Protocolo Clínico
Gerenciado
Infecção do Trato Urinário

O que é Infecção do Trato Urinário?

A Infecção do Trato Urinário (ITU) é caracterizada
pela multiplicação de micro-organismos em qualquer seguimento do sistema urinário. É uma das
infecções bacterianas mais comuns na infância,
principalmente em crianças pequenas
Geralmente apresenta os seguintes sintomas:
febre, dor ao urinar, alteração do ritmo urinário
(frequentes idas ao banheiro), alteração da cor da
urina, enurese noturna (perda de xixi à noite), dor
abdominal ou nas costas e vômitos. Vale ressaltar
que os sinais e sintomas variam com a idade e com
o local do trato urinário acometido.

Qual é o tratamento?

O tratamento é feito com antibióticos, que podem ser ajustados de acordo com o micro-organismo detectado na cultura de urina.
O diagnóstico e tratamento precoces da infecção
do trato urinário reduzem o risco de formação de
cicatrizes renais.

Previna-se!

São medidas preventivas:
• Diagnosticar e tratar os distúrbios miccionais:
aumento da frequência miccional, urgência
miccional ou perda urinária;
• Realizar higiene íntima no sentido correto
(da vagina para o ânus);
• Aumentar a ingestão hídrica;
• Realizar micções regulares e esvaziar completamente a bexiga.
Vale a pena destacar que cada paciente e cada situação clínica pode apresentar peculiaridades que
não tenham sido previstas nos protocolos clínicos,
que são ferramentas de apoio ao tratamento.

Seu filho possui critérios para inclusão ou já foi
incluído no Protocolo Clínico Gerenciado de Infecção do Trato Urinário? Entenda:

O que é um protocolo clínico gerenciado?

Os protocolos clínicos são diretrizes e instrumentos desenvolvidos para auxiliar os profissionais da assistência na tomada de decisões baseadas nas melhores práticas para o tratamento de
determinadas doenças.
O uso de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas permite a melhoria dos processos internos do hospital, mais agilidade e confiabilidade
no tratamento e segurança à assistência.

Qual é a importância dos protocolos
clínicos?

Estes protocolos resultam na redução da necessidade de realizar exames desnecessários, no tempo de permanência para tratamento e na padronização de ações para diagnóstico e tratamento
dos pacientes.
A utilização de protocolos clínicos reflete o que
é o maior compromisso do Hospital Infantil Sabará: oferecer serviços de saúde com qualidade,
segurança e responsabilidade.
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