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RESUMO 

As autoras analisaram culturas de 100 pa¬ 
cientes portadores de Infecção do Trato Urinãrio internados 
no Hospital Infantil Joana de Gusmão, escolhidos ao acaso, 
sem considerar os fatores predisponentes. 

Os resultados obtidos revelam uma maior 

freqüência da Infecção do Trato Urinãrío no sexo feminino e 

na faixa etãría de 1 mês a 1 ano, sendo o principal agente 

etíolõgico envolvido a E. cofii. ~
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ABSTRACT 

e The authors have analysed cultures of 100 

patients with Urinary Tract Infection interned in Hospital 
Infantil Joana de Gusmao. The patients were chose in a 'hap- 

zard way without taken predisposing factors in to considera- 
tion. ' 

The results obtained showed a greater inci- 

dence of Urínary Tract Infection in females aging one month 

to one year. The main etiological agent involved was E.coL¿.
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1 - INTRODUÇÃO 

O trato urinãrio consiste do conduto urinã- 

rio o qual se estende do tecido corticomedular renal ao mea- 
to uretral externo.(11) 

A urina na bexiga ë normalmente estëri1.Por 

outro lado, a uretra distal no sexo feminino e masculino tem 

uma detectãvel flora bacteriana. O número de cada organismo 
na uretra diminui em direção ã bexiga urinãria. A proximida 
de da vagina e região perianal com o meato uretral *favorece 

uma contagem bacteriana maior no sexo feminino.(11). 

A Infecção do Trato Urinãrio (ITU) pode ser 

definida como o conjunto de alterações fisiopatolõgicas con- 

sequentes ã multiplicação de bactërias patogênicas na urina, 

quer seja no parênquima renal ou nas vias excretoras urinãé 

rias, desde o sistema pelvicalicial até a uretra.(7) 

O diagnõstico da infecção urinãria se ba- 

seia na existência de uma bacteriúria quantitativa igual ou 

superior a 105 bactérias/ml.(¶'2'3'4'7'10'11'14) 

Urocultura quantitativa ë 0 exame mais im- 

portante para o diagnostico de uma infecçao urinäria porque 

não apenas indica a ocorrência de multiplicação bacteriana
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no trato urinãrio, mas permite o isolamento do agente cau- 

sal e o estudo de sua sensibilidade frente aos antibacte- 
12) rianos.( 

A incidência da ITU varia consideravelmente 

com idade e sexo. As ITU são mais frequentes em crianças do 

sexo feminino, qualquer que seja a idade considerada, com eš 
ceção do periodo neonata1.(7) 

Devido ao fato do principal reservatõrio 

dos agentes infecciosos para o trato urinãrio ter origem da 

flora da genitãlia externa, perineo e regiões perianais, os 

organismos mais frequentemente implicados na ITU incluem en- 

terobactërias, especialmente E. c0£¿ e outros organismos en- 

tëricos Gram negativos. Em adição, organismos como Pnoteuó, 

Póeudomonaó, Stneptococcuó uiâidanó, Staphylococcuó aunauó, 

K£abó¿a££a, Haemophiluó, Staphylococcuó coagulaóe negativa , 

e outros tem sido associados com o desenvolvimento da 

1Tu.('1) ` 

O estudo da bacteriologia da infecçao urinš 

ria esta bem determinado, sendo já motivo de vãrios traba- 

lhos.
` 

Entretanto ë necessario esclarecer a reali- 

dade de cada serviço para uma idëia exata das bactérias pre- 

dominantes em pacientes atendidos e sua situação comparativa 

com o apresentado pela literatura especifica. 

O presente trabalho tem como objetivo a 

anãlise da bacteriologia-da ITU segundo idade e sexo,, sem



considerar os fatores predisponentes
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2 - cAsuísT1cA E METono 

_ O estudo consiste na revisão de 100 pron- 

tuãrios de crianças compreendidas na idade de Ofa 12 . anos 

portadoras de ITU, confirmada por urocultura positiva em a- 

mostras adequadamente coletadas- 

De cada prontuário foram analisados os se- 

guintes dados: idade, sexo, raça e bactéria isolada. 

Os casos foram escolhidos ao acaso, dentro 

da população de crianças portadoras de ITU internadas no 

Hospital Infantil Joana de Gusmão e registradas no Serviço 

de Arquivo Mëdico e Estatística do referido nosocõmio. 

Idade, sexo e bactéria infectante foram 

correlacionadas a fim de se analisar a bacteriologia da 

ITU e sua incidência conforme idade e sexo.
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3 - RESULTADOS ' 

Cem casos de pacientes portadores de ITU fg 
ram estudados no Hospital Infantil Joana de Gusmão. 

As idades variaram de 0 a 12 anos havendo 
maior incidência na faixa etãria de.1 mês a 1 ano, conforme 
pode-se observar pela anãlíse da Tabela 1.

~ TABELA 1: Distribuiçao dos Casos de ITU conforme _ 

Idade e Sexo 

- Se-X0 FEMININO L MASCULINO TOTAL 
Idade n9.casos % n9 casos % n9 casos % 

O ~ 1 

1 mês 
1 ano 
Zanos 
7anos 

mês 4 40 6 60 
- 1 

- 2 
- 6 
-12 

3DO 
HHOS 
3HOS 
QHOS 

ó3,'s2 

77,78 
70,59 
1oo 

17
4
5 

36,17 
22,22 
29,41 

TOTAL 32
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~ Houve uma prevalência absoluta da raça bran 
ca em 95% dos casos. 

TABELA 2: Distribuição dos Casos de ITU conforme Raça 

Raça LEUCODERMICO MELANODERMICO 
N9 de Casos n9 n? 

100 V95 5 

~ O sexo predominante abrangendo 68% dos ca- 

sos foi o feminino, porém na faixa etãria de Ora 1 mês obser
A vou-se maior incidencia nos meninos, de acordo com o estudo 

comparativo da Tabela 3, a partir de dados obtidos da Tabe- 
la 1. . 

TABELA 3: Distribuicao dos Casos de ITU conforme 
Idade e Sexo e Estudo proporcionado entre 

Meninas e Meninos 

Sexos _ 

Idade 0-1mêâ 1m-1a 1a-2; za-óa 7a-12a TOTAL 

Feminio 4 30 14 12 8 68 
Masculino 6 17 4 5 - 32 
Proporção entre _ _ _ _ _ 

meninas e meninos 1.1,5 1.o,s 1.o,3 1.o,4 (*) 1.o,4 

(*) Pnopoação pnejudicada pa@a_auóënc¿a de caóoó no óexo 
maócuiino neóta fiaixa etahàa. 

Dentre os agentes etiolõgicos, o predomi- 

nante foi a'E. cofii; seguido‹h›Enteaobacten aglomenanó ev 

Kiebóíella; como se observa na Tabela 4.
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TABELA 4: Bactéria Isolada em 100 Casos de ITU 

AGENTE ETIOLÕGICO N9 DE CASOS 

E. co£¿ 59 

Entenobactea agiomeaanó 12 

Klebóiella 12 

Pnoteuó 6 

Stafiálococcuó 4 

Póeudomonaó 3 

C¿tnobac£en 2 

Senaatáa 1 

Enteâobactea ckoacaf 1 

TOTAL 100 

Em todas as idades e em ambos os sexos a 

principal bactéria isolada foi a E. co£¿, sendo sua maior 

incidência observada na faixa etãria de 1 mês a 1 ano. No 

sexo feminino ocupou 64;71% do-total de germes isolados. Em 

segundo lugar-Enieaobácteh agkomeaanó coincidindo com a 

K£ebóLe££a, cada qual contribuindo com 15,63% para etiologia 

No sexo masculino 46,87% dos casos foram causados por E.co£¿, 

10,29% por Enteaobacien aglomeaanó e 10,29% por Kiebóiella.
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TABELA 5: Distribuição dos Casos de ITU conforme 
Bactéria e Sexo 

Bactëría 
SEXO 

H@flNH¶) LMSUHJ No Irnmi 
4 9 .ø 

go I1UlIl€1`O o 1`lUITleI`O 

E.coL¿ 
EL agkomøuuw 

Klahàüdia 

Wwtuw 
Ouvwó 

› 44 ó4,71 15 

7 10,29 5 

7 10,29 5 

3 4,42 3 

7 10,29 4 

46,37 _59 

15,63 12 

15,63 12 

9,57 ó 

12,5 11 

TOTAL 68 100 32 100 100



~ TABELA 6: Distribuioao dos Casos de ITU conforme 
Bactëria e Faixa Etária 

'Idade __ À. 
1 1 . _ . 

. 
~ 0¬1mes 1m»1a 1a-2a Za-6a 7a¬12a TOTAL 

Bactëria 

E, coli V 6 
' 

24 8 59 V 
_n Ô .-\ 

U.¡_.\_¡_¡..-.n 

...Á 

é-*Í\3U~l`->C\l\) 

E. agiomenanó 9 2 12 
K£ebó¿e££a 2 6 3 
1>›z‹›z:wó 

A 

3 2 

Siafiilococcuó 1 

Póuuwmonaóv 3 
Ciinobactøm 1 1 

swww. 
_

1 

E.cLmum£ 1 

TOTALs 10 47 18 17 8 100~ 

TABELA 7: Distribuição dos Casos de ITU conforme
, 

Bactéria, Sexo e Idade 

Faixa etária/sexo 0-1mês 1m-1a 1a-2a Za-6a 7a-12a TOTAL 
Bactería f m f m f m f m f m f m 

E.coL¿ 3 3 17 2 8 3 8 

E. agfiomehanó 5 1 1 

1<z‹›.bz»z;‹›,wz 1 1 2 
1

1 

Wwiuw 2 1 
_

_ 

Stafiáfiococcuó 1 2 1 

Póeudomonaó 2 1
_ 

CLUwbactø1 1 1 

Søvwiáa 1 

E. cloacal 1 

--\-b-J>\l 

fibi-HCO 

il 

1% 

-*'-'^-'l\J|\)U~l\l\I-b 

-l 

-\-'l\)LNU'IU1U'I 

TOTAL 4 6 30 17 14 4 12 5 8 68 32
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4 - D1scussÃo 

d A ITU ë uma patologia a se considerar em 

todas as idades, sendo uma das infecções bacterianas mais 

freqüentes na infãncia.(1) ` 

Em nosso estudo, encontramos uma maior inci 
dência de ITU na faixa etãria de 1 mês a 1 ano. Os trabalhos 

de Weir demonstraram esta mesma prevalência. Poderíamos per- 

guntar porque nosso trabalho evidenciou esta maior incidên 

cia em lactentes. Terã sido porque se estudou preferentemen- 

te crianças lactentes? Ou serã que a pesquisa precoce de in- 

fecção urinãria no Hospital Infantil Joana de Gusmão contri- 

buiu decididamente com este dado? Talvez um estudo prospecti 

vo respondesse a estas indagações. 

Houve um predomínio de ITU no sexo feminino, 

concordando com a maioria dos dados de 1iteratura(6° Z gjs). 

A anãlise comparativa entre o sexo feminino e masculino de- 

monstrou uma proporcionalidade de 1 para 0,4. 

O sexo feminino predominou em todas as fai- 

xas etãrías, exceto na idade compreendida entre 0 e 1 mês, 

concordando com outros estudos‹(7' 14)
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O agente etiolõgico que predominou nas uro- 

culturas foi a E. coli, em concordância absoluta com a lite- 
ratura.(1'6'14'15) Seguindo-se a anãlise conforme dados ob- 

tidos de urocultura encontramos apõs, o Enteaobactea agiome- 

aanó totalizando 12 casos, assim como a K£ebó¿e££a. Outros 

estudos demonstraram como segunda bactéria predominante o 

Puateuó, seguida pela K£ebó¿e££a.(6' 15) 

Em nosso trabalho não encontramos diferen-
A 

ça significativa da incidencia de E. coli como responsãvel 

pela etiologia da ITU entre o sexo feminino e masculino. Os 

dados levantados revelam respectivamente 64,71% e 48,87%. Es 
tes valores estão melhor representados na Tabela 08, confec- 

cionada com o objetivo de destacä-los. Na analise comparati- 

va dos resultados do presente estudo em relação aos estudos 

de Vargas, constatou-se que os resultados obtidos por este 

ultimo apresentam uma diferença muito mais importante entre 

os sexos. 

Em relação ao gênero Puoteuó, observamos u-
A ma maior incidencia no sexo masculino, o quem vem a concor- 

. 6 15 dar com a 11teratura.( ' ) 

Na filtima década, tem havido grande renova 

ção do interesse no estudo da ITU em crianças, estimulado 

principalmente pela verificação de que estas infecções não 

são meros fatos isolados mas, freqüentemente, são precurso- 

res de doença renal no adulto.(7) .



E dever do pediatra reconhecer este estado 

de doença, documentã-1o, tratã-lo adequadamente e estabele- 

cer, sempre que possível, a etiologia subjacente.(7) 

Este trabalho procura colaborar com esta
~ observaçao, dando elementos para o melhor conhecimento da 

etiologia bacteriana das Infecçoes do Trato Urinãrio.
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5 - coNcLusÃo 

- A E. co£¿ foi o germe predominante em am- 

bos os sexos e em todas as idades, seguida pelo Enieâobacteâ 

ag£omenanó§ Klebóieila e Pàoteuó. 

- A ITU foi mais freqüente no sexo feminino
A em todas as faixas etãrias, exceto no período de 0 a 1 mes, 

onde se observou maior incidência no sexo masculino. 

- A ITU incídiu com maior freqüência na fai 
xa etãria de 1 mês a 1 ano. 

- Apesar das diferenças entre os valores 
presentemente obtidos com aqueles da literatura consultada 
terem sido pequenas, elas ocorreram, confirmando a opinião 

de vãrios autores que se estabeleçam padrões de identifica 
ção dos agentes etiolõgicos mais freqüentes da ITU para ca- 

da serviço.
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