 Tem como principal factor 
predisponente a bacteriúria assintomática. Outros 
factores predisponentes descritos incluem a existência 

de litíase pielocalicial e processos obstrutivos ou 
neurológicos do tracto urinário.5

Clinicamente pode manifestar-se com febre, 
arrepios, náuseas, vómitos, dor no flanco (geralmente 
à direita ou bilateral, devido à dextrorrotação do útero 
gravídico e consequente maior estase e refluxo vesico-
ureteral na árvore excretora direita), podendo estar 
também presentes sintomas urinários baixos.8 No 
exame físico pode ser manifesto o sinal de Murphy 
renal positivo, desidratação e oligúria. A pielonefrite 
aguda na grávida é a causa mais comum de choque 
séptico e a causa não obstétrica mais comum de 
hospitalização.4

A pielonefrite aguda está associada a complicações 
maternas e fetais graves.4,5,6 Em cerca de 20% das 
grávidas ocorre bacteriémia, e em cerca de 30% dos 
casos ocorre anemia aguda por hemólise induzida 
pelas endotoxinas.1,4,8 Aproximadamente 1 a 8% dos 
casos apresenta como complicação o síndrome de 
dificuldade respiratória aguda (SDRA) por lesão da 
membrana capilar alveolar induzida por endotoxinas, 
sendo factores de risco adicionais para o SDRA, o uso 
de tocoliticos e a hiperhidratação.4,6,8  A pielonefrite 
aguda pode ainda estar associada a contracções 
uterinas, hipertensão, pré-eclâmpsia e amniotite.4,8,13 

Vários estudos estabelecem a associação da 
pielonefrite aguda e o risco aumentado de ruptura 
prematura de membranas, parto pré-termo, restrição 
de crescimento intra-uterino, baixo peso ao nascer e 
mortalidade perinatal. 6,11

DIAGNóSTICo E RASTREIo DA ITU

Estudos de análise custo-benefício demonstraram que 
o rastreio de bacteriúria assintomática na gravidez 
versus tratamento de pielonefrite aguda é efectivo.12

As tiras de reagentes (Combur®) permitem um 
diagnóstico de presunção na presença de nitritos, 
leucocitúria e eritrocitúria. Este teste apresenta 
uma elevada especificidade, tendo contudo uma 
sensibilidade de apenas 60 a 70%. Apesar de barato 
e rápido, é necessária a presença de concentrações 
elevadas de bactérias para ser positivo.6,8

O teste de diagnóstico da ITu é a urocultura.5,6,8  

Além de confirmar a infecção, permite identificar 
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o agente envolvido. A realização sistemática do 
antibiograma possibilita uma escolha direccionada. 
É importante aplicar uma técnica de colheita correcta, 
para obter uma amostra de urina não contaminada que 
possibilite a identificação do uropatogéneo.6,13

A urocultura é o exame de rastreio preconizado, 
devendo ser efectuado por rotina na primeira consulta 
e no terceiro trimestre de gravidez.3,6 É também 
um instrumento de controle de sucesso terapêutico, 
devendo ser efectuado uma a duas semanas após o 
final do tratamento e mensalmente até ao parto para 
confirmar resolução de bacteriúria.5 

CoNDUTA E TRATAmENTo

A bibliografia actual não é consensual quanto às opções 
terapêuticas na ITu, tornando a escolha do antibiótico 
de 1ª linha uma decisão controversa. Existem diversos 
estudos sobre esta questão, contudo, não há uniformidade 
na escolha do regime terapêutico ideal.2

A escolha do antibiótico deve preencher vários 
requisitos nomeadamente, a sua segurança na 
gravidez, apresentar uma boa adesão e naturalmente 
apresentar um espectro de acção abrangente aos 
principais uropatogéneos, tendo em consideração as 
resistências locais.

Bacteriúria assintomática e Cistite Aguda
Perante o diagnóstico de bacteriúria assintomática ou 
cistite, o tratamento deve ser iniciado com antibiótico 
oral em regime de ambulatório. São aceites como 
opções terapêuticas a nitrofurantoína, a fosfomicina, 
a cefalexina, a cefradrina, a cefixime e a amoxacilina/
ácido clavulânico5. [quadro I]

A ampicilina já não é considerada uma opção 
terapêutica, pois estudos recentes demonstraram que 
cerca de 60% das estirpes isoladas de E.coli na ITu 
são resistentes a este antibiótico.5,7 O trimetropim/
sulfametoxazol deve ser evitado no 1º trimestre, pois 
inibe o metabolismo dos folatos, e no 3º trimestre pelo 
risco de desenvolvimento de Kernicterus, pelo que o 
seu uso deve ser limitado à mulher não grávida.6,8,13 

A nitrofurantoína deve ser evitada a partir das 37 
semanas gestacionais, pois interfere com os sistemas 
enzimáticos imaturos dos eritrócitos do recém-
nascido, sendo potencial causa de anemia hemolítica 
no recém-nascido.3,6,14

De referir, que a bibliografia internacional refere 
frequentemente a cefalexina como opção de primeira 
linha no tratamento da bacteriúria assintomática/ cistite 
aguda, no entanto esta cefalosporina não se encontra 
de momento a ser comercializada em Portugal, pelo 
que os autores propõem como opção de primeira linha 
a cefradrina, uma outra cefalosporina de primeira 
geração, também ela frequentemente mencionada 
no tratamento da infecção do tracto urinário baixo. 
Outras opções de primeira linha são a nitrofurantoína 
e a fosfomicina.

Quanto à duração do tratamento da ITu na 
grávida, neste ponto, também a bibliografia actual 
não é consensual. Alguns autores defendem a duração 
do tratamento de 3 dias, por apresentar menos efeitos 
laterais, melhor adesão ao tratamento e menor custo. 
Outros defendem o tratamento durante 10 dias para 
prevenção da pielonefrite. A maioria, no entanto 
defende antibioterapia durante 7 dias. Recentemente 
surgiu como opção no mercado a fosfomicina, que 
permite o tratamento na mulher grávida apenas com 

Quadro I: Opções terapêuticas no tratamento da Bacteriúria Assintomática e Cistite Aguda na grávida.  

1ª linha Dose (mg) Frequência Duração

Nitrofurantoína * 100 6/6h 7 d
Cefradrina 500 8/8h 7d
Fosfomicina 3000 Du 1d

2ª linha Dose (mg) Frequência Duração

Amoxacilina + ácido clavulânico 875/125 12/12h 7d
Cefixime 400 24/24h 7d

Nota : * Evitar no 3º trimestre
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uma toma única, com resultados sobreponíveis a 
outros tratamentos mais prolongados.13 Apesar de 
ser considerada segura na gravidez, ainda há poucos 
estudos randomizados sobre o uso da fosfomicina na 
mulher grávida.6,10 

uma revisão recente da Cochrane concluiu que 
não existe até à data evidência suficiente para apoiar a 
duração do tratamento antimicrobiano no tratamento 
da ITu na mulher grávida.15

Está recomendada a repetição da urocultura dez dias 
após o fim do tratamento para confirmar o sucesso 
terapêutico.5

Pielonefrite aguda
O diagnóstico de pielonefrite aguda, pela sua potencial 
gravidade é considerado de um modo geral critério 
de internamento da grávida.4,6,7 A hospitalização da 
grávida com pielonefrite pode prevenir complicações, 
como SDRA, choque séptico e parto pré-termo.6 
O tratamento deve incluir um antibiótico de largo 
espectro e deve ser inicialmente administrado por via 
parentérica.8 Alguns autores defendem que em casos 
seleccionados o tratamento pode ser realizado em 
ambulatório com antibiótico parentérico, após período 
de 24h de observação, não havendo no entanto até à 
data estudos que apoiem esta abordagem.1 

Na admissão da grávida e ainda antes de iniciar 
antibioterapia, devem ser efectuados sedimento 
urinário, urocultura, hemograma Completo e estudo 
analítico com avaliação da função renal e ionograma. 
Se estiverem presentes dispneia, taquipneia ou outros 
sinais ou sintomas de dificuldade respiratória deve ser 
realizado um RX torácico.1

Durante o internamento é importante manter a 
vigilância dos sinais vitais associada a uma hidratação 
endovenosa equilibrada de modo a manter a diurese 
superior a 30ml/h e evitar a hiperhidratação, uma 
vez que esta é considerada um factor de risco para 
o desenvolvimento de edema pulmonar e SDRA. 
Além do antibiótico, se necessário, deve também ser 
prescrito antipirético, analgésico e anti-emético. 

Está recomendada a repetição do estudo analítico 
cerca de 48h após admissão.1 Após 48h de apirexia 
e se a grávida tolerar, a via de administração da 
antibioterapia pode transitar para via oral.4

Se após 72h de antibioterapia não houver melhoria 
do quadro clínico, está recomendada a realização de 
uma ecografia renovesical para avaliação imagiológica 
e exclusão de patologia urológica concomitante.1

A grávida pode ter alta clínica após 24h de 
antibioterapia oral se a grávida apresentar apirexia, 
estabilidade hemodinâmica e tolerar a medicação. A 
grávida deverá completar 14 dias de antibioterapia 
oral em ambulatório.1,4 Está preconizada a repetição 
da urocultura 10 dias após o fim do tratamento para 
confirmar o sucesso terapêutico. Em cerca de 30 a 
40% dos casos ocorre infecção recorrente.1,4

Como principais opções terapêuticas referidas na 
literatura, para o tratamento da pielonefrite aguda 
na grávida, surgem as cefalosporinas, em particular 
a ceftriaxone pela sua boa compliance (toma única 
diária) seguida da cefoxitina e a cefuroxime (duas 
tomas diárias). Outra opção recomendada é a 
amoxacilina/ácido clavulânico (3 tomas diárias). 
Como opções de 2ª linha podem ainda ser usados a 
combinação da ampicilina com a gentamicina e ainda 
o aztreonam [quadro II]. 

Para a transição do tratamento para via oral pode 
optar-se por uma cefalosporina ou pela amoxacilina/
ácido clavulânico. Sempre que possível a escolha 
do antibiótico deve ser baseada no resultado do 
antibiograma.

RECIDIVA DA ITU NA GRAVIDEz

Cerca de 30% das grávidas com bacteriúria assin- 
tomática e de 20% com pielonefrite apresentam 
recidiva na gravidez.2,4,5,8 

Perante o diagnóstico de recorrência de infecção 
pelo mesmo uropatogéno ou de reinfecção por 
outro agente, deve ser instituído um novo ciclo de 
antibioterapia, se possível orientado pelo antibiograma. 
Em qualquer uma das situações, deve ser ponderado 
o uso de terapia supressiva com doses diárias de 
nitrofurantoína 100 mg/dia ou cefalexina 250mg/dia 
até 4 a 6 semanas pós-parto.6,7 Concomitantemente 
devem ser realizadas uroculturas mensais até ao final da 
gravidez, para rastreio de bacteriúria assintomática.5,6 
Devido à elevada taxa de recorrência de pielonefrite 
aguda durante a gravidez (30 a 40%), alguns autores 
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defendem o uso de terapêutica supressiva diária em 
todas as grávidas com diagnóstico de pielonefrite 
aguda. 3,5,6
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Quadro II: Opções terapêuticas no tratamento da Pielonefrite Aguda na grávida.

1ª linha Dose Frequência Via

Ceftriaxone  2g 24/24h EV/IM
Cefoxitina 1-2g 12/12h EV/IM
Cefuroxime 500mg 12/12h EV/IM
Amoxacilina/ ácido clavulânico 1,2 g 8/8h EV/IM 
2ª linha

Ampicilina+ Gentamicina 1g + 80mg 8/8h EV
Aztreonam 1g 8/8h EV

Ao passar a PO pode-se optar por :

Cefixime  400mg 24/24h PO
Cefradrina 500mg 8/8h PO
Amoxacilina/ ácido clavulânico 875/125mg 12/12h PO
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