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MATERIAIS E MÉTODOS 

    Esse trabalho tem como objetivo analisar o perfil de 

epidemiológico e mortalidade hospitalar de pacientes 

internados com cistite no estado de Pernambuco entre 

os anos de 2013 e 2017. Esse estudo é um estudo 

transversal, quantitativo, descritivo, com base no 

Sistema de Informações Hospitalares do SUS do 

Departamento de Informática do SUS (DATASUS). 

Foram levadas em consideração as variáveis: município 

de residência, ano de internação e óbito, faixa etária e 

taxa de mortalidade. 

    A cistite, considerada uma Infecção do Trato Urinário 

(ITU) baixa, é a inflamação provocada por uma infecção 

bacteriana na superfície da mucosa da bexiga. Os 

agentes etiológicos mais comuns são E. coli, S. 

saprophyticus, Klebsiella, Proteus e Enterococcus. Os 

critérios para internamento hospitalar para ITU são: 

Acometimento sistêmico significativo, necessidade de 

procedimentos cirúrgicos auxiliares e pacientes de risco 

como idosos, gestantes, crianças e imunossuprimidos. 
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Imagem 1 – Divisão didática da ITU.  

 

RESULTADOS 

    A maior quantidade de internações foram em idosos com 80 anos 

ou mais, com 821 internações nos 5 anos estudados. No geral, mais 

mulheres foram internadas por cistite, porém, a partir dos 50 anos os 

homens foram mais acometidos. A taxa média de mortalidade 

hospitalar foi de 4%, sendo maior no sexo masculino (4,3%) do que 

no feminino (3,8%). Notou-se, em mulheres com idade igual ou maior 

do que 80 anos, 12,52% de mortalidade por cistite. Dos três 

municípios com maior incidência, Recife apresentou a maior taxa de 

mortalidade, com 7%. 

A cistite, embora seja uma doença subestimada por muitos 

profissionais de saúde, quando apresenta complicações, tem uma 

significativa taxa de mortalidade. Faz-se necessário a capacitação 

dos profissionais de saúde para o diagnóstico precoce visando à 

intervenção imediata, principalmente em pacientes idosos, já que 

esses apresentaram uma elevada taxa de mortalidade. 

CONCLUSÃO 

    Foram notificados 5.182 internações por cistite em 

Pernambuco entre os anos de 2013 e 2017. Houve uma 

redução entre de 41,4% do número de casos 

notificados entre os 5 anos estudados. Os municípios 

de residência com maior quantidade de pacientes 

internados foi Recife, Caruaru e Jaboatão dos 

Guararapes, com respectivamente, 757, 536 e 293 

casos. O número de internamentos aumentou com o 

passar da idade.  
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