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A tuberculose (TB) é uma doença que tem tratamento e cura, apesar disso, o Brasil 
ainda apresenta alto coeficiente de mortalidade. O objetivo desse estudo foi 
descrever as características epidemiológicas dos óbitos onde a tuberculose aparece 
como causa básica ou múltipla no Brasil. Foi desenvolvido um estudo descritivo a 
partir da base nacional de dados secundários do Sistema de Informações sobre 
Mortalidade, do ano de 2014. Foram considerados os códigos A150 a A190 da 10ª 
Revisão da Classificação Internacional de Doenças. Os coeficientes de mortalidade 
(CM) por 100.000 habitantes (hab.) foram calculados de acordo com o sexo, faixa 
etária e região de residência. Ocorreram 4.467 óbitos por TB. Desse total, 3.330 
(74,5%) foram em homens, 1.722 (38,5%) entre os idosos (≥60 anos) e 1.974 
(44,2%) residiam na região Sudeste do país.  A tuberculose das vias respiratórias, 
sem menção de confirmação bacteriológica ou histológica representou 79,3% do total 
de óbitos. Como causa associada, foram registrados 2.729 óbitos com TB. Destaca-
se que entre esses óbitos, 1.773 (65,0%) apresentavam a aids como causa básica. 
Em 2014, o CM por TB foi de 2,3/100.000 hab. O sexo masculino e os idosos 
apresentaram os maiores CM por TB, sendo de 3,3 e 7,5/100.000 hab., 
respectivamente. Observou-se que se forem considerados os idosos com 80 anos ou 
mais, o CM passa para 12,3/100.000 hab. Os residentes da região Nordeste 
apresentaram maior risco de óbito por tuberculose com um CM de 2,6/100.000 hab. 
A mortalidade por TB é um indicador da efetividade das ações e serviços 
direcionados ao controle da doença e com o presente estudo foi possível verificar a 
necessidade de desenvolver estratégias específicas direcionadas aos grupos com 
maior risco de óbito (homens e idosos). Além disso, verificou-se a importância de 
fortalecer as ações colaborativas TB-HIV e de acompanhar esses pacientes 
coinfectados em serviços especializados.  
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