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O Perfil de Morbimortalidade Masculina (2018) apresenta que em comparação aos anos de 2009 e

2014 evidencia-se as seguintes taxas de mortalidade:

Tabela 1 – Taxa de Mortalidade (TM) em homens de 20 a 59 anos, pelas três principais causas, no 

        Brasil.

Causas de Mortalidade
Ano

2009 2014

Causas Externas de Morbidade e Mortalidade  158 172

Doenças do Aparelho Circulatório 81 82

Neoplasias  52 56

Fonte: Perfil Morbimortalidade Masculina no Brasil, Ministério da Saúde – 2018.

É importante destacar o aumento das taxas entre os dois anos comparados nas principais causas de

mortalidade masculina. Ademais, quando observada as TM por faixa etária, no tocante a mortalidade

por causas externas, a população mais impactada pelos acidentes e homicídios compreende a faixa de

20 a 29 anos, estando acima da Taxa de Mortalidade Total. 

Tabela 2 – Taxa de Mortalidade (TM) em homens de 20 a 29 anos, por Causas Externas, no Brasil.

Causas de Mortalidade
Ano

2009 2014

Causas Externas de Morbidade e Mortalidade  201 204

Fonte: Perfil Morbimortalidade Masculina no Brasil, Ministério da Saúde – 2018.

Em relação as taxas de internações na população masculina evidencia-se as seguintes causas: causas

externas  (lesões,  envenenamento  e  outras  causas);  doenças  do  aparelho  digestivo  e  doenças  do

aparelho circulatório e apresentando a seguintes taxas no ano de 2009 e 2015.

Tabela 3 – Taxa de Internação em homens de 20 a 59 anos, pelas três principais causas, no Brasil.

Causas de Internações (CID-10)
Ano

2009 2015

Lesões, envenenamento e outras causas externas 784 962

Doenças do Aparelho Digestivo 538 546

Doenças do Aparelho Circulatório 438 412

Fonte: Perfil Morbimortalidade Masculina no Brasil, Ministério da Saúde – 2018.

Acerca das internações ocasionadas por lesões, envenenamento e outras causas externas, a principal causa

Boletim Informativo de Saúde do Homem



3

de internação foi decorrente de traumatismo intracraniano com taxa de 85 em

2009  e  93  em  2015,  seguido  de  luxações,  entorse  e  distensão  de  regiões

especificadas e de regiões múltiplas do corpo, de 42 em 2009 e 52 no ano de

2015 (BRASIL, 2018).

Pontua-se  que  em grande  parte  o  fato  gerador  destas internações  e  mortes

decorrem de atitudes e comportamentos de risco no contexto do trânsito que

corroboram  a  ocorrência  de  acidentes.  Conforme  aponta  o  Observatório

Nacional de Segurança Viária, 90% dos acidentes têm como motivação as falhas

humanas como imperícia, imprudência e desatenção.

Neste ano, o Movimento Maio Amarelo apresenta como slogan da campanha

“Nós Somos o Trânsito” e intenta fomentar na sociedade discussões e atitudes

voltadas à necessidade urgente da redução do número de mortes e feridos graves

no trânsito. O tema foi discutido com a Associação Nacional de Detrans (AND)

e  foi  apresentado  em reunião  do  Conselho  Nacional  de  Trânsito  (Contran)

(MAIO AMARELO, 2018). 

Fonte: https://www.onsv.org.br/nos-somos-o-transito-e-o-tema-do-movimento-maio-amarelo-para-2018/

A área técnica de Saúde do Homem aproveita essa agenda para colocar  em

discussão essa temática junto aos municípios goianos e traz a seguinte proposta:

Vamos incluir ações em nossos

espaços de atuação, especialmente

na Atenção Básica, com enfoque

nessa campanha. 

Vamos nos mobilizar e fomentar

uma cultura de mobilidade segura e

saudável.
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