
Sabrina Bruna de Oliveira, Josefina Cláudia Zirpoli , Rafaela Pereira de Azevedo, Adriana Marques, Tamires Didier, Déborah Meira, Solange 

Cirlene.
Núcleo de Epidemiologia do  Real Hospital Português/Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Ferreira da Costa

METODOLOGIA

Apesar de inserida nas políticas internacionais, a
tuberculose ainda se configura como emergência em saúde
pública, para o mundo . Em 2016, foram registrados mais de 6
milhões de novos casos de TB no mundo, dos quais morreram
1,5 milhão de pessoas1.

Um dos maiores problemas é o abandono do tratamento e
a subnotificação, dificultando grandemente o controle da
doença. Em metade dos casos da doença a subnotificação
acontece.

No entanto contrariando isso, grande parte dos casos de
tuberculose é identificado em indivíduos internados em
hospitais gerais, facilitando o processo de busca ativa dos
casos, e a instalação das medidas controle2.

Nesta direção, este trabalho se propõe a conhecer a
magnitude da tuberculose em um grande hospital filantrópico
do Recife bem como, a retratar os usos e experiências do
Núcleo de Epidemiologia hospitalar frente aos casos da
Tuberculose considerada emergência sanitária no Real
Hospital Português.
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As formas clínicas pulmonares representaram 95,2. Dois pacientes
( 3,2%) evoluíram para o óbito ( Tabela 2).

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo epidemiológico de corte-transversal
retrospectivo em pacientes adultos internados em um Hospital
geral no período de janeiro de 2015 a junho de 2018 utilizando-
se de dados secundários, contidos nos prontuários de
pacientes, nas fichas de investigação da doença, no sistema de
informação hospitalar do próprio do serviço (SMART), nas fichas
de notificação e investigação do SINAN, bem como nas
declarações de óbitos.

Foram definidas como variáveis:o sexo, a faixa etária, o
município de residência, o tempo médio de permanência
hospitalar, as formas clinicas da doença e o desfecho final da
internação (alta para conclusão do tratamento na residência,
óbito, e transferência). Foram calculadas as frequências
relativas e absolutas das variáveis bem como, as taxas de re-
internação e mortalidade para o período estudado. Foi utilizado
o pacote estatístico Epi-Info versão 3.5.1.
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RESULTADOS

Foram confirmados 62 casos de tuberculose, 33.(53,2% ) em
indivíduos do sexo masculino e 29 (46,8%) nos do sexo
feminino. A mediana de casos confirmados foi de 15,5
pacientes/ano, a prevalência da doença foi de de 0,06% do
total de internamentos no período estudado. A faixa etária
mais acometida foram os aquela de 69 a 69 anos com 17,7&
seguida das de 40 – 49, 50 -59 e 70 e + ( 16,1%). . O
Município de Recife esteve representado pelo maior número
de pacientes (50%). (Tabela 1).

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

A busca ativa para detecção de sintomáticos respiratórios entre os
pacientes internados e atendidos no serviços de emergência do RHP,
vem assegurando uma maior a velocidade de investigação, diagnóstico
e início da terapêutica específica para a Tuberculose, e permitiu
associando-se a um desfecho final satisfatório. O controle eficaz e
eficiente da tuberculose no ambiente hospitalar

A mediana do tempo de internação foi de 16,5 dias Importante
assinalar as estratégias utilizadas pelo núcleo de Epidemiologia
hospitalar do RHP para o controle epidemiológico da Tuberculose: foi
implantado a busca ativa de sintomáticos respiratórios entre os
indivíduos internados e atendidos nos serviços de emergência do
hospital; foi segurado e realizado baciloscopia de escarro para todos
os sintomáticos respiratórios; tem - se assegurado o teste sorológico
anti-HIV para todos os pacientes com diagnóstico confirmado de
tuberculose; foi intensificado a comunicação eletrônica do número de
comunicantes dos pacientes com tuberculose para as SMS.
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