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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A infecção do trato urinário 
(ITU) é uma doença frequente e na ausência de sintomas deno-
mina-se bacteriúria assintomática (BA). O manuseio da BA em 
pacientes diabéticas é controverso, por esta razão o objetivo deste 
estudo foi discutir os achados na literatura que discorrem sobre 
BA em mulheres diabéticas e o manuseio desta condição clínica.
CONTEÚDO: Revisão sistemática da literatura no Medline, 
 LILACS e Scielo, no período de 1997 a 2012, utilizando-se como 
descritores: “asymptomatic bacteriuria and diabetes”. A prevalên-
cia de BA é três vezes maior em mulheres diabéticas do que em 
não diabéticas. Vários fatores de risco para BA em mulheres com 
diabetes têm sido sugeridos, incluindo idade, intercurso sexual e 
duração da doença. A bactéria mais frequentemente encontrada é 
a Escherichia coli. Quanto à questão de a BA poder levar a perda 
de função renal ou hipertensão arterial sistêmica, os estudos com 
maior follow-up concluem que não houve diferença significativa 
após análise multivariada entre os grupos de mulheres diabéticas 
com e sem BA. Quanto à taxa de incidência de ITU quando com-
parados os grupos com BA tratados com antibióticos versus contro-
le, também não houve diferença significativa com o agravante de 
ocorrência de bactérias mais resistentes como causa de novas ITU.
CONCLUSÃO: Em vista do tratamento da BA, em longo pra-
zo, não diminuir a quantidade de episódios de ITU sintomáti-
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ca, pielonefrites agudas e internações em mulheres diabéticas, o 
 screening e o tratamento da BA não devem ser recomendados.
Descritores: Antibioticoterapia, Bacteriúria assintomática, Dia-
betes mellitus.

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Urinary tract infection 
(UTI) is a common disease and, in the absence of symptoms, is 
called asymptomatic bacteriuria (AB). The management of BA 
in diabetic female patients is controversial. The aim of this study 
was to discuss findings in literature that are related to AB in dia-
betic women and to management of this condition.
CONTENTS: A systematic review of the literature in Medline, LI-
LACS and Scielo in the period from 1997 to 2012, using descriptors 
such as “asymptomatic bacterinuria and diabetes” was performed. 
The prevalence of AB is three times greater in diabetic than in non- 
diabetic women. Several risk factors for AB in women with diabe-
tes have been suggested, such as age; sexual intercourse and disease 
duration. The most often found bacteria in AB is Escherichia coli. 
Cohort studies with longer follow-up did not show that AB could 
lead to loss of renal function and/or hypertension when they compa-
red groups of diabetic women with and without AB. Regarding the 
incidence of new UTI episodes, clinical trials showed no differences 
when compared AB group treated with antibiotics versus AB group 
treated with placebo. Also, there was no significant difference with 
the occurrence of more resistant bacteria as a cause of new UTI.
CONCLUSION: The treatment of AB does not decrease the 
number of episodes of symptomatic UTI, acute pyelonephritis, 
and hospitalization in diabetic women in the long run. For this 
reason, screening and treatment of AB in diabetic women should 
not be recommended.
Keywords: Antibiotics, Asymptomatic bacteriuria, Diabetes mellitus.

INTRODUÇÃO

A infecção do trato urinário (ITU) é uma doença extremamente 
e frequente, que ocorre em todas as idades. Na ausência de sinto-
mas, recebe a denominação de bacteriúria assintomática (BA)1,2. 
Considera-se o diagnóstico de BA sempre que a mesma bactéria 
é identificada em duas ou mais amostras consecutivas de urina, 
obtidas por jato médio, com contagem igual ou maior que 105 

unidades formadoras de colônias (UFC) por mL2. 
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O significado clínico e o manuseio da BA diferem de acordo com 
os diferentes grupos de pacientes. Sua incidência é maior em ges-
tantes, idosos, diabéticos, transplantados, imunossuprimidos, e 
em pessoas com anormalidades anatômicas ou funcionais do tra-
to urinário1. 
Vários fatores de risco para BA em mulheres com diabetes têm 
sido sugeridos, incluindo idade, intercurso sexual, duração da 
doença, controle metabólico e complicações do diabetes, porém 
alguns destes fatores predisponentes são questionáveis. 
Os defensores do screening e do tratamento antimicrobiano da 
BA em mulheres diabéticas argumentam que esta condição pre-
dispõe a sérias complicações clínicas, caso não sejam tratadas. 
Porém, a alta frequência de reinfecção pós-terapia e o aumento 
da resistência bacteriana, são apenas alguns dos argumentos con-
trários ao tratamento.
A presença de BA em mulheres diabéticas do tipo 2 prediz o de-
senvolvimento de ITU subsequente3; entretanto, o uso de an-
tibióticos para erradicar a bacteriúria em diabéticas não parece 
diminuir significativamente a incidência de ITU sintomática 
e suas complicações. Além disso, as infecções subsequentes ao 
tratamento são, muitas vezes, causadas por germes resistentes e, 
devido ao uso mais frequente de antibióticos, as pacientes apre-
sentam mais efeitos colaterais2. 
O objetivo deste estudo foi confrontar resultados encontrados 
na literatura que abordam a história natural da BA em mulheres 
diabéticas, bem como o manuseio mais adequado desta condição 
clínica com base nas evidências clínicas de melhor qualidade e 
mais atuais.

MÉTODO

Realizou-se uma revisão sistemática de trabalhos científicos que 
estudaram a história natural da BA e seu manuseio em mulheres 
com diabetes mellitus. 
A identificação dos artigos foi feita através de busca bibliográfica 
na base de dados Medline, LILACS e Scielo, entre 1997 a 2012. 
Como estratégia de busca utilizou-se as palavras chaves: asymp-
tomatic bacteriuria and diabetes. Outra estratégia utilizada foi a 
busca manual em listas de referências dos artigos identificados e 
selecionados. 
Foram considerados critérios de inclusão os artigos originais e de 
revisão que tenham sido publicados na língua portuguesa, inglesa 
e espanhola; sendo excluídos os estudos publicados nos demais 
idiomas e artigos não relacionados ao tema proposto. Trabalhos 
considerados relevantes ao tema e publicados anteriormente ao 
ano de 1997 foram selecionados e utilizados para consulta. 

RESULTADOS

A busca bibliográfica, segundo estratégia definida, resultou em 
69 artigos e, de acordo com o objetivo do estudo e critérios de 
inclusão, 45 artigos considerados adequados foram selecionados, 
sendo 26 artigos originais e 19 artigos de revisão. Além disso, 
foram selecionados dois artigos originais anteriores a 1997, de-
vido à grande importância destes perante o tema, totalizando 47 
artigos. Dos artigos originais, 18 foram utilizados na revisão bi-
bliográfica, pois estavam estreitamente relacionados ao tema. Os 

oito artigos restantes, juntamente com os 18 já citados, foram 
adicionados à discussão. Os artigos de revisão foram utilizados 
para o embasamento teórico.
Após a leitura completa do total de artigos obtidos, estes foram 
divididos em duas áreas clínicas de conhecimento propostas: 1) 
História natural da BA em mulheres diabéticas; e 2) Tratamento 
da BA em mulheres com DM.
Um sumário dos 18 estudos originais utilizados na revisão biblio-
gráfica, contendo o método de estudo e os resultados obtidos, são 
expostos na tabela 1. 
As taxas de prevalência de BA em mulheres diabéticas variaram 
de 6,1% a 26% versus 2,5%a 18,5% em mulheres não diabéticas 
a depender do estudo e questão4-12.
Geerlings e col.3 estudaram 636 mulheres com DM1 e 2 e 
idade entre 18 e 75 anos, sem quaisquer anormalidades no 
trato genitourinário; e 153 mulheres sem diabetes. A preva-
lência de BA foi de 26% nas mulheres diabéticas e 6% nos 
controles. Após o ajuste para idade, a sua prevalência foi 
significativamente maior no grupo com diabetes do que no 
grupo de mulheres não diabéticas (p < 0,001). Fatores de ris-
co para bacteriúria em DM1 incluíram neuropatia periférica  
(p = 0,03) e macroalbuminúria (p = 0,02); para mulheres com 
DM2 incluíram idade elevada (p < 0,001), macroalbuminú-
ria (p = 0,03), ITU sintomática no ano anterior (p = 0,02) e 
índice de massa corpórea acima do normal (p = 0,04); porém 
apenas idade elevada permaneceu como fator de risco quando 
feita análise multivariada. Os níveis de hemoglobina glicada 
em ambos os tipos (DM1 ou 2) não influenciaram no risco de 
bacteriúria, assim como não houve associação entre glicosúria 
e BA (p = 0,4). 
Bonadio e col.7 investigaram a presença de bacteriúria em 228 
mulheres diabéticas (52 pacientes tipo 1 e 176 pacientes tipo 2) 
em faixa etária entre 14 e 87 anos. O grupo controle foi com-
posto por 146 mulheres sem diabetes. A incidência de BA foi de 
13,5% em mulheres com DM1 e 18,8% em diabéticas tipo 2. 
Escherichia coli foi o micro-organismo mais isolado (67,5% no 
grupo 1 e 63% no grupo controle) e sua resistência as fárma-
cos antimicrobianos (ampicilina, ciprofloxacin, nitrofurantoína 
e sulfametoxazol/trimetoprim) foi similar em ambos os grupos. 
O estudo concluiu que a presença de elevados níveis de hemo-
globina glicada foi o único fator de risco significante para BA em 
mulheres com DM2 (p < 0,05). 
Ishay, Lavi e Luboshitzky8, investigaram a prevalência e os fatores 
de risco para BA em mulheres judias e muçulmanas com DM2. 
Um total de 411 mulheres com DM2 e com idades entre 40 e 
70 anos; e 160 mulheres sem diabetes com idades entre 38 e 68 
anos, foram incluídas no estudo. Todas as participantes foram en-
trevistadas e pesquisadas para a presença de bacteriúria. Das 411 
diabéticas, 25 (6,1%) tinham BA, enquanto que no grupo con-
trole, das 160 mulheres, 4 (2,5%) tiveram bacteriúria (p = 0,07). 
Fatores de risco independentes para BA foram albuminúria >150 
mg/24h (p = 0,005) e creatinina sérica (p = 0,008). Com base nos 
resultados, os autores concluíram que mulheres com DM2 não 
apresentam risco maior para o desenvolvimento de bacteriúria do 
que as não diabéticas. 
Sotiropoulos e col.6 realizaram um estudo prospectivo com 
363 mulheres com DM2 durante um ano. O grupo controle 
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foi composto por 350 mulheres não diabéticas. A prevalên-
cia de BA no início do estudo (primeira visita) foi de 9,65% 
(35/363) e a incidência cumulativa para todas as consultas 
subsequentes foi de 17,6% para o grupo 1. A prevalência no 
grupo controle foi de 2,86% (10/350) e a incidência cumula-
tiva de 6,28% (22/350). A bactéria mais isolada foi Escherichia 
coli (72%), seguida por Klebsiella sp. (12%) e Enterobacter sp. 
(7%). A presença de complicações microvasculares (nefropa-
tia ou neuropatia) decorrentes do DM foi associada com BA 
(23,4% versus 12,5%), porém sem significância estatística  
(p = 0,08). Entretanto, as análises mostraram que história 
prévia de ITU sintomática estava significativamente associada 
com bacteriúria (p < 0,001), sendo este o maior fator de risco 
para o desenvolvimento de BA.
Zamanzad e Moezzi12 realizaram uma coorte transversal aninha-
da a uma coorte prospectiva (follow-up de 6 meses) com um gru-
po de 100 mulheres diabéticas (tipo 2) e 100 mulheres saudáveis. 
O objetivo do estudo foi determinar a frequência e os fatores de 
risco para BA em mulheres com DM2. A prevalência de bacte-
riúria foi de 20% nas pacientes diabéticas e 4% no grupo con-
trole (p < 0,05). Enterococcus sp. e Klebsiella pneumoniae foram as 

principais bactérias isoladas, respectivamente. ITU sintomática 
no ano anterior foi o único fator de risco para o desenvolvimento 
da bacteriúria nas pacientes (p < 0,05). Durante o seguimento de 
seis meses, 40% das pacientes diabéticas com BA desenvolveram, 
pelo menos, um episódio de ITU sintomática, sendo 62,5% ITU 
baixa e 37,5% ITU alta. Enquanto isso, apenas 6,3% das mu-
lheres diabéticas sem bacteriúria apresentaram infecções urinárias 
sintomáticas, sendo que ITU alta não foi encontrada neste grupo 
de pacientes.
Boroumand e col.13 conduziram um estudo para avaliar a preva-
lência e os fatores de risco para BA em mulheres iranianas com 
DM2. Duzentas e duas diabéticas tipo 2, sem queixas urinárias, 
foram incluídas no estudo. A prevalência de bacteriúria foi de 
10,9% entre as diabéticas e Escherichia coli foi a bactéria mais 
isolada (59,1%). Piúria (p < 0,001) e glicosúria (p = 0,03) fo-
ram associadas à bacteriúria neste estudo. Não houve associação 
evidente entre idade (p = 0,45), duração do diabetes (p = 0,09), 
macroalbuminúria (p = 0,10) e níveis de hemoglobina glicada (p 
= 0,75) e a presença de BA. Um resumo sobre os fatores de risco 
para o desenvolvimento de bacteriúria em mulheres diabéticas é 
encontrado na tabela 2.

Tabela 1 – Características metodológicas e resultados dos estudos.

Estudos Método do Estudo  n/Grupo  Resultados
Geerlings e col.3 Prospectivo multicêntrico 

(18 meses)
n = 636 ♀
258-DM1
378- DM2

♀ com DM2 e BA apresentaram risco aumentado de desenvolver ITU 
(19% sem BA versus 34% com BA; p = 0,006).

Harding e col.36 Ensaio clínico randomizado, 
Duplamente encoberto, 
Placebo controlado. 
(36 meses)

n = 105 ♀
50-Grupo Controle
55-Grupo ABT

Durante o follow-up de 27 meses, 20 ♀ de 50 no Grupo placebo 
(40%), e 23 ♀ de 55 no Grupo ABT (42%) tiveram, pelo menos, um 
episódio de ITU.

Hernández e 
Simó19

Coorte prospectiva (1 ano) n = 115
Diabéticos
56-Grupo Controle
59-Grupo ABT

Não houve alteração significativa na taxa de excreção da albumina 
após o uso de ABT no grupo de pacientes com BA.

Bonadio e col.7 Coorte prospectiva 
(48 meses)

n = 374 ♀
146-Sem DM
228-Com DM1/2

A incidência de bacteriúria foi de 13,5% para ♀ DM1 e 18,8% para 
DM2.

Karunajeewa  
e col. 9 

Coorte prospectiva (2,9 
anos)

n = 496 diabéticos 7,3% dos pacientes apresentaram BA no início do estudo, sendo 
14,4% de todas as ♀ e 1,1%de todos os ♂. 29 (5,8%) pacientes foram 
internados por urosepse.

Silva 20 Coorte prospectiva (6 anos) n = 644 ♀
296-DM1
348-DM2

Em ♀ com DM e BA, a depuração de creatinina decresceu de 87 mL/
min no início para 76 mL/min ao final do estudo. Em ♀ com DM 
e sem BA, a depuração creatinina decresceu de 97 para 88 mL/min.

Boroumand e col.13 Coorte transversal n = 202 ♀ 
Todas com DM2

A prevalência de BA foi de 10,9%. E. coli foi o micro-organismo mais 
prevalente. Piúria (p < 0,001) e glicosúria (p < 0,05) tiveram uma 
importante relação com bacteriúria.

Nicolle, Zhanel e 
Harding30

Coorte prospectiva 
(36 meses)

n = 50 ♀
Todas com DM e BA

Em 9 meses, a frequência de BA declinou cerca de 50% e permaneceu 
relativamente estável (45% - 55%) durante o restante do follow-up.

Ribera e col.35 Coorte prospectiva 
(12 meses)

n = 457
Diabéticos 
289- ♀
168- ♂

ITU ocorreu em 69,2% dos pacientes com BA (67,6% ♀ e 76,5% ♂) 
versus 9,8% sem BA (14,9% ♀ e 2,6% ♂).

Zamanzad e 
Moezzi12

Coorte transversal aninhada 
a coorte prospectiva 
(6 meses)

n= 200 ♀
100- DM2
100-Saudáveis

A prevalência de BA foi de 20% nas diabéticas e 4% nas saudáveis (p 
< 0,05). Piúria estava presente em 80% das ♀ diabéticas com BA e em 
17,5% das ♀ diabéticas sem BA (p < 0,05).

♀ = mulheres; ♂ = homens; DM = diabetes mellitus; DM1 = diabetes Mellitus tipo 1; DM2 = diabetes mellitus tipo 2; ABT = antibioticoterapia; ITU = infecção do 
trato urinário sintomática; BA = bacteriúria assintomática; NS = não significativo.
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Tabela 2 – Fatores de risco para o desenvolvimento de bacteriúria 
assintomática em mulheres diabéticas.

Estudos Fatores de Risco para Bacteriúria Assintomática
Geerlings 
Hoepelman39

Neuropatia periférica e macroalbuminúria. (AM): 
Idade elevada permaneceu como fator de risco

Bonadio e 
col.7

A presença de elevados níveis de hemoglobina glica-
da foi o único fator de risco significante para BA em 
mulheres com DM2 

Sotiropoulos 
e col.6

História prévia de ITU sintomática estava significati-
vamente associada com bacteriúria, sendo este o maior 
fator de risco para o desenvolvimento de BA em DM2.

Ishay, Lavi e 
Luboshitzky8

AM: albuminúria > 150 mg/24h e creatinina sérica 
permaneceram como fatores de risco independentes 
para BA

Zamanzad e 
Moezzi12

ITU sintomática no ano anterior foi o único fator de 
risco para o desenvolvimento da bacteriúria em mu-
lheres com DM2.

Boroumand e 
col.13

Piúria e glicosúria foram associadas à BA em mulhe-
res com DM2.

DM1 = diabetes mellitus tipo 1; DM2 = diabetes mellitus tipo 2; AM = análise 
multivariada; ITU = infecção do trato urinário

 
Outra preocupação acerca da BA é a possibilidade desta afecção 
aumentar o risco de hospitalização. Karunajeewa e col.9 acompa-
nharam 496 adultos com DM1 ou 2 por 2,9 anos em um estudo 
observacional prospectivo. Trinta e seis pacientes (7,3%) tinham 
BA no momento da entrada no estudo, compreendendo 33 mu-
lheres (14,4% do total de mulheres) e 3 homens (1,1% do total 
de homens). Apenas sexo feminino (p < 0,001) foi fator de risco 
para BA dentre inúmeras variáveis estudadas. Vinte e nove pa-
cientes (5,8%; 16 mulheres e 13 homens) foram internados com 
urosepse. Este grupo incluiu 5/36 (13,9%) pacientes com BA e 
24/460 (5,2%) pacientes sem bacteriúria (p = 0,05). BA foi asso-
ciada à um risco aumentado de internação, quando urosepse era 
o principal diagnóstico (p = 0,004). 
A incidência de infecções urinárias sintomáticas, segundo a li-
teratura, é maior em mulheres com DM quando comparadas a 
mulheres saudáveis3,14-16. 
Matteucci e col.17, em estudo de coorte multicêntrico, avaliaram 
quais características clínicas estavam associadas com o desenvol-
vimento de ITU sintomática em mulheres diabéticas após segui-
mento de 18 meses. Pacientes com DM1 ou 2, entre 18 e 75 
anos, foram incluídos. Pelo menos, uma amostra de urina não 
contaminada foi coletada no momento da entrada no estudo. 
No total de 589 mulheres diabéticas, 115 (20%) desenvolveram 
infecção urinária sintomática. Os autores concluíram que os fa-
tores de risco independentes para o desenvolvimento de infecção 
urinária sintomática em diabéticas tipo 1, após a análise multi-
variada, foi atividade sexual durante a semana anterior à entrada 
no estudo (RR = 2,98; IC a 95%:1,30 – 6,83) e para diabéticas 
tipo 2 foi a presença de BA no início do estudo (RR = 1,65;IC a 
95%:1,02 – 2,67). 
Em uma coorte de 589 mulheres diabéticas, 115 (20%) desen-
volveram infecção urinária sintomática sendo que as pacientes 
com BA desenvolveram mais episódios de ITU (p = 0,02) versus 
mulheres sem bacteriúria durante os 18 meses de seguimento. 

A média de episódios de infecção urinária sintomática entre to-
das as mulheres foi de 1,9 por paciente. Das 115 diabéticas com 
ITU, 34 tinham DM1 e 81 DM2. Mulheres com DM2 e BA no 
momento da inclusão no estudo apresentaram risco aumentado 
para o desenvolvimento de infecção urinária sintomática durante 
os 18 meses de seguimento (34% com BA versus 19% sem BA; 
p = 0,006), ao passo que aquelas com DM1 não apresentaram 
diferença na incidência de ITU sintomática segundo presença ou 
não de bacteriúria (12% com BA versus 15% sem BA; p = 0,8)3.
Boyko e col.11 realizaram o seguimento de 218 mulheres diabéticas 
e 799 não diabéticas, com idades entre 55 e 75 anos, por 4 anos. 
BA e infecções urinárias sintomáticas foram os eventos avaliados. 
Os exames realizados no momento da entrada no estudo e 2 vezes 
por ano incluíram urocultura, dosagem da hemoglobina glicada 
e volume urinário residual pós-miccional. Quarenta e uma mu-
lheres apresentaram bacteriúria nos exames inicias. Setenta e uma 
mulheres não diabéticas desenvolveram ITU sintomática durante 
o follow-up, com 55 (6,9%) tendo 1 episódio, 9 (1,1%) tendo 2 
episódios e 7 (0,9%) tendo 3 ou mais episódios. Entre as mulhe-
res diabéticas, 26 desenvolveram infecção urinária sintomática, 
com 16 (7,3%) tendo 1 episódio, 7 (3,2%) tendo 2 episódios e 3 
(1,4%) tendo 3 ou mais episódios. Os uropatógenos observados 
nas infecções urinárias sintomáticas não diferiram entre os grupos 
(Escherichia coli: 74,4% vs. 75,8%; Klebsiella sp.: 7% vs. 6,3%; 
Proteus sp.: 7% vs. 5,3%, no grupo 1 e 2, respectivamente). A 
incidência de ITU sintomática por 100 pessoas-ano foi de 12,2 
para mulheres diabéticas e 6,7 para não diabéticas (RR = 1,8; IC 
a 95% = 1,2 - 2,7). A incidência de BA por 100 pessoas-ano foi 
de 6,7 para diabéticas e 3,0 para não diabéticas (RR = 2,3; IC a 
95% = 1,3 - 3,9). Em análise multivariada, o aumento do risco 
de ITU ocorreu principalmente em mulheres que faziam uso de 
insulina (RR = 2,3; IC a 95% = 1,8-7,3) e mulheres com uma 
longa duração do DM. Este estudo concluiu que mulheres diabé-
ticas pós-menopausadas tratadas com insulina e um longo tempo 
da doença apresentam risco elevado para o desenvolvimento de 
ITU e bacteriúria.
Balasoiu e col.18 descreveram o desfecho microbiológico da BA 
não tratada em mulheres diabéticas. Cinquenta mulheres com 
DM (9 com DM1 e 41 com DM2) foram selecionadas para o es-
tudo e receberam por duas semanas placeboterapia. Amostras de 
urina foram coletadas e analisadas logo após o final do tratamen-
to, 4 semanas pós-tratamento, e a cada 3 meses por um perío-
do de 36 meses. Os possíveis desfechos foram designados como: 
bacteriúria persistente; resolução espontânea; resolução com an-
tibióticos para ITU sintomática; ou resolução com antibióticos 
prescritos para outras indicações. A prevalência de BA diminuiu 
cerca de 50% nos primeiros 9 meses da pesquisa, e se manteve re-
lativamente neste patamar (45%-55%), nos meses subsequentes. 
Após um ano, 18 pacientes (36%) mantiveram a bacteriúria com 
o mesmo organismo inicial; 13 (26%) tiveram resolução espon-
tânea, porém destes, 4 (31%) apresentaram reinfecção; 10 (26%) 
tiveram ITU e foram tratados, sendo que 3 (30%) foram reinfec-
tadas; 9 (18%) resolveram a bacteriúria usando antibióticos por 
outros motivos que não ITU sintomática, e 3 (33%) deles foram 
reinfectadas. Após 36 meses de follow-up, 30 pacientes continua-
vam sendo acompanhados. Destas, 7 (23%) ainda apresentavam 
bacteriúria persistente; 9 (30%) resolução espontânea; 7 (23%) 
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resolveram a BA pelo uso de antibióticos devido a ITU sinto-
mática e 7 (23%) pelo uso de antibióticos por outros motivos. 
Mulheres infectadas com organismos Gram-negativos apresenta-
ram maior chance para a persistência da bacteriúria. Além disso, 
muitas mulheres com resolução inicial da BA, com ou sem o uso 
de antibióticos, tornaram-se bacteriúricas novamente durante o 
follow-up.
Outra questão polêmica e abordada em alguns estudos é se a 
bacteriúria influencia ou não a função renal de pacientes dia-
béticos. Semetkowska-Jurkiewicz e col.16 estudaram a história 
natural da BA não tratada em pacientes diabéticos com o ob-
jetivo de avaliar se o não tratamento da BA nestes indivíduos 
estava relacionado ao desenvolvimento de insuficiência renal e 
complicações, como pielonefrite aguda e necrose papilar renal. 
O seguimento foi de 14 anos. Dois grupos de pacientes diabé-
ticos (DM1 ou 2) foram formados. O grupo 1 compreendeu 
53 pacientes (46 mulheres e 7 homens) com BA, sem sintomas 
clínicos de ITU e com idades entre 15 e 76 anos. O grupo 2 
foi composto por 54 pacientes (43 mulheres e 11 homens) com 
urina estéril e idade semelhante ao grupo 1. Todos os pacientes 
foram clinicamente e bacteriologicamente examinados através 
de sumário de urina e urocultura; a cada três meses no primeiro 
ano, e a cada 4-6 meses, nos anos subsequentes, totalizando 
14 anos de acompanhamento. No primeiro ano de seguimen-
to, 24 dos 50 pacientes do grupo 1 (follow-up incompleto de 
3 pacientes), ou seja, 48%, tiveram resolução espontânea do 
quadro de bacteriúria e ao final dos 14 anos, a porcentagem foi 
de 64% para resolução espontânea da BA (16 de 25 pacientes). 
Os níveis de creatinina sérica entre os grupos não diferiram no 
início do estudo, após 8 anos e após 14 anos, apesar de estarem 
significativamente altos em ambos os grupos após 8 e 14 anos 
de seguimento, quando comparados aos níveis iniciais. Os va-
lores da tensão arterial foram similares nos grupos 1 e 2, e não 
modificaram muito seus valores durante o follow-up (Grupo 
1: 144/82 mmHg no início do estudo; 145/82 mmHg após 8 
anos; 145/83 mmHg após 14 anos; grupo 2: 145/85 mmHg 
no início, 147/84 após 8 anos, 142/86 mmHg após 14 anos). 
Durante os 14 anos de seguimento, pielonefrite aguda ocorreu 
com frequência similar em ambos os grupos, afetando 6 pacien-
tes do grupo 1 e em 5 do grupo 2. Ao final do estudo, os autores 
concluíram que a BA tem um curso natural semelhante entre 
pacientes diabéticos e não diabéticos e que a bacteriúria desapa-
rece, na maioria das vezes, de forma espontânea, não podendo 
ser considerada um fator de risco para morbidade.
Geerlings e col.3 compararam 636 mulheres diabéticas (258 
com DM1 e 378 com DM2) com e sem BA. O estudo avaliou, 
dentre outras variáveis, a função renal das pacientes durante 
18 meses de seguimento. Os autores concluíram que mulheres 
com DM1 e bacteriúria apresentavam tendência a um rápido 
declínio na função renal quando comparadas àquelas sem BA 
(aumento relativo nos níveis de creatinina sérica: 4,6% versus 
1,5%; p = 0,02), porém nenhuma diferença foi demonstrada na 
função renal de mulheres diabéticas tipo 2, com e sem bacteri-
úria (6,6% vs 6,1%; p = 0,9).
Hernández e Simó19 avaliaram se a BA influenciava significati-
vamente os níveis da taxa de excreção da albumina em pacientes 
diabéticos. Para este propósito, a taxa de excreção da albumina 

foi determinada antes e após a antibioticoterapia em pacientes 
com DM e BA (n = 59; 3 homens e 56 mulheres). Para avaliar 
a variabilidade da taxa de excreção de albumina, 56 (25 homens 
e 31 mulheres) pacientes com DM e sem bacteriúria foram in-
cluídos no grupo controle. Após antibioticoterapia, a bacteriúria 
foi erradicada em 46 dos 59 pacientes no grupo 1 (78%). A taxa 
de excreção de albumina não mudou significativamente após o 
tratamento antimicrobiano no grupo 1 (pré-tratamento: 13,8 µg/
min vs. pós-tratamento: 8,5 µg/min; p = 0,1) e no grupo placebo 
(pré-tratamento: 11,7 µg/min vs. pós-tratamento: 7,1 µg/min; p 
= não significante).
Silva20 realizou estudo prospectivo que comparou mulheres dia-
béticas com e sem BA. O estudo visou avaliar o progresso da 
função renal e a incidência de hipertensão arterial. Um total de 
644 mulheres foram incluídas no estudo (296 com DM1 e 348 
com DM2) e acompanhadas por 6 anos. No início do estudo, 
110 (17%) mulheres apresentaram BA. Escherichia coli foi o 
micro-organismo mais frequente (67% dos casos). Leucocitúria 
ocorreu em 15% das mulheres com BA e em 3% das mulheres 
sem bacteriúria. A depuração de creatinina diminuiu de 87 mL/
min no início do estudo para 76 mL/min ao final do estudo em 
mulheres com DM e bacteriúria, e de 97 mL/min para 88 mL/
min naquelas sem BA. Na análise multivariada, não foi encon-
trada associação entre BA e a diminuição relativa ou absoluta da 
depuração de creatinina. Os mesmos resultados foram encontra-
dos quando mulheres com DM1 e mulheres com DM2 foram 
analisadas separadamente. Mulheres com BA desenvolveram 
hipertensão arterial mais frequentemente do que mulheres sem 
bacteriúria (54% vs 37%; p = 0,45), porém na análise multivaria-
da, a associação entre bacteriúria e hipertensão desapareceu (p > 
0,20). Os autores concluíram que a idade avançada foi o preditor 
mais fortemente relacionado à hipertensão arterial.
Quanto ao tratamento da BA em mulheres com DM, dois es-
tudos21,22 foram identificados relacionados ao tratamento far-
macológico da bacteriúria em mulheres diabéticas, porém ape-
nas um compara o tratamento com o não tratamento. Forland 
e Thomas22 realizaram estudo prospectivo com seguimento de 
34 meses, comparando duas semanas de antibioticoterapia com 
sulfametoxazol/trimetoprim com o curso de seis semanas em 
mulheres diabéticas e com BA. Os pesquisadores utilizaram um 
teste para identificar bactérias revestidas por anticorpos como um 
marcador para infecção assintomática do trato urinário baixo ou 
alto. Os pacientes foram triados para bacteriúria e divididos em 
dois grupos, baseados na presença ou não de bactérias revestidas 
por anticorpos. Aqueles com teste negativo para anticorpos, indi-
cando envolvimento do trato urinário baixo, foram tratados por 
duas semanas, enquanto que os pacientes com testes positivos, 
indicando envolvimento do trato urinário superior, foram trata-
dos por duas ou seis semanas. Quarenta e cinco pacientes partici-
param do estudo, 13 (Grupo I) com teste negativo para bactérias 
revestidas por anticorpos, 18 (Grupo II) com teste positivo, rece-
bendo 2 semanas de antimicrobianos e 14 (Grupo III), também 
com teste positivo, recebendo 6 semanas de tratamento. No gru-
po III, 11 (79%) tiveram recorrência da bacteriúria, sendo que 
em 9 (82%) pacientes, a reinfecção foi por organismos diferentes. 
No grupo II, 14 (78%) tiveram recorrência. Os resultados no 
grupo I foram similares, com 9 (69%) apresentando reinfecção.
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Ronald e Ludwig21 realizaram ensaio clínico duplamente enco-
berto e randomizado comparando a terapia antimicrobiana com 
o não uso de antibióticos em mulheres diabéticas com BA. O 
período de acompanhamento foi de 36 meses. Neste estudo, mu-
lheres com diabetes, bacteriúria e sem sintomas urinários foram 
divididas em 2 grupos. O grupo 1 foi composto por 50 mulheres 
que receberam placeboterapia e o grupo 2 foi composto por 55 
mulheres que receberam terapia antimicrobiana. No início do es-
tudo, as mulheres foram designadas, aleatoriamente, a receberem 
por 3 ou 14 dias antibioticoterapia ou placeboterapia. O trata-
mento consistiu no uso de sulfametoxazol/trimetoprim (160 mg 
e 800 mg, respectivamente, duas vezes ao dia, por via oral) ou 
placeboterapia de modo semelhante. Quatro semanas após o fim 
do curso terapêutico, 78% das pacientes no grupo placebo e 20% 
das mulheres que receberam antibioticoterapia ainda apresenta-
vam bacteriúria (p < 0,001). Durante o seguimento de 27 meses, 
20 de 50 mulheres no grupo placebo (40%) e 23 de 55 no grupo 
antimicrobiano (42%) tiveram, pelo menos, um episódio de in-
fecção do trato urinário sintomática. O tempo para o primeiro 
episodio de ITU foi semelhante nos dois grupos (p = 0,67), assim 
como o risco para qualquer infecção urinária sintomática (1,10 ± 
0,17 e 0,93 ± 0,14 por 1000 dias de follow-up, respectivamente; 
RR = 1,19; IC a 95%: 0,28 – 1,81), pielonefrite (0,28 ± 0,08 e 
0,13 ± 0,05 por 1000 dias de follow-up; RR = 2,13; IC a 95%: 
0,81 – 5,62) e internação por ITU (0,10 ± 0,36 e 0,06 ± 0,22 
por 1000 dias de follow-up; RR = 1,93; IC a 95%: 0,47 – 7,89). 
Entretanto, quando os episódios de ITU ocorriam, as mulheres 
no grupo da terapia antimicrobiana necessitavam de cinco vezes 
mais dias de antibioticoterapia do que as mulheres no grupo pla-
cebo para erradicarem a doença. Além disto, este grupo teve mais 
efeitos colaterais relatados do que o grupo placebo21.

DISCUSSÃO 

A presença de bactérias na urina de pessoas sem queixas urinárias 
é conhecida como BA6,23-27. 
Em relação à patogênese da BA e da ITU, o primeiro passo é a 
colonização do tecido periuretral por uropatógenos. Secundaria-
mente, estes micro-organismos têm acesso à uretra e ascendem 
até a bexiga. Finalmente, alguns micro-organismos podem conti-
nuar sua ascensão até o ureter e destes para os rins28. 
A aderência dos micro-organismos às células do epitélio uroló-
gico é o passo mais importante na patogênese das infecções uri-
nárias assintomáticas e sintomáticas5,14,28. Consequentemente, as 
fímbrias, organelas responsáveis pela aderência, são os fatores de 
virulência mais relevantes28. 
Pesquisadores mostraram que o número de fatores de virulência 
da Escherichia coli isolada da urina de mulheres diabéticas com 
BA é semelhante às das não diabéticas com bacteriúria29. Alguns 
mecanismos foram sugeridos para justificar maior ocorrência de 
ITU e BA em mulheres com DM28. O primeiro mecanismo seria 
uma depressão na atividade ou na quantidade dos neutrófilos. 
Estudos avaliando a função dos polimorfonucleares em pacientes 
diabéticos mostraram resultados contraditórios22,30. Nicolle, Zha-
nel e Harding30 não encontraram qualquer diferença nas funções 
dos neutrófilos (p. ex.: fagocitose, quimiotaxia e opsonização) 
entre diabéticos bacteriúricos, diabéticos não bacteriúricos e mu-

lheres não diabéticas. Porém, Forland e Thomas22 encontraram 
menor capacidade de fagocitose nos neutrófilos de pacientes dia-
béticos, justificando assim a estreita relação entre diabetes e infec-
ção. O segundo mecanismo proposto para o aumento do risco de 
BA em pacientes com DM seria uma aderência aumentada dos 
uropatógenos, por maior expressão da fimbria tipo 1, que adere 
com o dobro de afinidade às células uroepiteliais de mulheres 
diabéticas comparadas à mulheres sadias31. 
Mulheres com diabetes mellitus têm BA e infecções urinárias sin-
tomáticas mais frequentemente do que as mulheres não diabéti-
cas26,32. Porém, existem controvérsias sobre as repercussões que a 
presença da bacteriúria tem no desenvolvimento de complicações 
em pacientes diabéticos15. 
A maioria dos autores relata que a prevalência de BA em mu-
lheres diabéticas é, em média, três vezes maior que em mulheres 
não diabéticas4,6,12,15,26. Porém alguns estudos discordam destes 
dados6-8,34. Bonadio e col.7, Ishay, Lavi, Luboshitzky8, Ooi, Frazee 
e Gardner33 e Boyko e col.11 encontraram que a prevalência da 
BA entre mulheres com DM2 era similar ao de mulheres sem 
diabetes. Os pesquisadores justificam os diferentes resultados às 
características epidemiológicas dos grupos controles7,11,33 e a ori-
gem étnica das mulheres estudadas8.
Escherichia coli é o uropatógeno mais frequentemente isolado em 
amostras de urina de pacientes, diabéticos ou não, com BA4,15,34. 
Além disso, é a responsável pela a maioria dos casos de infec-
ção urinária sintomática, tanto em pessoas diabéticas como em 
pessoas sadias10,15. Outros micro-organismos como Klebsiella sp., 
Proteus sp., e Enterobacter sp., também estão relacionados à infec-
ção urinária assintomática, porém em menor porcentagem4,33,34.
De acordo com um estudo epidemiológico com 636 mulheres 
diabéticas, fatores de risco para BA em pacientes com DM1 in-
cluíram uma longa duração do diabetes, neuropatia periférica, e 
macroalbuminúria. Idade, macroalbuminúria e ITU no ano an-
terior foram identificados como fatores de risco em DM24. Um 
controle metabólico inadequado, avaliado pela mensuração da 
hemoglobina glicada, não foi associado a BA. Finalmente, ati-
vidade sexual foi considerada um fator de risco para bacteriúria 
tanto em mulheres diabéticas como em mulheres não diabéticas4.
O impacto do controle metabólico tem sido analisado por vários 
autores. Os trabalhos publicados apontam dados discordantes4,7,15. 
Para alguns autores, as mulheres diabéticas com hemoglobina gli-
cada maior que 9% não têm maiores índices de BA do que as mu-
lheres com hemoglobina glicada controlada15. Em estudos in vitro, 
a glicosúria aumentou o crescimento bacteriano, porém não foi 
confirmado como fator de risco para BA em estudos in vivo28. 
As diferentes metodologias utilizadas nas pesquisas e os diferentes 
critérios e definições de BA entre os estudos, justificam os resul-
tados discordantes entre os diversos autores. Sendo assim, até o 
momento, não estão claros quais fatores de risco estão realmente 
relacionados ao seu desenvolvimento. O mais provável é que a 
maior frequência de colonização urinária em pacientes diabéticas 
seja resultado do somatório de várias alterações, e não consequ-
ência de um único fator isolado15,26. 
Outros estudos também analisaram fatores de risco para o desen-
volvimento de ITU11,33,35. 
Outra questão debatida é se a BA está ou não associada ao declínio 
da função renal. Um estudo prospectivo com 14 anos de segui-
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mento observou que os níveis de creatinina sérica foram significati-
vamente mais altos ao final do que no inicio do estudo em ambos 
os grupos, sendo justificado devido à progressão do DM e não pela 
bacteriúria em si16. Entretanto, dois outros estudos com menor 
tempo de seguimento, discordam das conclusões expostas18,20. 
Em relação à hipertensão arterial, dois estudos avaliaram a inci-
dência desta doença em pacientes diabéticos com BA, e ambos 
não encontraram associação entre estas duas entidades16,20.
O tratamento antimicrobiano da BA em mulheres diabéticas 
também é alvo de discussão. A questão principal acerca do trata-
mento ou não da BA é se ela afeta a função renal destes pacientes 
e não a possibilidade do desenvolvimento de uma infecção uri-
nária sintomática. Estudos de coorte com longo seguimento não 
demonstraram lesões renais em longo prazo em pacientes com 
BA comparados com aqueles sem bacteriúria16,19,34. 
Muito relevante foi a observação da história natural da BA não 
tratada em pacientes diabéticos com o objetivo de avaliar se o 
não tratamento da BA nestes indivíduos estava relacionado ao 
desenvolvimento de insuficiência renal e complicações, como 
pielonefrite aguda e necrose papilar renal. Durante um follow-
-up de 14 anos, as complicações ocorreram de forma semelhante 
em ambos os grupos16. A partir destes resultados, tornou-se mais 
claro que a BA tem um curso natural semelhante entre pacientes 
diabéticos e não diabéticos, e desaparece, na maioria das vezes, 
de forma espontânea, não podendo ser considerada um fator de 
risco para morbidade. 
Quanto à questão da antibioticoterapia, dois estudos avaliaram 
o tratamento da BA em mulheres com DM, porém apenas um 
comparou o tratamento com o não tratamento22,36. Nesse últi-
mo, os autores concluíram que tanto um curso antimicrobiano 
de 2 semanas quanto de 6 semanas são efetivos para erradicação 
da bacteriúria. Entretanto, devido às altas taxas de reinfecção em 
ambos os grupos (cerca de 80%), é improvável que a antibiotico-
terapia tenha um impacto na incidência da BA22. 
Um estudo20 com mulheres jovens tratadas para bacteriúria mos-
trou que o tratamento se associou a uma maior incidência de 
ITU. Outros estudos mostraram que a recorrência da bacteriúria 
após a suspensão da terapia é comum, geralmente por um novo 
micro-organismo, ou seja, o tratamento antimicrobiano pode eli-
minar germes menos virulentos e predispor a invasão do trato 
urinário por uropatógenos mais lesivos e resistentes desencade-
ando, possivelmente, um episódio de infecção sintomática15,22,26. 
Quanto ao screening, em um estudo (ensaio clínico duplamente 
encoberto, randomizado e placebo-controlado) os pesquisadores 
não encontraram qualquer benefício no screening37. A terapia an-
timicrobiana, em curto prazo, erradicou a BA, porém, em longo 
prazo, não diminuiu a quantidade de episódios de ITU, pielonefri-
tes agudas e internações. Além disso, as altas taxas de recorrência da 
bacteriúria levaram a um aumento no uso de agentes antimicrobia-
nos, o que favorece o desenvolvimento de resistência bacteriana37. 
A ausência de benefícios no uso da antibioticoterapia também foi 
encontrada em outras populações, como adolescentes do sexo fe-
minino, pacientes com lesão na medula espinhal e idosos25,38. 
As últimas recomendações do Guia da Sociedade Americana de 
Doenças Infecciosas25, publicado em 2005 acabam com a contro-
vérsia, sendo favorável a não realização do screening e do tratamento 
para a BA em mulheres diabéticas com base nos achados do estudo 

de Harding e col.36, um ensaio clínico randomizado, tido como 
modelo de estudo com melhor nível de evidência científica entre 
os diversos outros desenhos de estudo, com exceção da metanálise.

CONCLUSÃO

Os dados apresentados neste estudo mostraram que a prevalência 
de BA é maior em mulheres diabéticas do que em não diabéticas. 
Além disso, também há aumento na taxa de infecção urinária 
sintomática nas pacientes com DM e BA. 
Em relação aos fatores de risco para bacteriúria e para ITU, os 
resultados são contraditórios. Entretanto, albuminúria > 150 
mg/24h, idade e creatinina sérica foram descritos como fatores de 
risco independentes para desenvolvimento de BA em mulheres 
diabéticas. Não foi encontrada correlação entre a BA e hiperten-
são arterial sistêmica ou BA e declínio da função renal.
O tratamento da BA em mulheres diabéticas não é indicado pe-
las seguintes razões: 1- Elevada recidiva pós-terapia; 2- O trata-
mento não reduz complicações, como novos episódios de ITU, 
pielonefrites agudas e internações; 3- Evidência de que a função 
renal não é afetada pela BA; 4- Potencias efeitos colaterais dos 
antimicrobianos; 5- Incremento da resistência bacteriana. Como 
o tratamento não é recomendado, consequentemente, não se jus-
tifica o screening de bacteriúria nestas pacientes.
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