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RESUMO

A infecção do trato urinário (ITU) é uma das doenças infecciosas que mais afetam o ser humano, ocorrendo em todas as populações, com 
particular impacto em mulheres de todas as idades. As ITUs representam as infecções bacterianas mais frequentes durante a gravidez. Apesar de 
relativamente benignas na mulher não grávida, as infecções urinárias constituem uma complicação potencialmente grave durante a gravidez, 
estando associadas à morbimortalidade materna e perinatal significativas. O presente estudo teve como objetivo relatar dois casos clínicos de 
parturientes que tiveram ITU durante a gestação, em hospital privado em Castanhal-PA, e as implicações ocasionadas pela infecção, bem como 
destacar o papel da Enfermagem no tratamento e prevenção da ITU. A presente pesquisa, caracteriza-se como um estudo descritivo em forma de 
relato de experiência realizado com duas parturientes com infeção do trato urinário, em hospital privado em Castanhal-PA durante o período de 
agosto a outubro de 2015, presenciados no estágio da disciplina Assistência de Enfermagem em Saúde da Mulher e Neonato. De acordo com os 
dados coletados o resultado foi: A primeira parturiente era uma primípara de 22 anos, com idade gestacional (IG) de 38 semanas, apresentava 
infecção do trato urinário (ITU) e internou no hospital com óbito fetal. A segunda parturiente primípara de 23 anos, IG de 33 semanas com ITU, 
obteve um parto normal e prematuro, consequentemente o recém-nascido teve complicação no nascimento. Conclui-se que o diagnóstico 
precoce e o tratamento da ITU são imprescindíveis durante o pré-natal para assegurar segurança da gestante e do feto, podendo assim concluir a 
gestação com o nascimento de um recém-nascido (RN) saudável e a termo. O presente artigo tem o objetivo de relatar casos clínicos de 
parturientes que tiveram ITU durante a gestação, em hospital privado em Castanhal-PA, e as implicações ocasionadas pela infecção, bem como 
destacar o papel da Enfermagem no tratamento e prevenção da ITU. Trata-se de um estudo descritivo em forma de relato de experiência 
realizado com duas parturientes com infeção do trato urinário, em hospital privado em Castanhal-PA durante o período de agosto a outubro de 
2015, presenciados no estágio da disciplina Assistência de Enfermagem em Saúde da Mulher e Neonato. De acordo com os dados coletados o 
resultado foi: A primeira parturiente era uma primípara de 22 anos, com idade gestacional (IG) de 38 semanas, apresentava infecção do trato 
urinário (ITU) e internou no hospital com óbito fetal. A segunda parturiente primípara de 23 anos, IG de 33 semanas com ITU, obteve um parto 
normal e prematuro, consequentemente o recém-nascido teve complicação no nascimento. Conclui-se que o diagnóstico precoce e o tratamento 
da ITU são imprescindíveis durante o pré-natal para assegurar segurança da gestante e do feto, podendo assim concluir a gestação com o 
nascimento de um RN saudável e a termo.
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