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Resumo da Revisão da Literatura
Estima-se que 20%-35% de todas as mulheres têm, pelo menos, uma infecção do trato urinário em algum momento de
suas vidas (1). A maioria ocorre em mulheres saudáveis, sexualmente ativas, com um trato urinário normal e com
função renal normal (2). Essas infecções são, usualmente, limitadas ao trato urinário inferior, não são recorrentes e
respondem ao tratamento antimicrobiano apropriado (3). As infecções do trato urinário inferior estão confinadas à
bexiga e, ocasionalmente, à uretra e resultam em sintomas irritantes na micção, tais como freqüência, disúria, urgência
e hematúria nos casos graves. Geralmente não há dor no flanco, febre ou outros sintomas sistêmicos associados.
As infecções recorrentes no trato urinário inferior são, usualmente, definidas como dois ou mais episódios de tal
infecção que tenham ocorrido nos 12 meses precedentes (4). Na maioria dos casos, tais infecções são resultados de
hábitos sexuais e de higiene (por exemplo, mulheres que são sexualmente ativas, especialmente aquelas que usam
diafragmas e/ou espermicidas) (4,5). Na verdade, tais infecções do trato urinário inferior são comumente chamadas de
“cistite de lua de mel”. Um espécime obtido em ambiente descontaminado ou por meio de sonda para cultura,
normalmente revela mais de 100.000 organismos por mililitro de urina. O organismo infectante típico é a Escherichia
coli. A rota de infecção é ascendente da área perianal e vagina, via uretra, para dentro da bexiga. Nas mulheres, não é
de todo incomum que tais infecções sejam graves, a ponto de resultar em densa hematúria. Entretanto, nas infecções
não complicadas do trato urinário inferior, há uma limpeza completa da bacteriúria e hematúria com uma terapia
antimicrobiana apropriada. Em alguns casos, a terapia antimicrobiana de dose única após o intercurso ou no aparecimento
dos sintomas irritantes na micção é adequada para controlar as recorrências freqüentes de cistite. Nas pacientes sem
fatores de risco subjacentes (veja Tabela 1) e com infecções no trato urinário inferior como definido acima, que não
excedam dois episódios por ano, em média, e que respondam prontamente à terapia apropriada, o exame por imagem,
geralmente, não é eficaz em termos de custos.
As infecções recorrentes não complicadas do trato urinário inferior em mulheres devem ser diferenciadas da “reinfecção”,
que pode indicar causas, tais como uma fístula vesicovaginal ou vesicoentérica ou um abscesso paravesical com
fístula para a bexiga (1,3,6,7). Além disso, a “persistência bacteriana” é definida como uma infecção com o mesmo
organismo, normalmente de um local dentro do trato urinário, depois que a bacteriúria regrediu por, no mínimo, vários
dias e quando a terapia antimicrobiana já acabou. As causas da persistência bacteriana incluem cálculos, corpos
estranhos, divertículo na bexiga ou na uretra e alterações pós-operatórias, tais como um coto ureteral restante que
retém urina e resulta em estase. Em tais pacientes com recorrências freqüentes e reinfecções com a mesma bactéria, o
exame por imagem é indicado para detectar uma condição tratável e monitorar o seu progresso.
Apoiando a premissa de que os exames de imagem têm pouca eficácia nas infecções não complicadas do trato urinário
inferior em mulheres, Fair e colaboradores (8) reportaram uma série de 164 mulheres com infecções recorrentes do trato
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urinário inferior que passaram por urografia excretora (UE). Das UEs, 88% foram completamente normais e não houve
nenhum caso daqueles com anormalidades em que os achados alteraram o controle médico ou cirúrgico. Engel e
colaboradores (9) estudaram 153 mulheres com UE e cistoscopia e notaram que 89% eram completamente normais.
Nenhuma das anormalidades descobertas nas restantes, 11%, foi julgada importante nas infecções recorrentes ou
influenciou a terapia subseqüente. Fairchild e colaboradores (10) estudaram 78 mulheres com infecções recorrentes do
trato urinário inferior e notaram 6% com “maiores anormalidades urológicas estruturais exigindo tratamento adicional”.
Todas a mulheres com tais anormalidades tinham fatores de risco (a serem definidos posteriormente). Fowler e Pulaski
(11) estudaram prospectivamente 126 mulheres com infecção do trato urinário inferior. A maioria das mulheres, embora
não todas, teve duas ou mais infecções do trato urinário inferior. Concluiu-se que, neste grupo, os exames radiográficos
e endoscópicos dificilmente descobririam anormalidades que fossem importantes no tratamento da infecção do trato
urinário inferior. De Lange e Jones (12) relataram 201 mulheres jovens com infecções recorrentes do trato urinário
inferior. A UE ou foi normal, ou mostrou anormalidades insignificantes em todas as 121 mulheres com infecções não
complicadas do trato urinário inferior. Eles também concluíram que um fator de risco deveria estar presente para
justificar um exame de imagem.
Assim, exames de imagem devem ser reservados para mulheres que não respondem prontamente à terapia antimicrobiana
apropriada, àquelas que sofrem freqüentes reinfecções (ou persistência bacteriana) e àquelas com fatores de risco
conhecidos. Os fatores de risco documentados associados a outros que não a infecção não complicada do trato urinário
inferior incluem hematúria persistente, história de pielonefrite, história de infecções no trato urinário na infância, dor
no flanco, febre de mais de 38,5ºC, história de cálculos urinários ou obstrução do trato urinário, sintomas obstrutivos
da micção (esforço para urinar, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, etc), infecção com um organismo
redutor de uréia, estudos anormais de função renal, disfunção neurogênica da bexiga, história de cirurgia geniturinária,
bacteriúria assintomática, diabete melito e abuso de analgésicos (8-12). É preciso lembrar que em todos os casos de
infecção do trato urinário, freqüentemente é difícil distinguir entre as infecções associadas a patologias no trato urinário
superior e aquelas do trato urinário inferior. Como exemplo, em uma série de 293 pacientes, o sintoma mais comum em
mulheres com nefropatia de refluxo foi a infecção do trato urinário inferior (72% dos casos) (13). Os parágrafos
seguintes discutem os vários exames de imagem que podem ser úteis na avaliação de mulheres com infecções recorrentes
do trato urinário que estão fora da categoria das não complicadas.
O raios-X simples do abdome, tem sido, há longo tempo, um exame importante para a detecção de cálculos, calcificações
na parede da bexiga, gás na parede ou no lúmen da bexiga, e/ou corpos estranhos que possam ser a etiologia de uma
infecção do trato urinário (3). Quando as calcificações são vistas na parede da bexiga, freqüentemente é possível fazer
um diagnóstico clínico correto se estes achados forem considerados no contexto da história clínica, do exame físico,
dos exames laboratoriais apropriados e de exames adicionais do restante do trato urinário. Calcificações da parede da
bexiga devem-se, tipicamente, a uma infecção anterior por esquistossomose (incomum nos Estados Unidos, mas muito
comum em outras partes do mundo), tuberculose, cistite por Cytoxan, cistite por radiação ou neoplasia urotelial
(encontrada em menos de 1% dos carcinomas de células transicionais) (14).
A urografia excretora continua sendo uma modalidade altamente eficaz para avaliação do trato urinário. De uma forma
ideal, o exame incluiria a nefrotomografia com cortes finos que, geralmente, detectará uma massa parenquimatosa
renal, tal como um abscesso que pode ser foco de infecções recorrentes. Margens renais mal definidas podem sugerir
um processo inflamatório perirenal melhor avaliado por tomografia computadorizada (TC). Entretanto, para avaliação
do sistema coletor, a UE é virtualmente insuperável e detectará corretamente as alterações da pielonefrite crônica
atrófica, necrose papilar, neoplasias uroteliais discretas e outras alterações associadas a infecções, tais como pielite
cística e a leucoplaquia. A UE também é útil para excluir anomalias congênitas ou obstrução do trato urinário. A fase
vesical da UE pode, usualmente, identificar anormalidades do contorno sugestivas de inflamação ou neoplasia. Além
disso, a capacidade de esvaziamento da bexiga na micção pode ser avaliada razoavelmente. Entretanto, quando restam
perguntas com relação à integridade da parede da bexiga, a cistoscopia é sempre indicada para descartar uma neoplasia.
Embora a radiografia simples abdominal seja considerada a modalidade de imagem mais eficaz em termos de custos,
para detectar cálculos opacos associados à infecção recorrente do trato urinário, ela pode mostrar-se inadequada em
alguns casos (por exemplo, pouca definição devido a sobreposição moderada do intestino). Em tais circunstâncias, a
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TC helicoidal sem contraste pode ser usada. Em muitas localidades o custo deste exame foi reduzido, de forma que ela
é competitiva com os custos de uma UE. Seus benefícios incluem maior precisão na detecção de cálculos (resolução
espacial e ausência de sobreposição do intestino ou ossos), maior rapidez no exame e maior detalhamento abdominal
permitindo, em alguns casos, um diagnóstico alternativo para explicar os sinais, sintomas e achados laboratoriais do
paciente. Como resultado, a TC sem contraste tem sido usada predominantemente para o paciente em emergência com
“cólica renal” e/ou hematúria. Ela também tem sido usada para definir a gravidade e a extensão dos cálculos do trato
superior, algumas vezes associados a infecções recorrentes do trato urinário. Além disso, a TC com e sem contraste
endovenoso, tem sido muito útil e foi descrita como o exame de escolha na avaliação de infecções complicadas do trato
urinário (por exemplo, abscesso) (27-30).
Alguns pesquisadores (15) defendem o uso de ultra-som (US) renal e pélvico combinado com raios-X simples do
abdome em substituição à UE. Eles concluem que mulheres jovens com infecções recorrentes do trato urinário
devem ter esta combinação de exames (isto é, US e raios-X de abdome) como exames de escolha, pois são eficazes
em termos de custos, “não invasivos, baratos e aceitáveis para a paciente”. Outros (16) apoiam o uso continuado da
UE, citando o nível de experiência necessária para realizar um US preciso, bem como a dependência do operador
para este exame. O ultra-som mostrou ser equivalente à UE para detectar cálculos na bexiga, mas menos sensível
que o raios-X de abdome para detectar calcificações na parede da bexiga ou cálculos ureterais distais (17). As
calcificações ureterais e da bexiga também foram detectadas pela TC, mas este exame é mais caro e não deve ser
usado rotineiramente.
Pacientes com suspeita de divertículo na bexiga podem ter exames de imagem de UE, cistografia ou US. Quando um
divertículo de bexiga está próximo ou no orifício ureteral, uma uretrocistografia miccional deve ser considerada para
avaliar a possibilidade de refluxo vesicoureteral (18). Embora usada comumente para reduzir a dose de radiação em
crianças, a cistografia nuclear não tem sido amplamente usada em adultos.
Divertículos da uretra podem ser avaliados por uretrocistografia miccional (UCM) ou uretrografia retrógrada (19).
Alguns também defendem a US e a ressonância magnética (RM) para detecção. A ultra-sonografia endovaginal e
transperineal tem sido sugerida como uma “técnica não invasiva de rastreamento para divertículo uretral feminino”.
Diz-se que ela demonstra melhor o “relacionamento espacial do divertículo e a uretra” (20). A RM é precisa, mas cara,
e deve ser reservada para aqueles pacientes nos quais existe uma forte suspeita clínica de um divertículo e quando as
modalidades mais convencionais são duvidosas (21).
Quando se realiza uma cistografia e uma uretrografia para avaliação do trato urinário inferior, o uso da radiografia
digital mostrou que reduz a dose de radiação em aproximadamente 90% enquanto mantém a precisão
diagnóstica. Isto é particularmente importante na redução da dose de radiação gonadal durante o exame de
mulheres jovens (22).
As fistulas enterovesicais são usualmente causadas por diverticulite (câncer é a segunda causa mais comum). A suspeita
clínica é freqüentemente levantada pela presença de infecção do trato urinário com pneumatúria e/ou fecalúria. O
diagnóstico e localização usualmente exigem mais do que um exame. Em uma grande série, a cistoscopia e o enema
opaco foram usados em 75% dos pacientes, mas foram positivos em apenas 36% e 34% dos pacientes, respectivamente.
A UE foi realizada em 55% dos pacientes, mas foi somente 12,5% diagnóstica. A cistografia foi usada em 36% das
vezes e foi 44% diagnóstica. A TC foi usada em 23% dos pacientes e foi 60% diagnóstica. A colonoscopia, a US, o
trânsito intestinal, a sigmoidoscopia, a RM e o exame por imagem nuclear têm rendimentos muito baixos, o que os
torna ainda menos eficazes em termos de custos. Os autores concluem que a TC, a cistoscopia e o carvão oral são as
modalidades mais eficazes para diagnosticar a presença de uma fístula (23). Ainda, após análise de outra grande série,
os autores concluem que uma combinação de cistoscopia, cistografia e enema opaco “resultaram em diagnóstico em
todos os pacientes” (24).
Quando a infecção do trato urinário acompanha uma neuropatia da bexiga, a cistografia ou US podem demonstrar as
alterações morfológicas da parede da bexiga (25), e a UCM ou a uretrocistografia com US transretal podem documentar
a disfunção neuromuscular da bexiga e/ou esfíncter associados (26).
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Resumo
Mulheres com infecções recorrentes do trato urinário devem ter um ou mais fatores de risco adicionais para justificar
uma investigação urológica ou radiológica. Em tais casos, o raios-X simples do abdome, a US, a UE e a cistoscopia são
os exames mais comuns e mais compensadores para conseguir um diagnóstico eficaz em termos de custos, eles continuam
a ser os principais exames para avaliar o trato urinário inferior. Anormalidades da bexiga e da uretra também podem ser
mostradas com a cistografia e uretrografia, respectivamente. Quando a radiografia é usada, o exame por imagem digital
pode proporcionar detalhes excelentes com uma exposição à radiação significativamente reduzida. Para a detecção de
fístulas, o enema opaco e a TC também mostraram ser diagnósticos e podem complementar a cistoscopia e a cistografia.
A RM e a imagem nuclear têm tido um papel limitado na avaliação de mulheres com infecção recorrente do trato
urinário.

Exceções Previstas
As exceções às diretrizes acima ocorrem quando há confusão clínica com relação à origem da infecção recorrente do
trato urinário ou quando fatores de risco (enumerados acima e na Tabela 1) estão presentes. Em tais casos, os exames
por imagem apropriados, como anteriormente descritos, são indicados.

Informação de Revisão
Esta diretriz foi originalmente desenvolvida em 1995. Uma análise e uma revisão completas foram aprovadas em 1998
e 2001. Todos os tópicos dos Critérios de Adequação são revistos anualmente e, sendo necessário, são atualizados.
TA B E L A 1
Fatores de risco, sinais e sintomas

Condições de base

1. Hematúria
2. Dor no flanco
3. Infecção por organismo que reduz uréia

Infecção, cálculo
Obstrução e/ou cálculo
Anormalidades congênitas, seqüela de
obstrução ou infecção, cálculo (estruvita)
Anormalidades congênitas e/ou refluxo
Infecção e/ou obstrução
Anormalidades congênitas, cálculo, seqüela de
obstrução ou infecção
Anormalidades congênitas, cálculo, seqüela de
obstrução ou infecção
Doença obstrutiva ”versus” do parênquima
renal
Cálculo ou corpo estranho
Anormalidades renais/papilares
Anormalidades congênitas e/ou refluxo
Anormalidades renais/papilares
Estase, divertículo vesical, refluxo, cálculo
Anormalidades congênitas e/ou pós-cirúrgicas
Divertículo da bexiga
Divertículo da uretra
Fístula enterovesical

4. Infecção do trato urinário ou pielonefrite prévias
5. Febre (>38,5 °C)
6. História de cálculo ou obstrução
7. Sintomas obstrutivos
8. Creatinina sérica elevada
9. Bacteriúria assintomática
10. Diabete melito grave
11. Infecção do trato urinário da criança
12. Abuso de analgésico
13. Disfunção neurogênica da bexiga
14. História de cirurgia geniturinária
15. Suspeita de divertículo da bexiga
16. Suspeita de divertículo da uretra
17. Suspeita de fístula enterovesical
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Condição Clínica: Infecções Recorrentes do Trato Urinário Inferior em Mulheres
Exame radiológico

Índice de
adequação

Comentários

Urografia excretora

6

Sem custo efetivo neste grupo.
Pode ser útil se há uma história incerta.

TC do abdome/pelve com ou sem
contraste EV

6

Em infecção recorrente e persistente,
TC pode ser indicada para excluir
anormalidades estruturais. RM pode
ser indicada na suspeita de divertículo
uretral.

Raios-X simples do abdome

4

Pode ser útil em pacientes com suspeita
de cálculo.

TC helicoidal do abdome sem contraste

3

Pode ser útil em pacientes com suspeita
de cálculo.

Cistografia

2

Uretrocistografia miccional

2

Uretrografia retrógrada

2

Enema opaco

2

US renal

2

US da bexiga

2

Cistografia nuclear

2

RM da pelve

2

RM da uretra

2

US uretral

1
Escala dos critérios de adequação
123456789
1=menos apropriado
9=mais apropriado
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e tratamento adequados. Apenas aqueles exames geralmente usados para avaliação do estado do paciente estão classificados. Outros estudos de imagem necessários para avaliar doenças
coexistentes ou outras conseqüências médicas desse estado não são considerados neste documento. A disponibilidade de equipamentos ou pessoal pode influenciar na seleção dos
procedimentos de imagem ou tratamentos adequados. Técnicas de imagem classificadas como investigativas pela FDA (Food and Drug Administration) não foram consideradas no
desenvolvimento destes critérios; entretanto, o estudo de novos equipamentos e aplicações deve ser incentivado. A decisão definitiva com relação à adequação de qualquer exame ou
tratamento radiológico específico deve ser tomada pelo médico atendente e pelo radiologista à luz de todas as circunstâncias apresentadas no exame do indivíduo.
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