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JUSTIFICATIVA 
 
 

De 2006 a 2016 ocorreram 40.278 mortes em São José dos Campos, de 

acordo com os dados disponibilizados pelo DataSus. Para uma população 

estimada em 713.943 (IBGE – 2018), no ano de 2016 foram 4.442 óbitos. 

Ainda de acordo com o IBGE a população de São José dos Campos 

apresentou uma composição de 49% de homens e 51% de mulheres no 

último censo, observando leve prevalência de mulheres em sua composição.  

No entanto quando observamos a ocorrência dos óbitos segmentados por 

sexo, considerando o período de uma década, notamos que os óbitos de 

pessoas do sexo masculino representam 30% a mais que o óbito entre as 

mulheres. 

De 2006 a 2016 foram 40.278 óbitos sendo 22.698 de homens e 17.580 de 

mulheres, ou seja, os homens representaram 56% dos óbitos no período 

contra 44% das ocorrências do sexo feminino. Foram 5118 mortes a mais 

entre os homens. 

 

 

São José dos Campos – Dados da População – DataSus 

 

 Sexo homem mulher 

 Prevalência População 49% 51% 

 Prevalência Mortalidade 56% 44% 

 

Fontes: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM 

IBGE - cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-jose-dos-campos/panorama 
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Os dados evidenciam que além das causas externas que acometem mais 

homens que mulheres, como homicídios (em 2013 foram 56 homicídios de 

homens e 7 homicídios de mulheres; 75 mortes por acidentes de transportes 

entre os homens e 17 entre as mulheres – dados do DataSus) a série de 

politicas públicas voltadas à atenção da saúde da mulher produziram efeitos 

 

MORTALIDADE GERAL – Brasil 

 

 Em 2014, ocorreram 361.577 óbitos na faixa etária de 20 a 59 anos no 

Brasil. Se analisarmos por sexo, 68% dessas mortes foram em homens. A 

maior proporção desses óbitos entre os homens, ocorreu na faixa etária de 50 

a 59 anos (38%).  

Entre os óbitos por causas externas, que em 2014 representou a principal 

causa de mortalidade masculina**, destacam-se as mortes devido à agressão 

por meio de disparo de outra arma de fogo ou de arma não especificada, com 

29.297 óbitos.  
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• 95% desses óbitos ocorreram em homens.  

• 54% desses óbitos entre os homens, ocorreram na faixa etária de 20 a 29 

anos.  

Entre os óbitos por doenças do aparelho circulatório, que em 2014 

representou a segunda causa de mortalidade masculina**, destacam-se as 

mortes por infarto agudo do miocárdio (IAM) com 22.310 óbitos. • 70% 

desses óbitos ocorreram em homens.  

• 61% desses óbitos, entre os homens, ocorreram na faixa etária de 50 e 59 

anos.  

Entre os óbitos por neoplasias (tumores), que em 2014 representou a terceira 

causa de mortalidade masculina**, destacam-se as mortes por neoplasia 

maligna dos brônquios e dos pulmões, com 6.365 óbitos.  

• 54% desses óbitos ocorreram em homens.  

• 77% desses óbitos ocorreram na faixa etária de 50 e 59 anos.  

Entre os óbitos por doenças do aparelho digestivo, que em 2014 representou 

a quarta causa de mortalidade masculina**, destacam-se as mortes por 

doença alcoólica do fígado, com 7.269 óbitos.  

• 88% desses óbitos ocorreram em homens.  

• 44% desses óbitos entre os homens, ocorreram na faixa etária de 50 e 59 

anos.  

Entre os óbitos por algumas doenças infecciosas e parasitárias, que em 2014 

representou a quinta causa de mortalidade masculina**, destacam-se as 

mortes por doença pelo HIV resultante de doença infecciosa e parasitas, com 

8.162 óbitos.  

• 67% desses óbitos ocorreram em homens.  

• 34% desses óbitos ocorreram na faixa etária de 40 e 49 anos.  

 

** Mortalidade masculina na faixa etária de 20 a 59 anos em 2014 Fonte: 

MS/SVS/CGIAE – Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) 

Por que os homens adoecem e morrem mais do que as mulheres? 
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De acordo com estudos do Ministério da Saúde, através do SUS, por razões 

históricas e culturais decorrentes da organização da sociedade brasileira, os 

homens acham que nunca vão adoecer e por isso não se cuidam e têm medo 

de descobrir eventuais doenças. 

Normalmente não procuram os serviços de saúde e quando vão, não seguem 

os tratamentos recomendados em sua integralidade. 

Por outro lado, não se alimentam adequadamente e utilizam álcool e outras 

drogas com maior frequência e quantidade que as mulheres, além de 

adotarem estilo de vida sedentário. 

Os homens estão mais expostos a acidentes de transito e de trabalho e 

também à infecções de DST/Aids. 

 

A proposta da política de atenção integral à saúde do homem visa promover o 

acesso e acolhimento pela rede de saúde, orientar quanto a saúde sexual e 

reprodutiva, a paternidade responsável e os cuidados específicos quanto as 

doenças prevalentes na população masculina. 

 

Plenário "Mário Scholz", 6 de novembro de 2018. 
 
 
 
 

Amélia Naomi 
Vereadora – PT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


