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A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa e transmissível, causada pelo 
Mycobacterium tuberculosis, que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa 
acometer outros órgãos e sistemas. É importante destacar que anualmente ainda 
morrem 4,5 mil pessoas por tuberculose, doença curável e evitável. Em sua 
maioria, os óbitos ocorrem nas regiões metropolitanas e em unidades hospitalares. 
Em 2008, a TB foi a quarta causa de morte por doenças infecciosas e a primeira 
causa de morte dos pacientes com aids. Diante desse contexto, o estudo teve como 
objetivo avaliar a mortalidade em pacientes internados por tuberculose no Brasil 
entre 2003 e 2012. Foi realizada uma série histórica utilizando o número de 
internações por TB no Brasil, no período de 2003 a 2012. Os dados foram obtidos 
por meio dos formulários de Autorização de Internação Hospitalar (AIH) do Sistema 
de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS) do Ministério 
da Saúde, através do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 
(DATASUS). Foi registrado um total de 13.177 óbitos por TB no Brasil, entre 2003 
e 2012. No período estudado, houve variação da taxa de mortalidade entre os 
pacientes internados, em 2003 a taxa de mortalidade foi de 7,66 e em 2012 foi de 
8,4. Observou-se uma diminuição no número de internações por TB de 20.903 em 
2003 para 12.902 em 2012. Quanto aos dados demográficos, analisando a 
mortalidade por TB quanto ao sexo e faixa etária, observou-se maior número de 
óbito no sexo masculino (72,43%) e na faixa etária de maiores ou iguais a 40 anos 
(71,51%). Os resultados mostraram que as medidas adotadas para o controle da 
mortalidade ainda não conseguiram reduzir as taxas nos níveis observados nos 
países desenvolvidos. Além disso, a persistência de taxas elevadas de mortalidade 
revela limitações dos serviços de saúde no que diz respeito à cobertura, qualidade 
e equidade. 
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