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Introdução: A infecção do trato urinário é uma patologia extremamente frequente a qual 

corresponde a replicação de bactérias no trato urinário, que ocorre em todas as idades, do 

neonato ao idoso (1). A incidência é maior no sexo feminino, com picos de maior 

acometimento no início ou relacionado à atividade sexual, durante a gestação ou na 

menopausa. Na mulher, a maior susceptibilidade se deve à uretra mais curta e a maior 

proximidade do ânus com o vestíbulo vaginal e uretra. Durante o período gestacional, a 

mulher passa a ter mais chances de desenvolver um quadro de infecção urinária (2). Esse risco 

se deve às grandes mudanças fisiológicas e anatômicas que ocorrem no trato urinário. 

Diversos fatores tornam a infecção do trato urinário uma relevante complicação do período 

gestacional, agravando tanto o prognóstico materno, quanto o perinatal . Preocupação 

adicional para os profissionais responsáveis pela atenção pré-natal destas mulheres é que, 

além da incidência aumentada de infecções sintomáticas entre grávidas, justamente neste 

período, o arsenal terapêutico antimicrobiano e as possibilidades profiláticas são restritas, 

considerando-se a toxicidade de alguns fármacos para o produto conceptual (embrião/feto e 

placenta). Por estes motivos, o conjunto do diagnóstico precoce, seguido de terapêutica 

adequada e imediata, é imprescindível durante a assistência pré-natal, evitando comprometer 

o prognóstico materno e gestacional (3). Sabe-se que a redução da capacidade renal de 

concentrar a urina durante a gravidez reduz a atividade antibacteriana deste fluido, passando a 

excretar quantidades menores de potássio e maiores de glicose e aminoácidos, além de 

produtos de degradação hormonal, fornecendo um meio apropriado para a proliferação 

bacteriana (4). Neste período, observa-se também que a urina da grávida apresenta pH mais 

alcalino, situação favorável ao crescimento das bactérias presentes no trato urinário. 

Adicionalmente, o hiperestrogenismo gestacional contribui para a adesão de certas cepas de 

Escherichia coli, portadoras de adesinas tipo 1, às células uroepiteliais. Assim, parece claro 

que, durante a gravidez, fatores mecânicos e hormonais contribuem para provocar mudanças 

no trato urinário materno, tornando-o mais susceptível às formas sintomáticas de infecções. 

Estudos comprovam que as infecções do trato urinário na gestação estão associadas a um 

maior índice de aborto, prematuridade, baixo peso e mortalidade neonatal, assim como 

morbidade materna(5). Nesse contexto, as ações de educação em saúde são importantes para 

prevenção ou redução de problemas e danos que a infecção pode causar. As Unidades Básicas 

de Saúde são fundamentais na propagação de informação por serem o primeiro acesso do 

usuário no sistema único de saúde, sendo um local privilegiado para a prática de promoção da 

educação em saúde. Objetivos: Descrever a experiência na promoção de uma ação de 

educação em saúde sobre infecção urinária na gestação. Descrição da Experiência: Trata-se 

de um estudo descritivo e qualitativo, do tipo relato de experiência desenvolvido durante a 

prática clínica da Residência Multiprofissional em Nefrologia. A ação foi desenvolvida com 

um grupo de gestantes da Rede Cegonha de uma Unidade Básica de Saúde de Belém-PA. 

Resultados: O programa de Residência em Nefrologia propicia a prática em diversos campos 

de atuação da especialidade. O estudo foi desenvolvido durante a prática de Nefrologia na 
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Atenção Básica com um grupo de gestantes que realizavam o pré-natal na unidade. O tema 

escolhido foi infecção urinária por se tratar de um problema bastante recorrente na gestação e 

que, dependendo do grau de acometimento, pode levar a uma lesão renal grave. A 

metodologia utilizada para abordagem foi uma roda de conversa. No primeiro momento foi 

realizada uma dinâmica de apresentação como forma de estimular a participação e propiciar 

um ambiente mais confortável e desimpedido. No segundo momento foi explanado o tema de 

maneira objetiva, com enfoque na definição, diagnóstico, prevenção e tratamento da infecção, 

elucidando a importância do pré-natal e da realização dos exames do mesmo, devido a 

infecção muitas vezes ser assintomática, sendo somente diagnosticada com os exames. 

Seguido desse momento, foi realizada uma dinâmica sobre “mitos e verdades da infecção 

urinária” no intuito de estimular a participação e o compartilhamento de experiências vividas 

pelas usuárias. A mediadora realizava a pergunta em seguida as gestantes respondiam se era 

mito ou verdade e justificavam a resposta. Após a resposta era realizada uma breve discussão 

sobre o tema abordado para complementar e reforçar as informações discutidas. A atividade 

propiciou um diálogo aberto entre as facilitadoras e as usuárias permitindo desmitificar mitos 

sobre a infecção, além de esclarecer conceitos. Conclusão: : Por meio da atividade realizada, 

observou-se que a mesma proporcionou um conhecimento científico as usuárias, quebrando 

tabus e o senso comum acerca da infecção urinária, retificando informações errôneas. O 

caráter lúdico da atividade permitiu a participação das gestantes, facilitando o processo 

ensino-aprendizagem e tornando-o mais significativo. Durante a roda de conversa, foi notável 

o interesse das gestantes acerca da temática abordada o que indica que a utilização de 

dinâmicas é aplicável na assimilação do conteúdo exposto. É necessário utilizar recursos cada 

vez mais dinâmicos, como jogos, rodas de conversa, entre outros, a fim de facilitar o processo 

de aprendizagem dos usuários. No decorrer da ação educativa, houve diálogo interpessoal e 

permuta de experiências, despertando motivação nas gestantes, o que pode ser notado através 

da participação na atividade, compreendendo que, mesmo não se dispondo de muitos 

recursos, os profissionais de saúde podem utilizar de atividades criativas na prática de 

educação em saúde. 
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