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Apresentação

Os Protocolos Colaborativos (PC) do Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte (SUS-BH) 
têm por objetivo a construção de diretrizes integradas e baseadas em evidências científicas 
por meio de parcerias e do encontro de diferentes saberes.

Para tanto, foi constituída uma Comissão dos Protocolos Colaborativos do SUS-BH que 
conta com representação de todos os pontos da Rede de Atenção (Atenção Primária, Rede 
Complementar, Assistência Farmacêutica, Centrais de Regulação e da Rede de Urgências 
incluindo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, Unidades de Pronto Aten-
dimento, hospitais da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais-FHEMIG, Hospi-
tal Municipal Odilon Behrens-HMOB, Hospital Metropolitano Risoleta Tolentino Neves- 
HRTN, Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais-HC-UFMG e Hospital 
Metropolitano Dr. Célio de Castro-HMDCC).  A primeira tarefa da Comissão foi definir temas 
prioritários a serem desenvolvidos e acordar a metodologia para seu desenvolvimento. Ado-
tou-se a metodologia dos protocolos colaborativos que compreende três dinâmicas, a saber: 

Na primeira fase, um grupo de profissionais desenvolve o protocolo de determinado 
tema organizando-o em recomendações mediante evidências científicas, tópicos ou algorit-
mos para facilitar a leitura. 

Na segunda fase, o grupo apresenta a proposta de Protocolo à Comissão que aprecia, 
discute e propõe adaptações ou ajustes, se necessário. Nesse fórum, pactuam-se recomen-
dações a serem implementadas.

Na terceira etapa, as instituições adaptam o protocolo para a realidade e especificidades 
locais, respeitando as diretrizes e recomendações estabelecidas. As estratégias para divulga-
ção são delineadas e postas em ação para alimentar ciclos de melhoria do aprendizado.

Desejamos a todos boa leitura e que possamos, por meio da implementação progressiva 
destes protocolos, ofertar atenção cada vez mais qualificada e eficiente a todos os usuários 
do SUS-BH.

Jackson Machado Pinto
Secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte

Taciana Malheiros Lima Carvalho
Secretária Adjunta e Subsecretária de Atenção à Saúde

Renata Mascarenhas Bernardes
Diretora de Assistência à Saúde
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Introdução

Metodologia

Objetivos

1

2

3

As infecções do trato urinário (ITU) são um problema clínico comum e importante na 
infância.  Salienta-se que o reconhecimento de ITU nas crianças é muitas vezes difícil devido 
aos sinais e sintomas inespecíficos, particularmente em lactentes, e às dificuldades na coleta 
de urina que contribuem para um diagnóstico errôneo da infecção. O diagnóstico correto e 
o tratamento adequado das crianças com ITU são de extrema importância como forma de 
prevenir sequelas, dentre as quais cicatrizes renais, doença renal crônica, hipertensão arterial 
nas crianças e pré-eclâmpsia nas mulheres. Dessa forma, é primordial que o diagnóstico de 
ITU seja feito com rigor, de forma correta, visto que a criança poderá ser submetida a inúme-
ras consultas médicas periódicas, propedêuticas invasivas e de alto custo. 

A população alvo inclui desde recém-nascidos até crianças de 12 anos, 11 meses e 29 
dias com quadro de ITU em toda rede SUS-BH.

Os utilizadores potenciais são médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem da rede SUS-BH.

Este protocolo foi construído a partir do documento publicado em dezembro de 2013 
pela SMSA. O documento, fruto de construção conjunta entre os profissionais de saúde 
membros do Grupo de Trabalho da SMSA, professores do grupo de Nefrologia Pediátrica do 
Departamento de Pediatria do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais 
e outros importantes colaboradores, se tornou um relevante instrumento de auxílio aos cole-
gas profissionais de Saúde na condução da Infecção Urinária nas crianças. 

Este novo protocolo busca, a partir de revisão da literatura e da experiência de colegas 
nefrologistas pediátricos e de outros profissionais, atualizar aspectos importantes na condu-
ção da Infecção Urinária nas crianças.

Este protocolo tem o objetivo de oferecer fluxos e diretrizes técnico-assistenciais para 
subsidiar profissionais de saúde na assistência às crianças e adolescentes com infecção do 
trato urinário (ITU) na Rede SUS-BH. Está direcionado para médicos de saúde da família e co-
munidade, pediatras, enfermeiros, profissionais do NASF-AB (Núcleo Ampliado de Saúde da 
Família e Atenção Básica) e das unidades de pronto atendimento (UPAs). 
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Conceito e epidemiologia

Etiologia

Manifestações clínicas, anamnese e exame físico

4

5

6

A Infecção do trato urinário (ITU) consiste na multiplicação de um único tipo de bactéria 
no trato urinário associada a alterações clínicas e laboratoriais. Trata-se de uma infecção bac-
teriana muito comum em crianças, sendo responsável por considerável morbimortalidade. 
A ITU apresenta maior incidência no primeiro ano de vida, atingindo nesta faixa etária igual-
mente meninos e meninas. Após o primeiro ano de vida é mais frequente no sexo feminino, 
acometendo aproximadamente 8% das meninas e 2% dos meninos[1,2,3]. A bacteriologia da 
ITU, juntamente com a observação de que uma minoria (4 a 9%) das crianças com ITU são 
bacteriêmicas, é consistente com a hipótese de que a maior parte das ITU após o período 
neonatal é resultado de infecção ascendente. O trato urinário é normalmente estéril, com 
exceção da parte distal da uretra. A colonização da área periuretral por patógenos entéricos 
uropatogênicos é o primeiro passo no desenvolvimento de uma ITU. A presença de patóge-
nos na mucosa periuretral, no entanto, não é suficiente para causar ITU[4]. Fatores de virulên-
cia bacteriana e sistema imunológico inato do hospedeiro podem contribuir para a ocorrên-
cia e gravidade da ITU. A infecção pode causar inflamação renal intensa e, em alguns casos, 
ocasionar cicatrizes renais[5].

Escherichia coli é o agente bacteriano mais comum de ITU, sendo responsável por aproxi-
madamente 80% destas infecções em crianças[6].Outros patógenos bacterianos gram-nega-
tivos incluem Klebsiella, Proteus, Enterobacter e Citrobacter. Os patógenos bacterianos gram-
-positivos incluem Staphylococcus saprophyticus, Enterococcus e, raramente, Staphylococcus 
aureus. A infecção por um organismo diferente de E. coli está associada a uma maior proba-
bilidade de cicatrizes renais[7].  

Os Lactobacillus spp., Staphylococcus coagulase negativa e Corynebacterium spp.  não são 
considerados uropatógenos clinicamente relevantes.

O quadro clínico da ITU varia de acordo com a idade das crianças.



8

Recém-nascidos e bebês até 3 meses de idade6.1

Podem estar presentes sintomas vagos e inespecíficos como baixo ganho de peso, hipo-
termia, letargia, irritabilidade, febre, icterícia. Existe uma probabilidade elevada de bacteremia, 
sepse e de mortalidade (cerca de 10%), pela disseminação da infecção para outros locais[8]. 

Crianças menores de 2 anos de idade6.2

Em lactentes e crianças pequenas, a ITU pode apresentar sintomas e sinais inespecíficos 
(por exemplo, febre, irritabilidade, má alimentação, baixo ganho de peso). A febre pode ser a 
única manifestação de ITU em bebês e crianças com menos de 2 anos de idade[2-9]. Em estu-
dos observacionais, a ITU é mais comum entre lactentes e crianças jovens com temperaturas 
máximas ≥ 39°C do que naqueles com febres mais baixas.

Embora a febre com mais de 24 horas esteja associada ao aumento do risco de ITU, o diag-
nóstico de ITU deve ser considerado em crianças com febre por ≤ 24 horas de duração. O risco 
de cicatrizes renais aumenta com a  maior duração da febre antes do início dos antibióticos[10].  

Embora seja relativamente frequente o relato dos pais de urina com mau cheiro e/ou 
sintomas gastrointestinais (por exemplo, vômitos, diarreia, alimentação inadequada), estes 
sintomas têm baixa sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de ITU[11].

Em estudo observacional com meninos menores de 12 meses e meninas menores de 2 
anos sem fonte definida de febre, constatou-se que a presença de outra potencial fonte de 
febre, como infecção de vias aéreas superiores ou otite média aguda, nem sempre exclui o 
diagnóstico de ITU[12].

Em um estudo caso-controle foram identificados os seguintes fatores de risco associados 
à ITU em lactentes e menores de 2 anos[13]:           

• Idade < 12 meses.
• Temperatura máxima relatada ≥ 39°C.
• Raça não preta (como autorreferida pelo cuidador da criança).
• Sexo feminino.
• Sexo masculino não circuncidado.
• Febre sem foco definido (por exemplo, Otite Média Aguda (OMA); Infecção de Vias 

aéreas Superiores (IVAS), gastroenterite, bronquiolite ou outra síndrome viral; pneu-
monia, meningite).

Crianças maiores de 2 anos  6.3

Em crianças acima de 2 anos, predominam sinais e sintomas mais específicos como sintomas 
urinários (disúria, urgência, frequência, incontinência, hematúria macroscópica), dor abdominal, sensi-
bilidade supra púbica e sensibilidade do ângulo costovertebral. A associação de febre, calafrios e dor 
no flanco é sugestiva de pielonefrite. Em uma metanálise em que foram estudados achados clínicos 
de crianças verbais, os seguintes achados foram os mais úteis na identificação de crianças com ITU[14]:
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• Dor abdominal.
• Dor lombar.
• Disúria, polaciúria ou ambos.
• Incontinência urinária de início recente.

Consolidado dos sinais e manifestações clínicas por 
fase de vida 

6.4

Abaixo no quadro estão listados sinais e sintomas de ITU em crianças conforme faixa etária:

Recém-nascido Lactente Pré/escolar
Manifestações inespecíficas
Palidez/cianose
Irritabilidade/apatia
Anorexia/vômitos
Comprometimento do estado geral
Febre baixa
Perda de peso
Icterícia*

Febre
Disúria/urgência 
Polaciúria (difícil detectar)
Anorexia
Vômitos
Ganho de peso inadequado
Irritabilidade

Cistite
Disúria
Polaciúria
Urgência
Pielonefrite     
Febre
Dor lombar

Tabela 1 - Resumo dos sinais e manifestações clínicas por fase de vida.

*Principalmente às custas de bilirrubina direta, algumas vezes com elevação de bilirrubina indireta[15].

Dados importantes da anamnese 6.5

• Sintomas urinários: presença de disúria, dor à micção, polaciúria, tenesmo, urgência, 
retenção, incontinência.

• Presença de sintomas inespecíficos: como prostração, anorexia, vômitos, dor abdo-
minal e crescimento deficiente.

• Presença de leucorreia (vulvovaginites) ou presença de fimose com balanopostites, 
causas de resultado falso-positivo para ITU. 

• Presença de febre: lembrar que o risco de infecção grave aumenta proporcionalmente 
com a temperatura, principalmente acima de 39ºC. 

• Má aceitação da dieta: são sintomas que geralmente acompanham os quadros in-
fecciosos em crianças e alertam para possibilidade de dificuldade de adesão ao tra-
tamento por via oral. 

• Medicamentos: em especial, a utilização recente de antibióticos.   
• Hábito miccional: Perguntar sobre frequência, periodicidade e volume das micções 

e perdas involuntárias de urina (enurese e/ou perdas diurnas) naquelas crianças com 
controle esfincteriano total ou parcial.

• Pesquisar o jato urinário pois quando este é fraco, pode estar associado a bexiga 
neurogênica, válvula de uretra posterior e fimose com orifício prepucial muito estreito. 
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• Época da retirada das fraldas diurnas: Retirada precoce ou tardia e/ou de forma 
muito rigorosa pode precipitar a disfunção do trato urinário inferior e, consequente-
mente, ITU. Considera-se retirada precoce aquela que ocorre antes dos 18 meses de 
idade e tardia após os 3 anos de idade.

• Presença de outros sintomas: como cefaleia, anorexia, vômitos, dor abdominal e 
déficit de crescimento.  

• Hábito intestinal / parasitose (prurido anal). Crianças com constipação intestinal crô-
nica, uma causa frequente de ITU, podem reter urina, levando a resíduo pós-miccional. 

 Assim, o tratamento adequado da constipação intestinal é fundamental para evitar 
novos episódios de ITU. Recomendamos a utilização da escala fecal de Bristol pedi-
átrica para auxiliar no diagnóstico da constipação intestinal crônica em crianças e 
adolescentes. (Anexo 1) 

• Doenças anteriores, principalmente outros episódios de ITU e como foram caracte-
rizados e tratados. 

• Presença de dilatação da pelve renal no feto detectável no Ultrassom (US) pré-natal.
• Pesquisar atividade sexual em adolescentes e considerar a possibilidade de violência 

sexual em crianças e adolescentes. 
• História familiar de refluxo vesico ureteral e/ou doença renal.
• Crescimento inadequado, pode estar presente em crianças com infecção de repeti-

ção ou em crianças com doença renal crônica. 
(Um esquema de anamnese é descrito no Anexo 2)

Exame físico6.6

O exame físico deve ser completo. Aspectos importantes na fase aguda e na fase de segui-
mento devem ser observados.

 Observar sempre:

• Palpação e percussão das lojas renais, sinal de Giordano, em todas as crianças. 
• Palpação abdominal: avaliar dor abdominal, bexiga aumentada e presença de massas.
• Dados vitais (importante aferir e comparar com tabela de Pressão Arterial e temperatu-

ra axilar). Pacientes com Hipertensão Arterial Sistólica (HAS) já podem ter comprome-
timento da função renal. Deve-se ressaltar, porém, que durante episódios febris pode 
ocorrer discreto aumento da pressão arterial sem significar hipertensão arterial per-
sistente. Dessa forma, recomendam-se medidas adicionais de pressão arterial após o 
episódio de ITU para confirmar ou descartar o  diagnóstico de hipertensão arterial.

• Exame dos genitais: Procurar balanopostites e vulvovaginites. 
• Dados antropométricos e acompanhamento longitudinal do crescimento em curvas 

de referência para idade e sexo (P/I, E/I, IMC/I, P/E) disponíveis em escore Z no SISREDE.
• Inspeção e palpação da coluna vertebral para detecção de sinais neurocutâneos de 

malformações da coluna lombossacra como estigmas cutâneos (hemangiomas, nevus, 
tufos de pelos, apêndices cutâneos, fossetas sacrococcígeas e massas subcutâneas); 
prega glútea assimétrica ou redução da prega glútea, achatamento de nádegas.
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Diagnóstico laboratorial7

Exame de urina rotina e urocultura7.1

O diagnóstico é suspeitado a partir de alterações sugestivas no exame de urina rotina e 
gram, que não substituem a urocultura para diagnóstico preciso. 

A urocultura colhida por um método adequado é o padrão ouro no diagnóstico.
Algumas considerações importantes a respeito do Exame de Urina:

• A boa qualidade da coleta da urina é essencial para o diagnóstico. 
• A higiene adequada da genitália com água e sabão é condição imprescindível (Anexo 3).
• A forma preconizada na REDE SUS-BH de coleta da urina em crianças sem controle de 

esfíncter é através do saco coletor. Embora alguns autores defendam a coleta da amos-
tra de urina por punção ou sondagem vesical, a SMSA definiu a coleta por jato mé-
dio ou saco coletor, o método preferencial na rede SUS-BH, por não ser invasiva. Não 
ocorrendo a micção em até 30 minutos, o saco coletor deve ser trocado, com nova 
higienização. Na ocorrência de defecação, proceder da mesma forma. Recomenda-
-se, sempre que possível, que a criança fique de pé, no colo da mãe, até que ocorra a 
micção, para diminuir a chance de contaminação. 

• Em crianças com controle de esfíncter a coleta preconizada é pelo jato médio. Esta 
técnica consiste em deixar correr o fluxo inicial de urina e recolher o jato médio (sem 
interromper a micção) num recipiente esterilizado para receber a amostra.

• A coleta de urina deve ser supervisionada por profissional de saúde para garantir a fi-
dedignidade do resultado. Nos locais em que não for possível realizar a coleta, a urina, 
poderá, excepcionalmente, ser coletada em casa, desde que a mãe ou cuidador sejam 
bem orientados quanto à técnica acima detalhada e o profissional estiver seguro de 
que a mãe está bem orientada. Também é importante entregar um folheto com expli-
cações simples pelo profissional da Equipe de Saúde da Família. 

• Processamento imediato da urina e/ou armazenamento e transporte adequados até 
seu processamento.  

• Solicitar baciloscopia em gram de gota de urina não centrifugada  
• A quantificação da concentração de bactéria na urina (bacteriúria) está diretamente 

relacionada ao método de coleta, diurese, método de armazenamento e transporte da 
amostra coletada. A urocultura coletada por sacos coletores tem um grande índice de 
falso-positivo, porém é muito útil quando é negativa, praticamente afastando o diag-
nóstico de ITU em qualquer faixa etária. 

• Avaliar se o paciente está em uso de antimicrobiano, se houve hidratação excessiva e se 
a urina ficou por um período curto na bexiga, para ajudar na interpretação do resultado. 

Achados sugestivos de ITU: 
Piúria (> 5 piócitos/campo). Lembrar que existe piúria sem ITU.
Cilindros leucocitários.
Nitrito positivo.
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Urina rotina sem alterações não exclui o diagnóstico de ITU.  
A Cateterização vesical ou punção supra púbica são métodos invasivos e mais usados em 

crianças que não possuem controle esfincteriano, em situações especiais.
A definição de bacteriúria na urocultura depende, portanto, do método da coleta[16]:

• Jato médio por coleta limpa: ≥100.000 UFC/mL de um único uropatógeno. Em crian-
ças com ITU comprovada, 20% possuem uroculturas com crescimento abaixo desse 
ponto de corte.

• Cateter vesical: ≥10.000 UFC / mL de um único uropatógeno.
• Punção supra púbica: Qualquer crescimento bacteriano.

Causas comuns de falsos positivos e falsos negativos:

Problema Causa

FALSO-POSITIVO
Coleta inadequada
Demora no processamento da urina
Contaminação da urina

FALSO-NEGATIVO

PH urinário menor que 5,0
Densidade menor que 1.003
Contaminação com bacteriostáticos, restos de sabão
Pacientes em uso de antimicrobianos
Curto período de incubação da urina na bexiga
Obstrução total da urina que drena do rim afetado

Tabela 2 - Causas comuns de sejam falso-positivos e falso-negativos.

Bacteriúria assintomática:  

A cultura de urina só deve ser solicitada na presença de sinais e sintomas de ITU. Bacte-
riúria assintomática consiste na presença de mais de 100.000 UFC/mL de uma única bactéria 
na urocultura de crianças assintomáticas após anamnese e exame físico minuciosos. Como na 
bacteriúria assintomática não há inflamação do uroepitélio, esta condição não deve ser tratada. 

Fluxo de encaminhamentos das amostras de urina  7.2

Pacientes que não apresentam acometimento do estado geral poderão ter a amostra de 
urina colhida no domicílio, sendo fundamental a orientação sobre a importância da coleta 
adequada e, quando necessário, avaliar coleta na própria Unidade de Saúde. No caso das 
crianças encaminhadas para as UPAs a terapêutica antimicrobiana deverá ser iniciada, sem-
pre que possível, após a coleta da urocultura. 
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Outros exames laboratoriais7.3

A proteína C reativa (PCR) não necessita ser realizada rotineiramente na avaliação de 
crianças com suspeita de ITU, embora auxilie nos casos de bacteremia/toxemia[17]. A dosa-
gem  da creatinina sérica não é rotineiramente necessária em crianças com suspeita de ITU. 
No entanto, sugerimos que a creatinina sérica seja medida em crianças com histórico de ITU 
múltipla e com suspeita de envolvimento renal[18].

Fluxograma 1 - Fluxo de atendimentos no Centro de Saúde.

Avaliar e encaminhar 
para UPA

Crianças menores de 2 
meses, ou toxemiadas

Crianças maiores de 2
meses e clinicamente bem

Solicitar UR/Gram 
de gota/UC

Conduzir de acordo 
com o fluxograma 3

Suspeita de infecção do trato 
urinário no Centro de Saúde

Diagnósticos diferenciais7.4

• Febre sem foco: pneumonia oculta e bacteremia oculta. 
• Febre, dor abdominal e piúria: apendicite, Doença de Kawasaki.
• Sintomas urinários (por exemplo, urgência miccional, aumento da frequência uri-

nária, disúria) com bacteriúria: vulvovaginites, uretrites, corpo estranho vaginal e 
cálculos urinários. 

• Sintomas urinários sem bacteriúria: disfunção intestinal e da bexiga e hipercalciúria.

Propedêutica complementar8

As evidências para apoiar a utilidade da imagem de rotina na redução de sequelas a lon-
go prazo (cicatrizes renais, hipertensão, insuficiência renal) são limitadas[19,20]. Embora exista 
uma falta de consenso sobre a estratégia ideal de imagem[21,22,23] existem três importantes 
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exames de imagem que podem ser utilizados para realização de propedêutica complemen-
tar em crianças com ITU comprovada. São eles: Ultrassonografia renal e de bexiga, Uretrocis-
tografia miccional e Cintilografia renal com DMSA.

A ultrassonografia de rins e vias urinárias 8.1

É um teste não invasivo que pode demonstrar o tamanho e a forma dos rins, a presença 
de dilatação dos ureteres e a existência de anormalidades anatômicas graves. Também pode 
identificar abscesso renal ou perirrenal em crianças com ITU aguda que não melhoram com o 
tratamento. O exame deve ser realizado preferencialmente após a fase aguda, para reduzir o 
risco de resultados falso-positivos secundários à inflamação renal durante o episódio agudo, 
não sendo necessário realizá-lo durante a internação. Embora o Ultrassom não seja confiável 
no diagnóstico de cicatrizes renais ou RVU, anormalidades no Ultrassom após a primeira ITU 
são úteis na previsão do risco de cicatrizes renais[24].   

O US é sugerido para:

• Crianças com menos de dois anos de idade com primeiro episódio de ITU.
• Crianças de qualquer idade com ITU recorrente.
• Crianças de qualquer idade com ITU que tenham histórico familiar de doença renal 

ou urológica, baixo crescimento ou hipertensão.
• Crianças que não respondem conforme o esperado à terapia antimicrobiana apropriada.
• Crianças com história de ultrassonografia fetal alterada.

1 Volume renal.
2 Aspecto do parênquima renal.
3 Diâmetro da pelve renal antero-posterior no corte transversal e dos cálices, 

se estiverem dilatados.
4 Diâmetro dos ureteres proximais e distais.
5 Volume da bexiga (crianças menores de 2 anos  = 38 + 2,5 x idade em meses; crianças 

maiores  de 2 anos = 30 + (idade x 30). Capacidade aumentada 1,5 x volume esperado 
para a idade).

6 Espessura da parede da bexiga ( 3mm com a bexiga cheia, 5mm com bexiga vazia).
7 Volume do resíduo urinário (> 5-20 ml em crianças).
8 Medidas de cistos renais e descrição e medida de cálculos renais, se presentes preparo 

para Ultrassom (Anexo 4).  

Tabela 3 - Critérios mínimos a serem observados no Ultrassom.

Ainda não se sabe se os benefícios da detecção e tratamento do RVU após a primeira ITU 
superam os riscos. A incerteza centra-se na mudança da visão do papel da RVU no desenvol-
vimento de lesão renal e doença renal progressiva e na falta de clareza quanto à eficácia do 
tratamento médico ou cirúrgico da RVU na redução do risco de cicatrizes renais[25].
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Uretrocistografia miccional8.2

Recomenda-se que a UCM seja indicada em crianças entre 2 e 24 meses de idade após 
uma ITU inicial, se o US revelar hidronefrose, dilatação ureteral, cicatrizes ou outros achados 
sugestivos de RVU de alto grau ou uropatia obstrutiva[18,21].

A cintilografia renal com DMSA 8.3

Pode ser usada para identificar cicatrizes renais e alterações agudas devido à pielonefrite. 
Como é um exame associado à radiação significativa e alto custo, deverá ser solicitada em 
casos complexos após avaliação pelo especialista[21,22,26].

Fluxograma 2 - Fluxo de Investigação por imagem.

Uretrocistografia de 
vias urinárias

Cintilografia renal

Propedêutica por imagem na ITU confirmada

Ultrassom renal e 
de vias urinárias
Realizar de 
preferência após 
a resolução do 
episódio agudo.

• Crianças com menos de dois anos de idade com uma 
primeira ITU febril.

• Crianças de qualquer idade com ITU febris recorrentes.
• Crianças de qualquer idade com ITU que tenham 

histórico familiar de doença renal ou urológica, baixo 
crescimento ou hipertensão.

• Crianças que não respondem conforme o esperado à 
terapia antimicrobiana adequada.

1. Crianças de qualquer idade com duas ou mais ITUs 
febris, ou

2. Crianças de qualquer idade com uma primeira ITU 
febril e:
a) Quaisquer anomalias na ultrassonografia renal, ou
b) Combinação de temperatura ≥ 39ºC e um 

patógeno que não seja E. coli, ou
c) Baixo crescimento ou hipertensão

Casos complexos após avaliação do especialista.
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Tratamento9

Fase aguda9.1

• Tratamento sintomático: analgésicos e antitérmicos. 
• Preferir hidratação oral frequente se houver tolerância. Na impossibilidade, adminis-

trar líquidos por via endovenosa.
• Opções de antimicrobianos para o tratamento oral de ITU são sugeridos na tabela 1. 
• Quanto maior o atraso para início do tratamento de ITU, maior será a chance para o 

risco de desenvolvimento de lesões renais[10].   
• O tempo de tratamento médio é de 7 a 10 dias. 
• Se criança com ITU febril ou ITU recorrente, tratar por 10 dias.
• Se criança com mais de 2 anos em 1º episódio de ITU afebril, tratar por 7 dias.
• Iniciar terapêutica antimicrobiana logo após a coleta da urocultura e adequar antibio-

ticoterapia de acordo com o resultado da cultura[27].

Tratamento via oral para crianças maiores de 2 meses 
de ITU em ordem de preferência

9.2

Antibiótico Apresentação Dose/dia Número
de doses 

Cefalexina 250 mg/5mL 50-100 mg/kg/dia* 4
Sulfametoxazol + 
Trimetoprim

200 mg+40 mg/5mL 40+8 mg/kg/dia** 2

Amoxicilina + 
Clavulanato

250 mg/62,5 mg/5ml 50mg/kg/dia*** 3

Tabela 4 - Antibióticos utilizados para o tratamento via oral de ITU em ordem de preferência.

*Dose máxima de Cefalexina: 4.000 mg/dia.
** Em infecções graves, a dosagem recomendada pode ser aumentada em até 50%.
*** Dose máxima de Amoxicilina + clavulanato: 1.500 mg/dia.

Depois da reconstituição, a cefalexina e a amoxacilina+clavulanato (suspensão) deverão 
ser mantida em geladeira e desprezada, no máximo, após 7 a 14 dias, conforme orientação do 
fabricante. Agitar bem o frasco de cefalexina suspensão todas as vezes que utilizar o produto.

Recomenda-se administrar primeira dose de antimicrobiano oral no serviço de Saúde, 
para testar aceitação e tolerância do paciente à medicação, além de, avaliar o entendimento 
do responsável sobre a importância do tratamento correto.

Deve-se orientar a família para retornar ao serviço caso criança persista com febre após 
72 horas do início do tratamento, ou antes, se apresentar piora do estado geral e/ou vômitos.

A administração parenteral uma vez ao dia de gentamicina ou Ceftriaxona em um centro 
de tratamento diurno pode evitar a necessidade de internação em pacientes selecionados 



Manejo Clínico da Infecção Urinária na Criança

17

(por exemplo, crianças com idade ≥ 2 meses que são incapazes de tolerar a terapia oral e não 
estão toxemiadas, bem hidratadas, sem anormalidades urológicas e cujos cuidadores pode-
rão aderir ao regime ambulatorial)[28-29].  

Não é necessário obter rotineiramente culturas de urina durante a terapia antimicrobiana 
para documentar a esterilização da urina, desde que a criança tenha a resposta clínica espe-
rada e o uropatógeno seja suscetível ao antibiótico usado no tratamento[30-31]. 

Em pacientes que apresentem:

• Idade < 2 meses.
• Urosepsia clínica (por exemplo, toxemia aparente), hipotensão,   tempo de enchimen-

to capilar lentificado).
• Paciente imunocomprometido.
• Vômito ou incapacidade de tolerar medicação oral.
• Falta de acompanhamento ambulatorial adequado (por exemplo, sem telefone, mo-

rando longe da unidade de saúde).
• Falha em responder à terapia ambulatorial.
• Falha em responder à terapia.

Tratamento parenteral9.3

Antibiótico Apresentação Dose/dia Número
de doses 

Ceftriaxona 1000 mg EV 50-100 mg/kg/dia* 1-2
Gentamicina 40 mg/1ml  EV/IM 6-7,5 mg/kg/dia** 1

Tabela 5 - Antibióticos parenterais sugeridos em ordem de preferência.

* Recém-nascidos (abaixo de 14 dias): Não ultrapassar 50 mg/kg. 
** Deve-se medir as concentrações séricas máximas e residuais. Ajustar dosagem para evitar concentrações 

acima de 12 mcg/ml por períodos prolongados e níveis séricos residuais acima de 2 mcg/ml, imediatamen-
te antes da próxima dose.

Os antibióticos aminoglicosídeos devem ser usados com cautela devido ao risco de ne-
frotoxicidade. Quando usada de 24/24, a nefrotoxicidade da gentamicina pode ser menor.

Tabela 6 - Tempo de tratamento.

Tempo de tratamento
 ITU febril ou ITU recorrente 10 dias
 Maior de 2 anos no 1º episódio de ITU afebril (provável cistite) 7 dias



18

Fluxograma 3 - Manejo criança com suspeita de ITU.

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Leucoesterase e 
Nitritos positivos

Urocultura 
Negativa

RN, Lactente febril sem foco, sepse sem foco 
ou crianças com sintomas do trato urinário

Solicitar Urina rotina, Gram, Cultura

ITU pouco provávelITU provável

Internação 
Hospitalar

Iniciar ATB 
Venoso

Tratamento 
Ambulatorial

Germe sensível ao 
ATB ou melhora 

clínica

10 dias se ITU febril 
ou recorrente

7 dias se maior 
de 2 anos afebril

Modificar ATB,
Avaliar ultrassom

Manter ATB EV até cessar 
febre por 24 a 48 horas e 
sequenciar via oral por:

Menor de 2 meses, 
toxemia, imunodepressão, 
desidratação, incapacidade 

de tolerar via oral, não 
resposta ao tratamento 

ambulatorial

Suspeita de infecção do trato urinário
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Profilaxia em crianças com ITU recorrente10

Prevenção de ITU recorrente em crianças sem refluxo 
vesico ureteral

Prevenção de ITU recorrente em criança com refluxo 
vesico ureteral 

10.1

10.2

Para evitar cicatrizes renais, fatores de risco para infecção subsequente devem ser abor-
dados. A proposta abaixo concentra-se na prevenção de ITU recorrente em crianças que não 
apresentam refluxo vesico-ureteral (RVU), obstrução urinária ou disfunção da bexiga e intestino.

Sugerimos profilaxia antimicrobiana em crianças sem RVU que apresentam:

• ITU recorrentes frequentes (três ITUs febris em seis meses ou quatro ITUs totais em 
um ano). A profilaxia antimicrobiana pode reduzir o risco de ITU recorrente[22]. 

• Hidronefrose congênita.

Profilaxia antimicrobiana
• Trimetoprim-sulfametoxazol (TMP-SMX) 2 mg TMP / kg em dose diária única por seis 

meses, ou
• Nitrofurantoína 1 a 2 mg / kg em dose única diária por seis meses.

Profilaxia não medicamentosa
• Avaliar (utilizar a escala fecal pediátrica de Bristol (Anexo 1) e tratar constipação intestinal. 
• Em crianças com constipação crônica, o tratamento com laxantes demonstrou redu-

zir significativamente as recorrências de ITU[34]. 
• Orientar sobre a importância do apoio dos pés no chão durante a micção para as meninas.
• Quando não for possível apoiar os pés, colocar um caixote ou um banquinho. 
• Instruir responsáveis e pacientes sobre a micção em 2 tempos, se resíduo vesical significativo. 
• Evitar atraso da micção. Orientar micção de 3/3 horas.

O refluxo vesico ureteral (RVU) é a passagem retrógrada da urina da bexiga para o trato 
urinário superior. O significado clínico do RVU foi baseado na premissa de que predispõe os 
pacientes à pielonefrite aguda transportando bactérias da bexiga para o rim, o que pode le-
var a cicatrizes renais, hipertensão e falência renal. No entanto, aspectos dessa crença de lon-
ga data têm sido cada vez mais questionados. Além disso, os dados são inconclusivos quanto 
à eficácia das intervenções terapêuticas no resultado renal a longo prazo e na ITU recorrente. 
Como resultado, há controvérsia quanto ao manejo ideal de pacientes com RVU.

Os objetivos do gerenciamento de RVU  incluem:
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• Prevenção de episódios recorrentes de pielonefrite e infecções do trato urinário (ITU).
• Prevenção de mais danos renais (por exemplo, cicatrizes renais).
• Minimização da morbidade do tratamento e acompanhamento.
• Identificação e tratamento de crianças com disfunção da bexiga e intestino.

Profilaxia antimicrobiana 
A profilaxia com antibióticos é recomendada em crianças com RVU de grau IV ou V ou 

uma anomalia urológica significativa[35].
Ao prescrever profilaxia antimicrobiana, sugere-se:

Antibiótico Apresentação Dose/dia Número
de doses 

Sulfametoxazol + 
Trimetoprim*

200 mg + 40 mg/5mL 2 mg/kg/dia** 1

Nitrofurantoina***
25 mg/5 mL 

(manipulado)
1-2 mg/kg/dia** 1

Cefalexina 250 mg/5mL 15 mg/kg/dia 1

Tabela 7 - Antibióticos utilizados na quimioprofilaxia de ITU, em ordem de preferência.

*Não usar em menores de dois meses de idade.
** Dose calculado pelo trimetropin.
*** Dose máxima da Nitrofurantoína: 100 mg/dia.

O uso profilático das cefalosporinas de primeira geração deve ser reservado aos lactentes 
menores de 2 meses de idade. A profilaxia deve ser interrompida ou alterada se um organis-
mo resistente ao antibiótico profilático for identificado em uma cultura de urina. Pode ser 
descontinuada se não ocorrer nenhuma infecção durante o período de profilaxia, porém, se 
a infecção se repetir, pode ser necessária a sua retomada.

Indicações de encaminhamento ao nefrologista[30]11

1. Infecção do trato urinário recorrente confirmada com urocultura.
2. Crianças com jato urinário fraco ou rins palpáveis.
3. ITU por microrganismos que não a E. coli.
4. Apresentação clínica incomum como na criança mais velha.
5. Ultrassom pré-natal com alterações, como por exemplo, dilatação do trato urinário.
6. Pacientes com US ou Cintilografia alterados.
7. Presença de refluxo vesico ureteral.
8. Disfunção do trato urinário inferior que não responda ao tratamento da constipação 

intestinal e a micções frequentes.
9. Disfunções neurogênicas da bexiga, como na agenesia sacral e mielomeningocele.
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Glossário

 Algúria: dor ao urinar.  
 Disúria: desconforto ou ardência ao urinar. 
 Hidronefrose fetal: dilatação da pelve fetal renal anteroposterior no corte transversal maior 

5-7 mm detectada no US pré-natal.
 Incontinência urinária: perda involuntária de urina.      
 Jato médio: urina de jato médio, que deve ser efetuada após rigorosa higiene dos genitais. 

A urina de jato médio é colhida desprezando-se a parte inicial da micção, preenchendo-se o 
frasco estéril de coleta e desprezando-se o restante. Esse procedimento visa eliminar resíduos 
e bactérias eventualmente presentes na uretra. Coletores esterilizados de boca larga devem 
ser utilizados. O ideal é a coleta da primeira urina da manhã, por ser a mais concentrada.

 Lactente: criança na faixa etária até dois anos de idade. 
 Piúria: presença de leucócitos na urina, > 5 leucócitos/campo.
 Polaciúria: aumento da frequência miccional. 
 Sinal de Giordano: percussão lombar com o punho. Considerado positivo quando há dor 

à percussão com o punho. 
 Urgência miccional: necessidade súbita e intensa de urinar.
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Anexo 1 - Escala pediátrica de fezes de Bristol

Anexos

A caracterização da consistência das fezes é fundamental para o diagnóstico, o monitora-
mento terapêutico e a pesquisa científica sobre doenças intestinais. O uso de escalas gráficas 
é uma ferramenta válida durante esse trabalho. A Escala de Bristol para Consistência de Fezes 
(EBCF) foi desenvolvida e validada em Bristol, na Inglaterra, há cerca de duas décadas. A EBCF 
modificada para crianças (mBSFS-C) foi criada mais recentemente.  Essa escala propôs reduzir 
o número de tipos de fezes de sete para cinco e adaptar o idioma usado nas descrições para 
possibilitar que as crianças entendam completamente as representações de cada tipo de 
fezes. O uso dessa escala foi validado nos Estados Unidos para crianças de seis a oito anos, 
quando as descrições são lidas em voz alta, e para as crianças com mais de oito anos, quando 
elas já leem as descrições sozinhas.

1. Bolinhas bem duras, separadas umas 
das outras e difíceis de sair.

2. Uma massa dura com pelotas.

3. Uma banana macia e suave.

4. Pedaços moles e irregulares, 
um cocô mole.

5. Cocô sem pedaços sólidos, tipo água.

Figura 1 - EBCF modificada para crianças (mBSFS-C).
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Anexo 2 - Itens importantes da anamnese da criança com 
suspeita de ITU  

Dados da criança:  
1. Idade:______ 
2. Sexo: (  ) fem  (  ) masc 
3. Dados antropométricos: 
4. Peso:_____        estatura:____   IMC:______ 
5. Estão adequados para idade? (  ) sim  (  ) não 
6. PA: ______   percentil:_______  
7.  A pa  está normal para idade*? (  ) sim (  ) não 
8. Existe atraso no crescimento? (  ) sim  (  ) não 
9. Existe perda de peso crônica (  ) sim  (  ) não 
10. Houve relato de doença febril concomitante com outro foco associado (OMA, infecções 

de vias aéreas superiores, gastroenterite aguda)?   (  ) sim  (  ) não 
11. Há presença de febre recorrente de origem desconhecida (  ) sim  (  ) não 
12. Nota-se a presença de balanopostite ou fimose em balão? (  ) sim  (  ) não 
13. Nota-se a presença de vulvovaginite (  ) sim  (  ) não 
14. Coexiste quadro de constipação intestinal (  ) sim  (  ) não 
15. Há história familiar de refluxo vesico ureteral ou doença renal?  (  ) sim     (  ) não 
16. O jato urinário está diminuído? (  ) sim  (  ) não 
17. Há história de itu recorrente? (  ) sim  (  ) não  
18. Há relato de anormalidades renais no exame do US no pré-natal? (  )sim (  ) não 
19. Existe  bexiga aumentada, massa abdominal, lesão espinhal? (  ) sim   (  ) não 
20. A criança esteve internada  durante a suspeita de ITU ?  (  ) sim (  ) não 

Dados importantes sobre a coleta da amostra da urina no cs, laboratório ou upa 
Data do exame:___/____/_______  
21.  Há relato de forma inadequada da coleta da urina?   (   ) sim  (  ) não 
22. De acordo com o relato da mãe, respeitaram-se as técnicas de higiene e o tempo de per-

manência de 30 minutos do saco coletor aderido a pele da criança?(  ) sim  (  ) não 
Dados importantes sobre o resultado dos exames coletados  
23.  Urocultura positiva com ________ufc/ml (nº de colônias que cresceu durante a cultura) 
24.  Qual patógeno cresceu? _____________________________ 
25.  Houve mais de um? (  ) sim  (  ) não qual?___________________ 
26.  Resultado da Bacterioscopia  ao gram (descrever):  
____________________________________________________________
27.   Piúria: _____ leucócitos por campo. 
28. Dosagem sérica da creatinina:___________ 
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Anexo 3 - Procedimento para coleta de urina para 
urocultura em crianças

A- Crianças do sexo feminino 
1. Manter os grandes lábios afastados.
2. Com movimento, suave, realizar a higiene com com água e sabão, de frente para trás.
3. Enxaguar com água corrente.
4. Colocar o coletor infantil.
5. Descartar as luvas.
6. Marcar o horário de troca.
7. Repetir o procedimento a cada 20 a 30 minutos caso a criança não urine ou evacue.
8. Lavar as mãos antes de retirar o coletor.
9. A retirada do coletor deve ser feita com cuidado para não causar dor e a pele da criança 

não ficar irritada.
10. Despejar a urina coletada em frasco estéril, tomando o cuidado para não contaminar.
11. Se possível, a criança deve ficar de pé, no colo da mãe ou responsável durante todo o 

período do procedimento.

B-Crianças do sexo masculino 
1. Retrair (afastar) a pele que cobre a glande peniana (cabeça).
2. Com movimentos suaves, realizar a higiene com o lenço umedecido.
3. Colocar o coletor infantil.
4. Descartar as luvas.
5. Marcar o horário de troca.
6. Repetir o procedimento a cada 30 a 40 minutos caso a criança não urine.
7. Lavar as mãos antes de retirar o coletor.
8. A retirada do coletor deve ser feita com cuidado para que a pele da criança não fique irritada.
9. Despejar a urina coletada em frasco estéril, tomando o cuidado para não contaminá-la.
10. Se possível, a criança deve ficar de pé, no colo da mãe ou responsável durante todo o 

período do procedimento.
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Anexo 4 - Modelo para instruções para o preparo ultrassom

• Modelo para Instruções para o Preparo ULTRASSOM (US) Pediátrico (disponibilizar na 
www.intranet.smas.pbh/fluxosusbh).

• Fornecer uma cópia para a mãe ou cuidador, junto com a marcação do exame.
• US de Rins e Vias Urinárias/ pélvico (infantil).
• Levar o pedido do exame emitido pelo médico.
• Levar um documento de identificação.
• Levar exames anteriores se houver.
• Trazer peso atualizado.
• Trazer a criança com roupa de duas peças (se for neném, não pode vir de macacão).
• Se a criança quiser urinar (fazer xixi) em casa, deve deixá-la ir ao banheiro.
• Se a criança usar sonda, traga mais uma sonda para passar no local do exame.
• Trazer toalhas ou fraldas.

Preparo
• No dia do exame: (__/ __/ ___)   Todas as crianças: trazer água, chá, suco, leite, para 

tomar no local do exame, se for necessário (não pode ser refrigerante nem água mi-
neral com gás).

• Crianças até 4 meses de idade: crianças alimentadas com leite materno: controlar o 
horário da mamada de tal forma que a mesma seja dada 30 minutos antes do exame.  
Nas crianças que usam mamadeiras, a mamada pode ser substituída por água, suco, 
água de coco ou chá (em torno de 200 ml ou um copo, exceto recém-nascidos, por-
que estes aceitam menores quantidades).  

• Crianças de 5 meses a 5 anos de idade: 2 horas de jejum de alimento sólido; tomar um 
copo pequeno (150 ml) de água, suco, chá ou leite 1 hora antes do exame; tomar mais 
um copo pequeno (150 ml) de água, suco, chá ou leite meia hora antes do exame. 

• Crianças de 5 a 15 anos de idade: 2 horas de jejum de alimento sólido; tomar um copo 
pequeno (150 ml) de água, suco ou chá uma hora antes de exame; tomar mais um 
copo pequeno (150 ml) de água, suco, chá ou leite meia hora antes do exame. 
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