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A infecção do trato urinário (ITU) é descrita pela invasão e proliferação de patógenos 

no trato e segmentos das vias urinárias, com maior prevalência o público feminino, e 

caracteriza-se por ser uma patologia bacteriana comum e sua ocorrência torna-se 

freqüente durante o período gestacional, gerando inflamação em qualquer parte do 

aparelho geniturinário, provocando lesões e complicações importantes. A forma de 

contaminação mais habitual é por via ascendente, sendo classificadas de acordo com a 

sua localização anatômica. A infecção pode ser assintomática podendo se manifestar de 

maneira sintomática, ou não. Diante do exposto o estudo traz como objetivo geral 

conhecer a assistência prestada pelo enfermeiro frente à gestante com infecção do trato 

urinário na atenção primária à saúde e como objetivos específicos: descrever o perfil 

socioprofissiográfico do enfermeiro na atenção primaria à saúde; verificar interferentes 

sobre a assistência do enfermeiro á gestante com ITU; elencar estratégicas utilizadas 

pelos enfermeiros na assistência á gestante com ITU. Trata-se de um estudo descritivo 

com abordagem qualitativa, onde farão parte do estudo os enfermeiros que atuam na 

atenção primária da saúde de um município do recôncavo da Bahia.Será aplicada uma 

pesquisa semi-estruturada; a análise dos dados será feita a partir do conteúdo proposto 

por Minayo.Os critérios éticos serão fundamentados pela resolução do conselho de 

saúde 466 de 12.12.2012 respaldando a equipe que propõem a pesquisa. Espera-se que 

este estudo possa contribuir diminuindo a prevalência de infecções geniturinárias em 

gestantes através da prevenção e promoção da saúde no período gestacional, realizada 

pelo enfermeiro atuante no pré - natal.   
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