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Infeção urinária na mulher EDITORIAL 

A infeção urinária é um 

dos motivos mais         

frequentes que leva os 

utentes a procurarem 

uma consulta urgente. 

 

Por razões anatómicas, é 

muito mais frequente no 

sexo feminino. 

 

Assim, dedicamos este 

número ao esclareci-

mento de algumas     

duvidas muito frequentes 

sobre infecção urinária 

na mulher. 
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O que é? 

As infeções do trato urinário (ITU) são processos inflamatórios de causa infeciosa. São 

uma das infeções bacterianas mais frequentes na mulher. Segundo vários estudos, uma 

em cada cinco mulheres adultas tem pelo menos um episódio ao longo da vida. 

 

Como aparecem? 

As infeções urinárias , na grande maoria dos casos, surgem a partir de bactérias          

presentes na região do períneo (zona que rodeia o ânus e os genitais), que a partir da 

abertura da uretra infectam zonas do aparelho urinário 

 

Porque razão afetam mais as mulheres? 

As ITU são mais frequentes no sexo feminino por razões anatómicas, uma vez que as   

mulheres têm uma uretra mais curta, facilitando a passagem de bactérias do exterior 

para o interior do aparelho urinário. 

 

Quais os agentes responsáveis pela infeção? 

As bactérias responsáveis pelas ITU mais frequentes são as Enterobacteriaceae como a 

Escherichia coli (70% a 90%), Proteus mirabilis ou Klebsiela spp.  

 

Como se manifesta? 

Os sintomas mais frequentes são a dor ao urinar, necessidade de urinar com maior     

frequência ou ter vontade de urinar mas não conseguir. Também podem estar presentes 

dor no fundo da barriga, sangue na urina ou urina com cheiro fétido. 

 

Quais os fatores de risco para ITU? 

Existem determinados fatores que facilitam a chegada das bactérias à bexiga, como 

por exemplo as alterações do trânsito intestinal ou da flora vaginal, a atividade sexual 

ou o uso de espermicidas. O sexo feminino, a diabetes, a presença de pedra nos rins,  

menopausa ou a utilização de diafragmas são factores que podem aumentar a inci-

dência das ITU. 

 

Como se faz o diagnóstico? 

A maioria das vezes o diagnóstico  de infecção urinária é clinico, isto é, baseado nos 

sintomas referidos pela utentes. Em caso de dúvida, o médico pode fazer uma análise à 

urina - a tira-teste, ou o “Combur” - que ajuda a identificar se existem alterações        

urinárias, nomeadamente a presença de nitritos, de células inflamatórias (leucócitos) ou 

de sangue.  Muito raramente pode ser necessária a realização de outro tipo de análise 

à urina, a urocultura. 
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Como se trata? 

O principal tratamento das ITU passa pela toma de       

antibiótico. A duração do tratamento depende do tipo de 

antibiótico utilizado, dos sintomas que o doente apresenta, 

dos antecedentes pessoais e/ou comorbilidades            

associadas (por exemplo diabetes). 

 

Para mais informações: 

 

Fale com o seu médico/

enfermeiro de família 

Saiba mais em: 

www.ebola.dgs.pt 
 

Em caso de suspeita, 

ligue: 

 

Infeção por vírus Ébola 

 

Se esteve nos últimos 21 dias num país afetado pela epidemia por vírus Ébola 

ou 

Se esteve nos últimos 21 dias em contacto com um doente com infeção por vírus 

Ébola 

e 

Tiver febre superior a 38ºC de início súbito 

 

Ligue 808 24 24 24!  

Como se previne? 

Embora sem nível de evidência e com poucos estudos clínicos válidos, existem algumas 

medidas gerais que são habitualmente recomendadas: a ingestão de 

água; a higiene adequada (mas não excessiva, de modo a não     

alterar a flora vaginal); a micção pós-coito; a micção sempre que 

tiver vontade (não reter a urina); evitar o uso de espermicidas. 

 

Infeções recorrentes e profilaxia 

A ITU recorrente não complicada define-se pela existência de pelo menos três episódios  

de ITU no espaço de 12 meses.  

Se este for o seu caso, deve agendar consulta com o seu médico assistente para que ele 

avalie a necessidade de fazer tratamentos preventivos.  

 

Como evitar as complicações de uma ITU? 

Perante sintomas típicos de infecção urinária a mulher deve recorrer ao médico para ser 

avaliada e se se confirmar a suspeita, devidamente medicada. A automedicação com 

antibióticos está contra-indicada.  

Quando precocemente diagnosticadas e tratadas corretamente, a grande maioria das 

ITU  evoluem para a cura sem complicações.  

 

 

 

Para mais informações pode consultar: 

http://www.dgs.pt/departamento-da-qualidade-na-saude/normas-

orientacoes-e-informacoes/terapeutica-de-infecoes-do-aparelho-urinario-

comunidade-pdf 

http://www.apmgf.pt/ficheiros/GuiaPraticoSaude.pdf 

http://www.apurologia.pt/medicina_familiar/prev-infec-urin-recorr.pdf 

 

(custo chamada local) 


