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RESUMO 

Os homicídios no Brasil representam a primeira causa de óbito entre as causas externas 

desde a década de 1980. Neste cenário, observa-se maior risco de morte por esse grupo 

de causas, em pessoas que vivem em localidades com precárias condições de 

infraestrutura e equipamentos sociais, jovens (15 a 29 anos), do sexo masculino, da 

raça/cor preta ou parda, com baixa escolaridade e pouca qualificação profissional. 

Estudos têm correlacionado os óbitos por homicídios e o envolvimento com a 

criminalidade com a estrutura etária da população. Assim, regiões que apresentam 

aumento absoluto e relativo de coortes jovens em relação à população adulta sem 

investimentos do Estado em Políticas Públicas, mostram aumento das taxas de 

criminalidade e homicídios, pois ocorre a chamada descontinuidade de coorte, em que os 

integrantes das coortes largas terão maior dificuldade de acessar a estrutura educacional 

e o mercado de trabalho. Em nosso país, até o final da década 1990, verificavam-se as 

maiores taxas de mortalidade por homicídios nas regiões metropolitanas das regiões 

geográficas mais desenvolvidas. No entanto, a partir dos anos 2000, evidenciou-se a 

interiorização e a disseminação da violência para outras localidades do Brasil, 

destacando-se o aumento vertiginoso dos homicídios nos estados da região Nordeste. Este 

trabalho visa analisar o padrão espacial da mortalidade por homicídios entre homens, nos 

grupos etários quinquenais entre 10 a 29 anos, localizados nos municípios da Região 

Nordeste, durante os períodos de 2012 a 2014 e 2015 a 2017, assim como sua 

autocorrelação espacial com variáveis socioeconômicas e demográficas. Trata-se de 

estudo ecológico de análise espacial, cuja população consistiu nos óbitos por homicídios 

em jovens do sexo masculino (10 a 29 anos) ocorridos nos municípios da região Nordeste, 

nos períodos de 2012 a 2014 e 2015 a 2017. Os registros de óbitos foram extraídos do 

Sistema de Informação sobre Mortalidade do Departamento de Informática do SUS 

(SIM/DATASUS). Devido à grande proporção de óbitos classificados como evento cuja 

intenção é indeterminada, foi realizada a correção dos óbitos segundo a metodologia 

adaptada proposta por Borges e Cano (2012). Corrigidos os óbitos, foram calculadas taxas 

de mortalidade brutas, específicas por faixa etária. Em seguida, a retificação da cobertura 

dos óbitos foi realizada por fatores de correção resultados da busca ativa no estudo 

desenvolvido por Szwarcwald et al. (2010). As taxas foram padronizadas pela população 

brasileira masculina de 2010 e suavizadas pelos Estimador Bayesiano Empírico. Ainda 

foi analisada a presença de correlação espacial das taxas de mortalidade por meio do 

Índice de Moran Global e LISA, univariado e bivariado. Como resultados foram 

registradas taxas de mortalidade por homicídios em jovens do sexo masculino na Região 

Nordeste de 12,26 e 14,03 homicídios por 10 mil homens, em cada triênio. Obtendo média 

de 7,78 (6,19) e mediana de 5,77 por 10 mil homens, no período de 2012 a 2014 e no 

período seguinte, média de 10,98 (7,17) e mediana de 10,98 por 10 mil homens. Dessa 

maneira percebe-se que as maiores taxas por essa causa estão cerca seis vezes maiores do 

que a taxa do nordeste. Foram encontradas no município de Simões Filho no estado da 

BA, com 50,55 por 10 mil homens, no primeiro triênio e no segundo triênio, localizada 

no município de Saubara também na Bahia, com 61,18 por 10 mil homens. Os índices de 

Moran Global para ambos os períodos ficaram em torno de 0,50 o que significa uma 

autocorrelação espacial direta moderada. Além de clusters Alto-Baixo encontrados na 

Região Nordeste que retratam a interiorização e disseminação da violência, uma vez que 

caracterizam altas taxas nessa parte com o entorno com baixas taxas. Outro ponto que 

descreve o fenômeno da disseminação da violência foi observar que as taxas interioranas 

aumentam de período para outro. Por fim, este trabalho reforça a importância da 

notificação dos registros de homicídios a fim de fornecer fomento para a elaboração de 



 
 

políticas públicas, ademais destaca o combate da violência por meio de ações 

intersetoriais. 
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ABSTRACT 

Homicides in Brazil represent the first cause of death from external causes since the 

1980s. In this scenario, there is a higher risk of death from this group of causes in people 

living in precarious conditions of infrastructure and social facilities, young (15-29 years), 

male, black or brown, with low education and little professional qualification. Studies 

have correlated deaths from homicide and involvement with crime with the age structure 

of the population. Thus regions that show an absolute and relative increase in young 

cohorts compared to the adult population without state investments in public policy show 

increased rates criminality and homicides, because there is the so-called cohort 

discontinuity in which members of the broad cohorts will have greater difficulty in 

accessing the educational structure and the labor market. In our country until the late 

1990s, there were the highest homicide mortality rates in the metropolitan regions of the 

most developed geographic regions. However, from the 2000s onwards there was an 

internalization and dissemination of violence to other locations in Brazil, highlighting the 

sharp increase in homicides in the states of the Northeast. This work aims to analyze the 

spatial pattern of homicide mortality among men in the five-year age groups of 10 to 29 

years, located in the municipalities of the Northeast Region, from 2012 to 2014 and 2015 

to 2017, as well as its correlation with socioeconomic and demographic variables. This is 

an ecological study of spatial analysis, whose population will consist of homicide deaths 

in young men (10 to 29 years old) that occurred in the municipalities of the Northeast 

region, from 2012 to 2014 and 2015 to 2017. Death records was extracted from the 

Mortality Information System of the SUS Computer Department (SIM / DATASUS). Due 

to the large proportion of deaths classified as events whose intention is undetermined, 

generating estimates of underestimated homicide mortality, the present study corrected 

the deaths according to the methodology proposed by Borges and Cano (2012). 

Underreporting of deaths, crude mortality rates, specific for age group, were calculated. 

Then, the rectification of the coverage of deaths was carried out by correction factors 

resulting from the active search in the study developed by Szwarcwald et al. (2010). In 

addition, the rates were standardized by the Brazilian male population in 2010 and 

smoothed by the Empirical Bayesian Estimator. It was also analyzed the presence of 

spatial correlation of mortality rates through the Moran Global Index and LISA, 

univariate and bivariate. As a result, homicide mortality rates in young men in the 

Northeast Region were recorded at 12.26 and 14.03 homicides per 10,000 men, in each 

three-year period. Obtaining an average of 7.78 (6.19) and a median of 5.77 per 10,000 

men, in the period from 2012 to 2014 and in the following period, an average of 10.98 

(7.17) and a median of 10.98 per 10,000 men. In this way, it is perceived that the highest 

rates for this cause are about six times higher than the rate in the northeast. They were 

found in the municipality of Simões Filho in the state of BA, with 50.55 per 10,000 men, 

in the first three years and in the second three years, located in the municipality of Saubara 

also in Bahia, with 61.18 per 10,000 men. In addition to the High-Low clusters found in 

the Northeast Region that portray the internalization and spread of violence, since they 

characterize high rates in this part with the surroundings with low rates. Another point 



 
 

that describes the phenomenon of the spread of violence was to observe that rural rates 

increase from period to another. Finally, this work reinforces the importance of reporting 

homicide records in order to provide incentives for the elaboration of public policies, in 

addition to highlighting the fight against violence through intersectoral actions. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define violência como “o uso 

intencional de força física ou poder, sob a forma de ameaça real ou potencial, contra si 

mesmo, contra outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade, que resulta ou tem uma 

grande chance de resultarem lesão, morte, dano psicológico, alterações no 

desenvolvimento ou privações” (OMS, 1996, p. 5).  

De modo semelhante, pesquisadores da América Latina conceituam a violência 

como sendo: “O uso ou ameaça de uso da força física com o propósito de machucar a 

outros ou a si mesmo” (BRICEÑO-LEÓN et al., 1997, p.198). Ao acompanhar esses 

conceitos, em 1996, a OMS declarou a violência como um problema de saúde pública 

global, por isso, se quisermos um mundo com menos violência, deveremos entender como 

ela se comporta no mundo, conhecendo a sua morbimortalidade, bem como, os seus 

fatores determinantes e condicionantes (KRUG et al., 2002).  

De acordo com Décima Revisão da Classificação Estatística Internacional de 

Doenças (CID-10), os acidentes e as violências reúnem-se sob a denominação de causas 

externas de morbimortalidade, constituídas pelos acidentes de trânsito, homicídios, 

suicídios, outras violências (intoxicações, acidentes de trabalho, queimaduras, quedas, 

afogamentos, entre outros) e daquelas causas externas não especificadas, se acidentais ou 

intencionais (OMS, 1992).  

Ao se restringir aos homicídios, percebe-se que estes correspondem a um grupo 

de causas de morte que constituem a ponta do icerberg de violências cotidianas. O 

fenômeno “violência” é um aspecto próprio de relação pessoal, política, social e cultural 

de uma sociedade. Por fazer parte da dinâmica social, nunca existiu uma sociedade em 

que a violência não se fez presente (MINAYO; SOUZA, 1999; MINAYO, 1994). No 

entanto, observa-se o aumento da violência relacionado à ampliação das desigualdades 

sociais, impunidade e ausência de um projeto político de inclusão social. Essa realidade 

contribui para a manifestação da violência em suas distintas formas: estrutural, de 

resistência e de delinquência (MINAYO; SOUZA, 1999; MINAYO, 1994). 

 A violência estrutural seria a organizada e institucionalizada, englobando os 

sistemas econômicos, culturais e políticos. Enquanto a violência de resistência é praticada 

pelos detentores do poder político, econômico e/ou cultural é composta pela dualidade 

violência e justiça, sendo usada muitas vezes com vistas a tentar coibir a criminalidade 
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(violência de delinquência). Por fim, a violência da delinquência é onde se encontra os 

atos de criminosos, que são desencadeados muitas vezes pelo menosprezo de valores e 

normas sociais, com vistas a ter acesso à satisfação dos seus desejos de consumo e lucro 

(MINAYO, 1994). 

A partir desses conceitos, estima-se que a cada ano ocorra meio milhão de mortes 

por homicídios no mundo, gerando impactos sociais, econômicos e na dinâmica 

demográfica das populações. Especialmente devido aos anos potenciais de vida perdidos 

e às incapacidades geradas pela violência interpessoal (OMS, 2004). Em 2012, ocorreram 

475 mil homicídios no mundo (6,7 óbitos por 100 mil habitantes). Desse total, mais de 

60 mil dos óbitos ocorreram no Brasil (20,7 óbitos por 100 mil habitantes). Ainda em 

2012, as menores taxas de mortalidade foram observadas nos países altamente 

desenvolvidos (3,8 óbitos por 100 mil habitantes) e as maiores nos países em 

desenvolvimento (OMS, 2004). Este fato é atribuído às questões de desigualdade nos 

países em desenvolvimento. Uma vez que a América Latina se destaca como uma das 

regiões mais violentas do mundo, apresentando 28,5 homicídios por 100 mil habitantes, 

sendo as armas de fogo o principal meio de perpetração (OMS, 2004).   

Desde a década de 1980, o Brasil vivencia tendência temporal ascendente das 

taxas de mortalidade por homicídios. Na década de 1990, os homicídios assumiram o 

primeiro lugar entre as mortes resultantes de causas externas (quase 40%) (BRASIL, 

1990). A ascendência na tendência temporal das taxas de homicídios, iniciada nos anos 

80, consolidou-se devido ao mercado ilegal de drogas no país, com a entrada da cocaína 

no consumo dos usuários que antes eram basicamente consumidores de maconha. Com 

esse mercado ilegal veio também o crescimento do uso de armas de fogo por parte dos 

traficantes e o acirramento do conflito desses grupos entre si, pelo controle da venda e 

dos territórios, e deles com a polícia. Essa última tem adotado até o presente momento 

uma política de repressão às drogas, amplamente criticada como um fracasso do ponto de 

vista de controle do tráfico e pelo grande número de mortes que produz 

(CASTELLANOS, 1997).  

Esse contexto contribui para a manutenção de altos coeficientes de mortalidade 

por homicídios no Brasil, sobretudo nas áreas de maior vulnerabilidade socioeconômica. 

De modo que, no ano de 2017, o país apresentou um de seus maiores coeficientes de 

mortalidade por esta causa, 30,0 óbitos por 100 mil habitantes no Brasil. Segundo o Atlas 

da Violência (2018), esse valor corresponde a 10 vezes o coeficiente de mortalidade por 

homicídios da Europa. Vale salientar que a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
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considera como situação epidêmica, localidades que apresentam taxas a partir de 10,0 

óbitos por 100 mil habitantes (REICHENHEIM et al., 2011). Por isso, a situação 

brasileira é epidêmica sob esse ponto de vista.  

Atrelado a esse contexto de desigualdade social, houve ainda o aumento relativo 

e absoluto da população mais jovem. Logo, esse incremento populacional juvenil 

associado à negligência do Estado na oferta de Políticas Públicas, ocasiona a denominada 

Descontinuidade de Coorte. Em que os integrantes da estrutura etária mais jovem 

possivelmente encontrarão maior dificuldade em acessar os serviços públicos de 

qualidade e de inserção no mercado de trabalho (ARAÚJO-JR, 1999; MUNIZ, 2016; 

PHILIPS, 1999; PERES et al., 2009; FABIO et al., 2006; O´BRIEN; STOCKARD, 

2002). Esse fator aumentou o risco de envolvimento dos jovens com atos criminosos e 

mortalidade por homicídios, hipótese que se confirma pelas análises de estudos 

ecológicos em vários países do mundo (O´BRIEN; STOCKARD,2002; PHILIPS, 1999; 

PERES et al., 2009; FABIO et al., 2006).   

No Brasil, a ampliação do quantitativo de jovens na população transcorreu em 

meio ao processo de urbanização acelerada e ausência de planejamento, intensificado a 

partir da década de 1960. Nessa ocasião milhões de brasileiros se dirigiram para as 

periferias das cidades, onde o Estado se ausentava de fornecer Políticas Públicas 

(CASTELLANOS, 1997). O país se urbanizava e industrializava com grandes 

iniquidades, a fim de realizar seu processo de desenvolvimento nos moldes capitalistas, 

sob a égide de uma ditadura militar que durou de 1964 a 1985, e grande parcela da 

população se percebeu excluída das benesses advindas desse desenvolvimento 

(ZALUAR, 1994; CASTELLANOS, 1997). Isso caracterizava a Descontinuidade de 

Coorte com efeito nos jovens nascidos nas décadas de 1960 e 1970, que apresentaram 

maior risco de morte por homicídio em relação às gerações anteriores (ARAÚJO-

JR,1999). As desigualdades históricas existentes se reproduziram, intensificaram e se 

tornaram mais visíveis nesses espaços urbanos, isso provocou conflitos e expressões de 

distintas formas de violências (ZALUAR, 1994; CASTELLANOS, 1997).  

Neste cenário, os jovens do sexo masculino apresentam maior vulnerabilidade à 

mortes violentas, sendo as principais vítimas e perpetradores de violência. Acredita-se 

que essa realidade possui como um dos seus fatores associados à construção da 

masculinidade em uma sociedade patriarcal e machista (NASCIMENTO et al., 2009; 

VILLASEÑOR-FARIAS; CASTAÑEDA-TORRES, 2003). O conceito de 

masculinidade seria um conjunto de pensamentos e práticas relacionado à virilidade, à 
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força e ao poder advindos da própria constituição biológica do homem (SOUZA, 2005; 

KEIJZER, 2003). Assim o comportamento padrão esperado para um homem em nossa 

sociedade baseia-se na heterossexualidade, racionalidade e o privilégio de exercer atos 

violentos, como expressão de virilidade (NASCIMENTO et al., 2009; VILLASEÑOR-

FARIAS; CASTAÑEDA-TORRES, 2003). Dessa maneira, o ser homem e jovem 

amplifica a vulnerabilidade à violência, em que muitas vezes, este indivíduo ao acessar o 

mundo adulto, “para se tornar homem”, defronta-se com o caminho da violência, tanto 

como vítimas, quanto perpetradores (NASCIMENTO et al., 2009). No entanto, é 

importante destacar que a vulnerabilidade dos jovens do sexo masculino à violência 

apresenta diferenciais importantes de acordo com a raça e classe social. Por exemplo, os 

negros moradores das regiões com precárias condições de infraestrutura e equipamentos 

sociais apresentam maior risco de vitimização por violência letal (ZALUAR et al., 1994; 

SOUZA et al., 2010; PERES et al., 2010).   

A mortalidade por homicídios constitui-se em um fenômeno de causas 

multifatoriais. Assim as principais variáveis que apresentam essa correlação com os 

homicídios em estudos ecológicos foram: a estrutura etária da população; o acesso à 

educação; acesso ao mercado de trabalho e renda; residir em área de grande 

vulnerabilidade socioeconômica; política de segurança pública; entre outros fatores 

(CERQUEIRA; MOURA, 2015; REICHENHEIM et al., 2011; ARAÚJO-JR, 1999; 

ZALUAR et al.,1994; SOUZA et al., 2010; PERES et al., 2010). No nível individual as 

principais variáveis associadas são: sexo masculino, faixa etária 15 a 29 anos, baixo nível 

de escolaridade, raça/cor preta e parda e uso abusivo de álcool e drogas (SHAHPAR; LI, 

1999). 

No nível agrupado, a estrutura etária da população e sua relação com atos 

criminosos e mortalidade por homicídios é resultado da curva-crime, relacionada ao 

envolvimento com a criminalidade, que começa a aumentar por volta dos 12 a 13 anos de 

idade, alcança o seu pico por volta da segunda década de vida e inicia a seu declínio a 

partir da terceira década de vida (ARAÚJO-JR, 1999; O´BRIEN; STOCKARD, 2002). 

Na população, os integrantes das coortes mais jovens possuem maior risco de morte por 

homicídios, por apresentarem maior probabilidade de envolvimento com a criminalidade, 

ao elevar o risco de serem vítimas ou perpetradores de atos violentos (ARAÚJO-JR, 1999; 

CERQUEIRA; LOBÃO, 2004; CERQUEIRA; MOURA, 2014; O´BRIEN; 

STOCKARD, 2002; PHILIPS, 1999; PERES et al., 2009; FABIO et al., 2006). 
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Além da contribuição da estrutura etária, é importante destacar também o papel 

da Transição da Mortalidade no aumento da mortalidade por causas externas. No estágio 

da Transição Demográfica com alta taxa de fecundidade e mortalidade (Primeira fase da 

Transição), em que o acesso aos serviços de saúde é ineficiente, verificam-se maior 

proporção de óbitos juvenis por doenças transmissíveis e alta taxa de mortalidade infantil. 

Isso contribui para a menor quantidade relativa e absoluta de jovens na população, o que 

em teoria diminui as taxas de homicídios (VERMELHO; MELLO-JORGE 1996).  

Contudo essa afirmação apenas se confirma em países que apresentam 

desigualdades. Por isso é importante destacar que a alta proporção de jovens na população 

não é determinante para o aumento da taxa de mortalidade por homicídios. Uma vez que 

países europeus com instituições de proteção social mais desenvolvidas e fortes, com 

acesso à educação, trabalho e proteção social, não mostraram aumento nas taxas de 

criminalidade e morte por homicídios. Mesmo ao vivenciarem o fenômeno “baby boom” 

após a Segunda Guerra Mundial, com aumento de jovens na estrutura etária da população 

nas décadas de 1960 e 1970 (PAMPEL; GARDNER,1995).   

Nessa direção, o estudo desenvolvido por Cerqueira e Moura (2015) no Brasil só 

confirma essa tese da importância das Políticas Sociais. A pesquisa aponta que o aumento 

de 1% no desemprego esteve correlacionado à elevação de 2,1% na taxa de homicídio, 

com maior correlação entre jovens de 25 a 29 anos, pois o aumento de 1% na taxa 

desemprego nessa faixa etária correspondeu à elevação de 3,8% na taxa de homicídios 

populacional. Em sentido oposto, o aumento de 1% da permanência na escola de 

adolescentes entre 15 a 17 anos reduziu em 1,9% a taxa de homicídios na população. 

Assim, os autores advogam que o aumento do desemprego, associado à estagnação dos 

salários reduzem os custos de envolvimento e permanência com atividades criminosas.  

Corrobora com os achados dos estudos descritos, a pesquisa desenvolvida por 

Melo et al. (2017) ao observar que as maiores taxas de mortalidade por homicídios nos 

municípios brasileiros, no período de 2010 a 2014, tiveram como vítima os jovens do 

sexo masculino. Isso nas localidades com maior proporção de jovens a procura por 

emprego e fora do Ensino Médio. Portanto, devem ser desenvolvidos programas e 

políticas que contribuam para a manutenção da juventude na escola, com o objetivo de 

aumentar a proporção de jovens no Ensino Médio e em seguida o acesso desse grupo ao 

Ensino Superior como uma ação de prevenção aos homicídios (CERQUEIRA; MOURA, 

2015).  
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Outra variável importante é o local de residência. A partir dos anos 2000, no 

Brasil, observou-se o processo denominado interiorização e disseminação da violência, 

em que os homicídios se mostram como problema de alta magnitude e transcendência 

para estados brasileiros que apresentavam baixos coeficientes de mortalidade por esse 

grupo de causas nas décadas de 1980 e 1990. Logo, o contratempo dessa transição foram 

que os estados não se encontravam preparados para enfrentar a epidemia de violência que 

vivenciaram a partir de meados dos anos 2000 (STEEVES et al., 2015; ANDRADE et 

al., 2013).  

O processo de interiorização e disseminação da violência constituiu-se na redução 

e estagnação das taxas de homicídios nas capitais e regiões metropolitanas, sobretudo, 

nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro e, em contrapartida, no aumento dessas taxas 

nos demais municípios destes estados (STEEVES et al., 2015; ANDRADE et al., 2013).  

Sob esse novo cenário, a Região Nordeste é exemplo da mudança nas taxas de homicídios, 

devido a esta interiorização e disseminação da violência, pois observou-se o aumento de 

80% nas taxas de mortalidade por homicídios de 2004 para 2014 (WAISELFISZ, 2016). 

Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) são algumas das 

características demográficas dessa região: 

 

“A Região Nordeste é uma das cinco regiões do Brasil definidas pelo IBGE 

em 1969. Onde seus estados são: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, 

Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe [...] A população 

nordestina totaliza 53.081.950 habitantes abrigando cerca de 28% da 

população residente no Brasil. A densidade demográfica é de 34,1 habitantes 

por quilômetro quadrado; o crescimento demográfico é de 1,3% ao ano. A 

população urbana é maioria com 73%. O estado da Bahia é o mais populoso 

da Região, contendo 2.068.017 habitantes. [...] É a segunda região mais 

populosa do país, atrás apenas da Região Sudeste” (IBGE, 2010). 

 

As maiores elevações nas taxas de mortalidade por homicídios foram observadas 

nas cidades de Natal (+441,4%), Fortaleza (+342,3%) e São Luís (+334,4%). A cidade 

do Recife foi a única localidade com redução nas taxas de mortalidade por homicídios (-

54,0%), apresentadas no Mapa da Violência de 2016 (WAISELFISZ, 2016; 

REICHENHEIM et al., 2011). Frente a esse processo, Cerqueira e Moura (2013) 

estimaram o impacto dos homicídios na esperança de vida da população dos estados 

brasileiros, a maior perde de expectativa de vida devido foi observada em Alagoas (2 

anos) e a menor redução foi observada em São Paulo (10 meses).  
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 Nos dados mais recentes sobre homicídios provenientes do Atlas da Violência 

(BRASIL, 2019), verificou-se que com exceção dos estados do Piauí e Maranhão, os 

estados do Nordeste representam as maiores taxas de mortalidade por homicídios de 

jovens. Destaca-se que a taxa de mortalidade por homicídios na população do estado do 

Rio Grande do Norte foi 6,1 vezes maior do que a taxa do estado de São Paulo (BRASIL, 

2019). Essa diferença pode ser ainda maior sob a perspectiva da qualidade da informação 

dos registros de óbito do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) dos estados da 

região Nordeste. Uma vez que ocorre a alta proporção de registros classificados como 

Evento cuja Intenção é Indeterminada (ECI), além da alta proporção de subnotificação 

dos óbitos (CERQUEIRA, 2013; QUEIROZ et al., 2017). Por esses problemas nos 

registros dos óbitos, ao se trabalhar com os dados de homicídios é necessário aplicar 

técnicas indiretas de correção ou avaliar o perfil da mortalidade por ECI, pois o aumento 

dos registros classificados como ECI, pode ser seguido da redução dos óbitos de 

homicídios, devido ao efeito de período da piora da qualidade da certificação dos óbitos 

(CERQUEIRA, 2013). 

Outra variável relacionada à mortalidade por homicídios é o sexo da vítima. 

Verifica-se que mais de 70% dos óbitos por homicídios ocorrem em homens, e são 

perpetrados em grande parte por desconhecidos, enquanto os assassinatos de mulheres 

são relacionados, em grande parte, à violência doméstica (MEIRA et al., 2019).  A partir 

dos 15 anos ocorre o aumento do diferencial de mortalidade por sexo (VERMELHO; 

MELLO-JORGE, 1996; O´BRIEN; STOCKARD, 2002; PHILIPS, 1999; PERES et al., 

2009; FABIO et al., 2006).  Como discutido anteriormente, o aumento de jovens do sexo 

masculino (15 a 29 anos) na estrutura etária da população, desacompanhados de Políticas 

de proteção social por parte do Estado, aumenta a mortalidade por homicídios, sobretudo 

em localidade de alta vulnerabilidade socioeconômica.  

 Frente a essa realidade, o presente estudo possui a seguinte pergunta norteadora: 

“Como é o padrão espacial da mortalidade por homicídios entre jovens do sexo 

masculino, ocorrido nos municípios da região Nordeste, entre os triênios de 2012 a 2014 

e 2015 a 2017, e sua correlação espacial com variáveis socioeconômicas e demográficas?” 

Para responder à essas indagações os homicídios ocorridos de jovens do sexo masculino 

foram corrigidos conforme a qualidade da informação (ECI) e subnotificação dos óbitos, 

com a finalidade de obter estimativas de dados mais fidedignos. 
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Desse modo, a presente pesquisa se justifica, pois, apesar da literatura possuir 

vasto debate sobre homicídios, há carência de estudos que avaliem a mortalidade segundo 

essa causa básica que demonstre o retrato da Região Nordeste. Além de realizarem a 

correção dos óbitos, antes de efetuar a análise espacial exploratória. Essa grande região 

brasileira se encontra em processo de interiorização e disseminação da violência, 

especialmente a partir do início da década de 2010. Portanto esse trabalho pode contribuir 

para identificação de possíveis clusters de violência nos municípios do Nordeste e sua 

correlação com as características desses municípios. Dessa maneira pode fornecer 

subsídios para o planejamento e avaliação da Política de Segurança Pública e Saúde. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar o padrão espacial da mortalidade por homicídios entre indivíduos do sexo 

masculino, na faixa etária entre 10 a 29 anos, localizados nos municípios da Região 

Nordeste, durante os triênios de 2012 a 2014 e 2015 a 2017. Bem como sua correlação 

com variáveis socioeconômicas e demográficas. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

● Corrigir a qualidade dos registros de óbitos classificados como homicídios 

dos indivíduos do sexo masculino entre 10 a 29 anos, dos municípios da 

Região Nordeste, por meio da retificação dos registros classificados como 

evento cuja intenção é indeterminada, durante o período de 2012 a 2017. 

● Corrigir a subnotificação dos registros de óbitos dos municípios da Região 

Nordeste durante o período de 2012 a 2017.   

● Realizar a análise espacial exploratória da mortalidade por homicídios 

entre jovens do sexo masculino, na faixa etária citada, dos municípios da 

Região Nordeste, durante os dois triênios.  

● Correlacionar espacialmente indicadores socioeconômicos e a mortalidade 

por homicídios entre homens jovens na faixa etária de 10 a 29 anos, dos 

municípios da Região Nordeste, durante o último período analisado de 

2015 a 2017.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 A TRANSIÇÃO DA MORTALIDADE E OS HOMICÍDIOS  

 

2.1.1 Transição Demográfica e Epidemiológica  

 

A Transição Demográfica é como se denomina um conjunto de alterações na 

fecundidade e mortalidade, que ocorrem durante a transformação de qualquer sociedade 

com característica agrária (Estado pré-moderno) para uma sociedade altamente 

modernizada, industrial e urbanizada. É necessário destacar que o fenômeno da Transição 

Demográfica possui implicações resultantes das componentes interconectadas da 

dinâmica demográfica: mortalidade, fecundidade e migração (COALE, 1989). De modo 

que a mortalidade influencia e é influenciada por mudanças nos demais membros da 

dinâmica populacional (LIVI-BACCI, 1999). Compreender essa correlação facilita 

entender como a variação de um componente interferirá no outro mais adiante.  Conforme 

Livi-Bacci (1999), cada um desses componentes do sistema demográfico sofre a 

influência de fatores determinantes. Por exemplo: a mortalidade é afetada pelas condições 

sanitárias e acesso às práticas médicas, enquanto a fecundidade sofre a interferência da 

cultura sobre casamento da época e de cada sociedade; bem como a migração é perturbada 

por contextos de guerra. Isso leva a conclusão de que cada uma desses constituintes da 

dinâmica demográfico é complexo, por se modificarem de acordo com as circunstâncias. 

Porém, Livi-Bacci (1999) acrescenta que também uma componente afeta a outra como 

um determinante, por exemplo, quando as pessoas sobrevivem na infância, a quantidade 

esperada para trabalharem na agricultura fica contemplada, então os nascimentos 

diminuem, após certo período. Ou seja, não apenas fatores externos modificam o sistema 

demográfico, mas as próprias componentes possuem influência na situação do integrante 

vizinho.  

Explicada essa interconexão entre as componentes, a Transição Demográfica se 

inicia pela diminuição da mortalidade que ocorreu devido à industrialização e 

mecanização da agricultura na Europa. Em que as Revoluções Agrícola e Industrial, a 

urbanização e a melhoria das condições de vida foram responsáveis por esse declínio da 

mortalidade e pela alteração no perfil epidemiológico da população, em um período de 
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pouco conhecimento médico e de implementação limitada de métodos terapêuticos 

eficazes (PRATA, 1992).  

Por exemplo, na Inglaterra, no século XVIII, o principal responsável por esse 

declínio da mortalidade foi a redução das doenças infecciosas, graças à melhoria 

nutricional alcançada com a Revolução Agrícola e melhorias ambientais (clima) 

(MCKEOWN; BROWN, 1956). Enquanto no século XIX, a Inglaterra teve três quartos 

da redução da taxa de mortalidade devido a menor prevalência da tuberculose, pela 

melhoria das condições de vida trazida pela Revolução Industrial. O restante da parcela 

do declínio foi pela introdução de medidas de saúde pública que diminuíram a febre 

tifoide e o cólera (MCKEOWN; RECORD, 1963). 

No século XX, além da contínua melhoria dos níveis nutricionais da população, 

três quartos da redução da taxa de mortalidade foram em decorrência do controle das 

doenças infecciosas ainda persistentes, combatidas por meio da imunização, tratamento, 

e pela redução da exposição da população ao risco de infecções. Isso devido à melhoria 

dos serviços de saneamento (água, esgoto e destino de resíduos) e vigilância sanitária 

(manipulação adequada de alimentos) (MCKEOWN et al., 1975). 

Desse modo, as mudanças nos padrões de morbidade e mortalidade que dão 

impulso ao processo de Transição Demográfica (decorrentes das transformações 

provocadas pela revolução industrial) foram denominadas por Omram (1971) de 

“Transição Epidemiológica”. A sociedade pré-industrial passa por ''4 fases'' ou estágios 

antes de se transformar em uma sociedade plenamente pós-industrial, segundo 

observações de Thompson (1929). Assim, na Primeira Transição Demográfica ou 

Transição Demográfica Clássica observam-se reduções nas taxas de fecundidade e 

mortalidade, em um primeiro momento, coexistem altas taxas de mortalidade e 

fecundidade. No entanto, devido aos avanços na medicina, urbanização e saneamento 

básico, observa-se queda na mortalidade, enquanto é mantida a alta taxa de fecundidade 

(COALE, 1989).  

De modo que inicialmente a sociedade se encontra na chamada “Fase Pré-

Transição” ou “Primeira Fase da Transição Demográfica”, é colocada por Omram (1971) 

como a “Era da Fome das Pestilências”, que durou desde o início dos tempos históricos 

até o fim da Idade Média. Este período foi marcado por altas taxas de natalidade e taxas 

mortalidade por doenças infecciosas endêmicas e epidemias. Essas seriam responsáveis 

por dizimar a população. Nessa fase, a expectativa de vida estava em torno de 20 anos e 

o crescimento demográfico foi lento. Logo, a alta mortalidade, especialmente a infantil, 
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seria o maior estímulo à manutenção das elevadas taxas de fecundidade no período pré-

transicional (ARTZROUNDI, 1986). Em decorrência disso, a pirâmide etária nesse 

período era em forma larga na base, e achatada no topo, de modo a retratar possuir muitos 

jovens e poucos idosos (THOMPSON, 1929). 

Em seguida, na “Segunda Fase dessa Transição Demográfica Clássica”, ocorre o 

declínio nas taxas de mortalidade (COALE, 1989). Denominada por Omram (1971) como 

a “Era do Declínio das Pandemias” (devido à melhora da dieta da população, citado 

anteriormente), delimitada no período que vai da Renascença até o início da Revolução 

Industrial. Apesar do decremento das pandemias, as doenças infecciosas continuam como 

a principal causa de morte, em que essa redução contribuiu para o aumento da expectativa 

de vida dos 20 para os 40 anos. Ainda conforme Omram (1971), as taxas de mortalidade 

declinaram até níveis de 30 por 1000 habitantes e a natalidade continuava acima de 40 

por 1000 habitantes. Essa fase da transição demográfica é marcada por um longo período 

de crescimento populacional, pois as taxas de fecundidade permaneciam altas, no entanto 

a taxa de mortalidade estava em processo de redução, pois muitas pessoas sobreviviam 

as epidemias. Nessa segunda fase, a pirâmide etária possui formato de pirâmide 

propriamente dita, pois contempla o alargamento da população em idade 

economicamente ativa e isso sinaliza a redução da taxa de mortalidade infantil 

(THOMPSON, 1929). 

Em seguida na “Terceira Fase da Transição Demográfica" ocorreu também a 

queda nas taxas de fecundidade, com mortalidade ainda em declínio (COALE, 1989). De 

acordo com o segundo postulado de Artzroundi (1986), o postulado da transição 

reprodutiva acontece em duas fases. A primeira é decorrente do retardamento dos 

casamentos; depois o controle da fecundidade por parte das pessoas que vivem em união. 

Esses novos comportamentos são consequências também da queda da mortalidade, pois 

conforme foi citado são componentes interligadas. Na terceira fase, a pirâmide etária 

passa a conter seu topo arredondado, portanto caracteriza-se dessa forma o início do 

envelhecimento populacional (THOMPSON, 1929).  

Em outro momento acontece o terceiro postulado da queda da fecundidade, 

consequências das influências do crescimento econômico moderno, conforme Kuznetz 

(1986), que se destaca a importância dos mercados na mobilidade e na dinâmica do 

crescimento populacional. Uma vez que a expansão do comércio mundial e a dinâmica 

da urbanização e da modernização agrícola que estimula a saída da mão-de-obra do 

campo para a cidade, como efeito decorrente dessa migração acontece a queda da 
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fecundidade. Essas características representam a “Quarta Fase da Transição 

Demográfica”, com diminuição nas taxas de fecundidade mais acentuadas e mortalidade 

estável, a chamada por Omram (1971) como a “Era das Doenças Degenerativas e das 

Causadas pelo Homem”. No período desde a Revolução Industrial até os tempos 

modernos, representada por uma melhoria no padrão de vida das populações (habitação, 

alimentação, educação) e pelo declínio das doenças infecciosas, iniciado há várias 

décadas, antes do surgimento de antibióticos e que apenas se intensificou, a expectativa 

de vida atingiu até os 70 anos. As principais causas de morte transitaram para as doenças 

cardiovasculares e neoplasias. Nessa fase ainda acontece a desaceleração do crescimento 

demográfico. 

Por fim, a quarta fase seria típico das sociedades pós-industriais, em que a 

pirâmide etária passa a achatar a base e possui o topo cada vez maior, retratando, assim, 

a redução das primeiras idades. Essa redução só foi sentida pela população mais adiante, 

devido a inércia populacional, que mantinha a base larga, por ainda haver muitas mulheres 

em idade fértil. Ou seja, mesmo com a redução da fecundidade, a base se mantinha larga, 

pela grande quantidade de filhas das primeiras mulheres no início da transição 

(THOMPSON, 1929). Pode-se observar as transformações em cada fase da Transição 

Demográfica na Ilustração 1. 

 

Ilustração 1: Transição Demográfica Clássica. 

 

Fonte: Brito (2007), elaborado por Seixas com base em Rosa (2006). 
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Essas foram as características das mudanças da mortalidade, a fim de compreender 

a queda da fecundidade, Hajnal (1965) estudou o casamento típico padrão europeu. 

Assim, encontrou algumas causas desse fenômeno: um grau suficientemente elevado de 

modernização parece sempre ser acompanhado por um declínio da fecundidade; áreas que 

partilham uma língua comum ou uma história cultural comum são suscetíveis de 

experimentar o declínio em um ritmo mais uniforme do que com base em características 

sociais e econômicas; por fim, é possível conciliar o declínio da fecundidade com um alto 

grau de modernização. Ainda destacou que existem três amplas condições prévias para o 

declínio da fecundidade. Em primeiro lugar, a fecundidade deve ser o cálculo do 

equilíbrio das vantagens e desvantagens que um casal faz antes de decidir gerar a outra 

criança; segundo, os casais devem perceber que a fecundidade reduzida é vantajosa; em 

terceiro, técnicas eficazes de redução da fecundidade devem estar disponíveis e 

entendidas, e não mal interpretadas como perigosas para a saúde física ou mental. 

Como resultado dessas análises, emerge a teoria da Transição Demográfica 

moderna, com as contribuições de Notestein (1945).  O autor apresentou duas explicações 

do motivo da queda da fecundidade. Esta mantida alta em países pré-modernos devido às 

doutrinas religiosas, códigos morais, leis, educação, costumes de comunidades, 

organizações familiares, entre outros. Entretanto o que Notestein (1945) aponta como um 

dos motivos foi que a mortalidade começou a declinar, então, tais aspectos não foram 

mais necessários para se permanecer com as altas taxas de fecundidade.  

Outra razão que Notestein (1953) ressalta é a “sociedade industrial urbana” como 

crucial para a Transição Demográfica e afirmou “[...] é difícil evitar a conclusão de que 

o desenvolvimento da tecnologia está na raiz da questão”. Como produto desse 

desenvolvimento cresce o individualismo, consciência das técnicas modernistas por meio 

da educação popular, melhoria na educação e saúde e a ida da mulher para o mercado de 

trabalho.  

Por consequência, Notestein (1953) conduz que os principais argumentos são: a 

fecundidade é alta em sociedades pobres e tradicionais, devido a alta mortalidade, falta 

de oportunidades para o avanço individual e para o desenvolvimento das crianças. Essas 

características se modificaram com o advento da modernização e surgiram novas 

oportunidades.  
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2.1.2 Transição Demográfica no Mundo 

 

Em relação ao ritmo do crescimento populacional moderno, proposto por 

Notestein (1945), há dois extremos: a Europa e a África. Uma vez que o Continente 

europeu, a partir de 1950, apresentava taxa de crescimento menor do que nas demais 

regiões e tendia a um declínio ainda maior. Na primeira década do século XXI, as taxas 

da Europa se tornaram negativas, logo sua população começou a diminuir em termos 

absolutos. Por outro lado, a África tinha um ritmo de crescimento em ascensão. Com 

quase 3,0% ao ano entre o período de 1980 a 1990. No entanto, a partir desse período 

começou a desacelerar. Mesmo assim, as taxas ainda se mantiveram elevadas em relações 

às demais regiões. Estas outras partes do mundo, a partir dos anos 1970, reduziram a 

velocidade do seu crescimento e alcançaram taxas muito baixas, próximas de 0,5% ao 

ano (BRITO, 2007). 

Ainda sobre essas diferenças entre continentes, a Europa foi a primeira região 

onde o número de idosos superou o de jovens, em 2005, conforme a ONU. Para 

acompanhar a população total, a população em idade ativa (PIA), desde a segunda década 

do século XXI, deverá diminuir em termos absolutos. A situação da Europa é diferente 

até mesmo da América Anglo-saxônica, que é formada pelos Estados Unidos e Canadá. 

Uma vez que nesta região, a PIA continuará a crescer além de 2050, onde se destaca os 

Estados Unidos que irão possuir cerca de 400 milhões de habitantes em 2050 e não 

encerrarão sua fase de crescimento tão cedo (BRITO, 2007). 

Vale salientar ainda as distinções consideráveis do tamanho das respectivas 

populações, a situação etária proporcional da Ásia e da América Latina e Caribe é 

congênere. Uma vez que ambas regiões terão suas PIAs, em 2050, diminuídas em termos 

absolutos. Próximo desse ano, a população de idosos superará os jovens. Por sua vez, a 

África se distanciará muito das demais regiões, pois o seu grupo de jovens, em 2050, 

ainda será mais de quatro vezes superior ao dos idosos e sua PIA ainda crescerá a uma 

taxa de 1,5% ao ano (BRITO, 2007).  

Na Ilustração 2, as pirâmides etárias representam as distribuições relativas das 

populações do Brasil, França e Itália por sexo e grupos quinquenais. Os dois países 

europeus possuem um processo de envelhecimento muito mais avançado que os 

brasileiros. Ainda apresentam como diferença reflexos das consequências demográficas 

da Segunda Guerra Mundial, em 1950, as distinções entre pirâmides são significativas. 

Visto que o Brasil possui uma proporção de jovens enorme, em decorrência do elevado e 
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estável nível de fecundidade do período. Isso demonstra as distâncias entre os estágios 

nos países europeus e o Brasil (BRITO, 2007).  

Ilustração 2: Pirâmides Etárias do Brasil, França e Itália, de 1950 a 2050. 

 

 

 

FONTE: Brito (2007) com bases nos dados da ONU (2004). 
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De maneira que as razões de dependência (RD) – partindo do pressuposto que a 

população de jovens e idosos depende economicamente dos demais grupos – indicam que 

tanto a França, quanto a Itália, em 1950 tinham para cada 100 habitantes em idade ativa, 

cerca de 50 com menos de 15 ou mais de 65 anos. Em 1990, a RD total da Itália teve seu 

nível mais baixo, após queda sustentada da razão dos jovens e depois cresceu 

vertiginosamente, sustentada pelo aumento expressivo da razão dos idosos. Enquanto a 

razão de dependência total do Brasil era de 80%. Em que a RD total terá seu ponto mais 

baixo no Brasil em 2020, depois disso, a razão passará a crescer devido ao aumento no 

número de idosos (BRITO, 2007).  

Em 1950, a proporção de idosos mais alta entre esses três países era o da França, 

com 50 idosos para 100 jovens. No século XXI, o índice atingiu 88%. Nesse período, na 

Itália, o número de idosos era superior ao de jovens em 28%. Enquanto no Brasil, com a 

transição demográfica “defasada”, tinha 18 idosos para cada 100 jovens. Esses 

indicadores crescerão rapidamente durante a primeira metade do século XXI. Em 2050, 

o Brasil terá o quantitativo de idosos ainda um pouco menor do que o dos jovens. Por sua 

vez, a Itália terá o maior índice com 271 idosos para cada 100 jovens (BRITO, 2007).  

Pelo exposto os países desenvolvidos viveram um processo lento de transição, 

iniciado há séculos, o que permitiu o ajuste da população a nova situação. Ou seja, 

puderam se adaptar aos diferentes contextos e se reestruturam de acordo com as 

mudanças. No entanto, nos países em desenvolvimento, como o Brasil, caracterizado por 

extremas desigualdades, ocorrem vivências diferentes e processos muito rápidos para a 

adequada adaptação (BRITO, 2007).  

 

“[...] A transição demográfica nos países em desenvolvimento, latino-

americanos e asiáticos, tem sido muito mais acelerada do que naqueles 

desenvolvidos. No caso do Brasil, o declínio da fecundidade, após 1965, teve 

impacto, lógico, na redução do crescimento da população. Resultados recentes 

levaram a uma revisão, para baixo, das estimativas de fecundidade, pois a 

PNAD de 2004 indicou uma taxa de fecundidade total (TFT) de 2,1 filhos por 

mulher, ou seja, no nível de reposição da população (IBGE, 2006). 

Recentemente, o IBGE (2018) publicou projeção da taxa de fecundidade para 

o Brasil em 2020 de 1,76, em que as Regiões Sudeste, Nordeste, Sul, Centro-

Oeste e Norte apresentam, respectivamente, taxas de fecundidade de 1,70; 

1,73; 1,74; 1,85 e 2,00.  

 

A comparação do processo de transição demográfica do Brasil com a França 

evidenciou que a duplicação da proporção da população de idosos (de 7,0 para 14,0%) 

demorou 115 anos. No entanto, no Brasil, essa mudança ocorreu em quatro décadas (de 



34 
 

5,1 para 10,8%). Esse fato demonstra o nível de rapidez com que a população brasileira 

alterou seus padrões demográficos. Os autores ainda ressaltam que transições 

demográficas rápidas em contextos históricos complexos e de grandes desigualdades 

sociais podem promover aumento da violência e dificultam as soluções para esse 

problema (DUARTE; BARRETO, 2012). 

 

2.1.3 Transição Demográfica no Brasil 

 

No Brasil, a partir da segunda metade do século XX, a população brasileira passou 

por diversas transformações demográficas, em que a década de 1950 ficou conhecida 

como o período de maior migração inter-regional, onde dos 11 milhões de migrantes 

rurais brasileiros, quase metade eram da Região Nordeste. Pessoas que trocaram as 

grandes secas da região, para buscar oportunidades advindas com a construção da estrada 

Belém-Brasília, da nova capital federal, as grandes migrações para as áreas 

metropolitanas e ainda para colheita de café em São Paulo e no norte do Paraná. De modo 

que o contingente populacional que deixou as áreas rurais nordestinas correspondeu a 

pouco menos de um terço (30,6%) da população que vivia no Nordeste no início da 

década. Enquanto na década de 1960 ocorreu a grande “desruralização” da Região 

Sudeste, pois apesar das altíssimas taxas de fecundidade (que passam de 7,17 a 7,04 entre 

1940/45 e 1960/65), houve a redução absoluta da população rural regional (cerca de 

menos 800 mil pessoas), contrapondo às outras áreas do país onde a população continuou 

a crescer (CAMARANO; ABRAMOVAY, 1999).  

Assim os dois mecanismos de mudança no padrão de mortalidade (ações 

preventivas e desenvolvimento econômico) ocorreram ao mesmo tempo (WOOD; 

CARVALHO, 1988), visto que ocorreu a difusão de tecnologias de controle e a melhoria 

no padrão de vida. Então, a taxa de mortalidade que era de 18 por 1000 habitantes, em 

1940, passou para 8 por 1000 habitantes, em 1985. Então, a esperança de vida aumentou 

20 anos no mesmo período. Por sua vez, a mortalidade infantil declinou de 160 por 1000 

habitantes, em 1940, para 85 por 1000 habitantes, em 1980. Em 1930, as doenças 

infecciosas e parasitárias representaram 46% do total de óbitos, e se tornaram 

responsáveis por 7% das mortes, em 1985. Enquanto as doenças do aparelho circulatório 

eram 12% em 1930 e foram para 33% em 1985. Por fim, o que mais aumentou foram os 

óbitos por neoplasias e causas externas, ambas saíram de 3% para 12% (PRATA, 1989). 
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Com isso é importante destacar que as regiões mais desenvolvidas do País se 

encontram em processos avançados da transição demográfica. Em contrapartida, as 

regiões menos desenvolvidas, Norte e Nordeste estão em fases mais atrasadas. Por isso, 

as regiões Sul e Sudeste apresentam estrutura etária mais envelhecida e as Norte e 

Nordeste mais jovem, essa condição influencia o perfil de adoecimento e morte das 

regiões. (DUARTE; BARRETO, 2012). 

Em 1930, o perfil epidemiológico do Brasil tinha como primeira causa de morte 

as doenças infecciosas, em todas as regiões: 60% na Região Norte, 49% na Região 

Nordeste, 43% na Região Sudeste, 40% na Região Centro-oeste e 39% na Região Sul. Ao 

passo que as doenças do aparelho circulatório eram responsáveis por cerca de 13% dos 

mortes na Região Sul, 12% no Sudeste e Nordeste e 9% na Região Norte. Por sua vez as 

causas externas possuíam pouca relevância, eram apenas 3% dos óbitos no Sudeste, 2% 

no Norte, Nordeste Sul e 1% na Região Centro-Oeste (PRATA, 1992).  

No Brasil, até a década de 1940, havia o predomínio das doenças infecciosas e 

parasitárias como principal causa de morte (43,5% do total dos óbitos), as doenças do 

aparelho circulatório representavam somente 14,5% das mortes e as neoplasias 3,9% 

(BAYER; GOES, 1984). Até essa década, o Brasil era um país com população 

predominantemente rural. No entanto, em apenas três décadas (1940-1970), por 

acompanhar o processo de envelhecimento populacional, urbanização e industrialização, 

as doenças do aparelho circulatórios aumentaram sua carga de doença e então se tornaram 

a primeira causa de morte (24,8%). Nessa década, as doenças infecciosas ainda se 

apresentam como importante causa de óbito e ocupavam a segunda posição (15,7%) e as 

neoplasias ficaram em terceiro lugar (9,7%) (DUARTE; BARRETO, 2012).  

Na década seguinte, de 1950, observou-se aumento progressivo na proporção de 

óbitos por doença do aparelho circulatório (33,5%), enquanto as doenças transmissíveis 

foram substituídas pelas Causas Externas (14,85%) e, em terceira posição se mantiveram 

as neoplasias (11,9%). Essa nova realidade instigou os epidemiologistas a acreditarem 

que Brasil passava pela terceira fase de Omram (1971), entretanto o país ainda convivia 

com endemias rurais, cólera e dengue, por exemplo. Por isso, o Brasil é um exemplo da 

polarização epidemiológica, pois não há a substituição das doenças, mas sim a 

superposição entre diferentes fases da Transição Epidemiológica. Caracterizada por 

combinar elevadas taxas de morbidade e mortalidade devido às doenças crônico-

degenerativas com altas incidências de doenças infecciosas e parasitárias, além da 



36 
 

prolongada persistência de níveis diferenciados de transição entre grupos sociais distintos 

(DUARTE; BARRETO, 2012).  

Em um primeiro momento, houve a queda da mortalidade infantil e o aumento da 

esperança de vida ao nascer, conforme citado anteriormente. Nas décadas de 1950 e 1960, 

observou-se a redução da mortalidade, combinada com as altas taxas de natalidade e isso 

culminou no aumento substancial da população nesse período, o que representou 3,1% e 

2,9% ao ano, em cada década. Essa primeira fase da transição demográfica pouco teve 

impacto na estrutura etária, pois a população era muito jovem, com idade mediana de 

apenas 18 anos, enquanto a razão de dependência era elevada, mas em 1960 alcança seu 

valor máximo (90,0%). O peso da dependência era sobretudo juvenil (81,0%) e a 

proporção de idosos (pessoas com 60 anos ou mais) ainda era muito pequena (4,0 a 5,0%) 

(GOMES; VASCONCELOS, 2012).  

A segunda fase da transição demográfica no Brasil foi em meados da década de 

1960, mas apenas em 1970 os indicadores de natalidade e fecundidade reconheceram 

essas mudanças, ainda que os níveis fossem muito elevados. Os níveis de mortalidade 

continuaram em queda e se iniciou o processo de envelhecimento populacional. Assim, a 

idade mediana aumentou para 19 anos, a razão de dependência alcançou o menor peso do 

componente juvenil e a proporção de idosos superou 5,0%. Foi a partir de 1970 que o 

Brasil experimentou uma verdadeira revolução demográfica (GOMES; 

VASCONCELOS, 2012). 

No entanto, o processo da transição demográfica não aconteceu de maneira 

igualitária em todas as regiões, uma vez que em 1970, as taxas de mortalidade e natalidade 

para as Regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste apresentavam sinais do início da transição. 

Enquanto isso, as Regiões Norte e Nordeste ainda apresentavam altos coeficientes de 

mortalidade infantil e o número médio de filhos por mulher (8,15 e 7,53, respectivamente) 

e isso indicava o momento pré-transição. A seguir, na década de 1970, todas as regiões 

apresentavam sinais de transição demográfica, decorrente do declínio da taxa de 

mortalidade infantil, com aumento da esperança de vida para 60 anos, com exceção da 

Região Nordeste. Também se observou declínio na taxa de fecundidade, em todas as 

Grandes Regiões, no entanto nas Regiões Nordeste e Norte a redução foi menos 

significativa, pois manteve-se em 6 filhos por mulher e nas Regiões Sul e Sudeste esse 

decremento foi mais expressivo para 3,5 filhos (GOMES; VASCONCELOS, 2012).  

Nas décadas seguintes, os dados censitários evidenciam diminuição progressiva 

das taxas de fecundidade e mortalidade em todas as regiões brasileiras. Nas Regiões 
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Norte, Sul e Centro-Oeste, a queda da taxa de mortalidade infantil foi mais acentuada 

entre os anos de 1980 e 1991; com indicadores de 79,40 para 44,60 óbitos infantis por 

100 mil habitantes (Região Norte), 58,90 para 27,40 óbitos infantis por 100 mil habitantes 

(Região Sul) e 69,60 para 31,20 óbitos infantis por 100 mil habitantes (Região Centro-

Oeste). No Sudeste, observou-se redução importante nesse coeficiente de 57,0 para 19,60 

óbitos por 100 mil habitantes, no período de 1980 a 2000. Enquanto no período de 1991 

a 2010, foi quando a região Nordeste alcançou o seu maior decréscimo do índice de 

mortalidade infantil em relação aos anos anteriores, pois era em torno de 146,40 (1970) 

para atingir 34,80 (1991) e 20,10 óbitos infantis por 100 mil habitantes (2010).  

Em relação a mortalidade devido às causas externas é importante destacar que até 

a década de 1980, os acidentes de trânsito representavam a principal causa de óbito por 

esse grupo de causas. A urbanização acelerada, que empurrou grande contingente 

populacional para as periferias das grandes cidades, correlacionada com uma estrutura 

etária da população, promoveu aumentos expressivos nas taxas de homicídios, sobretudo 

nas regiões Metropolitanas das regiões Sul e Sudeste (REICHENHEIM et al., 2011). 

Em 1985, as doenças do aparelho circulatório se tornaram cerca de 37% das 

mortes na Região Sul, Centro-Oeste e Sudeste, 28% na Região Nordeste e 22% na Região 

Norte. Enquanto as doenças infecciosas e parasitárias representavam cerca de 16% na 

Região Norte, 14% na Região Nordeste, 8% na Região Centro-Oeste, 5% na Região Sul 

e 4% na Região Sudeste. As neoplasias, por sua vez, corresponderam a 17% das mortes 

na Região Sul, 14% na Região Sudeste, 11% no Centro-Oeste, 10% na Região Norte e 

9% no Nordeste. Por fim, as causas externas eram 17% no Centro-Oeste, 12% nas Regiões 

Norte e Sudeste, 11% no Sul e 10% no Nordeste (PRATA, 1992). Essas proporções 

apresentadas demonstram que Prata (1992) obteve a mesma conclusão de Possas (1989): 

“a queda da mortalidade não foi acompanhada pela redução da morbidade”. Por isso, o 

que aconteceu foi a persistência e sobreposição da morbidade por doenças infecciosas e 

parasitárias.  

Nas décadas de 1990 e 2010, as taxas de mortalidade e natalidade apresentam 

redução progressiva. A taxa de mortalidade infantil declinou para 16,2 óbitos de menores 

de um ano por 1000 nascidos vivos e a esperança de vida ao nascer ultrapassou 70 anos, 

chegando a 73,5 anos em 2010. Além disso, a taxa bruta de natalidade reduziu-se para 16 

nascimentos por mil habitantes e a taxa de fecundidade total para apenas 1,9 filho por 

mulher em idade fértil, valor esse abaixo do nível de reposição (2,1) (GOMES; 

VASCONCELOS, 2012). Como consequência, o tempo para a duplicação do tamanho da 
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população aumentou para 40 anos: 190 milhões em 2010 representam pouco mais que o 

dobro da população em 1970. Portanto, o país teve seu perfil demográfico totalmente 

transformado: de uma sociedade majoritariamente rural e tradicional, com famílias 

numerosas e risco de morte na infância elevado, para se transformar em uma sociedade 

predominantemente urbana, com arranjos familiares diversos e risco de morte na infância 

reduzido (ALVES, 2002). 

 

2.1.4 A Influência da Estrutura Etária nos Homicídios 

 

A estrutura etária da população é correlacionada ao aumento da criminalidade e 

mortalidade por homicídios por vários demógrafos, cientistas sociais e epidemiologistas, 

pois o aumento absoluto e relativo de jovens na população, sem o devido investimento 

em educação e acesso ao trabalho e renda, aumenta o risco de envolvimento de jovens 

com a criminalidade, devido ao processo denominado descontinuidade de coorte 

(ARAÚJO-JR, 1999; MUNIZ, 2016; PHILIPS, 1999; PERES et al., 2009; FABIO et al., 

2006; O´BRIEN; STOCKARD, 2002). 

Na etapa que antecede a conclusão da transição demográfica, antes da população 

tornar-se envelhecida, ocorre o Bônus Demográfico. Nesse processo a População em 

Idade Ativa (PIA) é maior do que a população dependente (crianças e idosos). Ou seja, 

há mais pessoas em idade para o acesso ao trabalho e isso pode levar a produção de 

poupança (tanto as pessoas, quanto ao Estado). No entanto, o Estado precisa atender as 

demandas dessa PIA, pois é necessário fornecer acesso à educação e ao mercado de 

trabalho, para que esse capital humano possa produzir riquezas e conhecimento para o 

País. Entretanto, no Brasil, o Estado não desenvolveu Políticas Públicas para atender a 

demanda dessa população. Como consequência, esses jovens que as primeiras idades 

sobreviveram às doenças infecciosas, sobretudo os que vivem nas periferias, apresentam 

maior risco de óbito por homicídios (ARAÚJO-JR, 1999; MUNIZ, 2016; PHILIPS, 1999; 

PERES et al., 2009; FABIO et al., 2006; O´BRIEN; STOCKARD, 2002). 

Essa situação deve-se ao processo de descontinuidade de coortes que seria as 

mudanças bruscas no tamanho de coortes sucessivas. Dessa maneira, Muniz (2016) cita 

três exemplos históricos sobre esse termo. O primeiro é o efeito devido à mortalidade, 

pois nos períodos em que há guerras, provoca a alteração na composição (tamanho) das 

faixas etárias, devido às altas taxas de mortalidade e queda na fecundidade, então ocorre 
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a diminuição no tamanho absoluto e relativo da coorte exposta a guerra. O segundo fator 

envolvido seria a migração, pois a imigração promove alargamento de determinada coorte 

na estrutura etária, por sua vez a emigração implica no estreitamento da mesma. Por fim, 

terceiro fator decorre da mudança na taxa de fecundidade, em que altas taxas de 

fecundidade aumentam o peso relativo e absoluto de determinada coorte na estrutura 

etária da população. Um exemplo clássico foi o fenômeno baby boom observado no 

período de 1946 a 1964 (MUNIZ et al., 2016). Essas mudanças na estrutura etária da 

população provocam que os integrantes de coortes mais largas enfrentem maior 

dificuldade de acesso à educação, renda e mercado de trabalho (ARAÚJO-JR, 1999; 

MUNIZ, 2016; PHILIPS, 1999; PERES et al., 2009; FABIO et al., 2006; O´BRIEN; 

STOCKARD, 2002). Nesse sentido, Muniz (2016) estudou o efeito que coortes mais 

largas (descontinuidade de coorte) teriam sobre o mercado de trabalho e a demanda por 

educação. Assim, o autor aponta a existência das seguintes consequências: depressão 

salarial, elevação do desemprego, ampliação da criminalidade e relação entre tamanho da 

coorte e estrutura salarial.  

Portanto o aumento de jovens na estrutura etária populacional correlaciona-se com 

a mortalidade por causas externas, especialmente os homicídios e acidente de trânsito. 

Como discutido anteriormente, no Brasil, desde a década de 1980, os homicídios 

apresentaram aumento expressivo e substituíram os acidentes de transporte como 

principal causa de óbito por causas externas (MINAYO; SOUZA, 1999). Destaca-se que 

o perfil epidemiológico dos homicídios no País apresenta magnitudes superiores aos 

países em guerra, com taxas de mortalidade mais altas em homens, na faixa etária de 20 

a 29 anos e pessoas residentes em áreas de alta vulnerabilidade socioeconômica. Ainda é 

importante destacar que nos anos 2000, observou-se a disseminação e interiorização da 

violência no Brasil, como consequência do novo percurso do tráfico de drogas ao se 

dirigir para regiões distintas do eixo sul-sudeste (SOUZA; LIMA, 2006). 
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2.2 DETERMINANTES DA MORTALIDADE POR HOMICÍDIOS  

 

A mortalidade por homicídios é discutida como um agravo à saúde de caráter 

multifatorial, pois de acordo com os estudos econômicos e sociais, é necessário um 

conjunto de fatores para tentar explicar os homicídios. Existem aqueles que apontam a 

falta de emprego e a menor escolarização (MUNIZ, 2016), enquanto outros colocam a 

raça/cor como principal determinante (CERQUEIRA; COELHO, 2017). Entretanto é 

crucial destacar a influência da estrutura etária da população para desenrolar-se os 

homicídios como desfecho (SCHNEIDER; MELLO, 2007). Uma vez que o fato de 

aumentar o tamanho do grupo de maior risco de morte correlacionado à ausência do 

Estado em promover Políticas Públicas, pode provocar o aumento considerável dos 

homicídios nessa faixa etária. 

 Exposto isso, a fim de explicar as causas dos homicídios, percebe-se que os 

fatores determinantes podem ser classificados em dois grandes grupos: os determinantes 

ecológicos ou populacionais e os determinantes individuais (ARAÚJO-JR, 1999; 

MUNIZ, 2016; PHILIPS, 1999; PERES et al., 2009; FABIO et al., 2006; O´BRIEN; 

STOCKARD, 2002). Entre os fatores externos aos indivíduos está a urbanização 

acelerada das grandes cidades, em conjunto ao crescimento tecnológico e industrial. Visto 

que essa situação amplia as desigualdades entre classes sociais e aumenta o quantitativo 

de pessoas à margem das benesses do capitalismo (MESSNER et al., 2007). Também se 

ressalta a importância de mudanças no padrão de consumo de drogas, alterações 

demográficas e socioeconômicas e Políticas Públicas de Educação e de Segurança 

Pública, na determinação das taxas de criminalidade e mortalidade (MESSNER et al., 

2007).  

De modo que são considerados como determinantes ecológicos a estrutura etária 

da população, taxa de desemprego, taxa de permanência na escola, local de residência e 

a Política de Segurança Pública (ARAÚJO-JR, 1999; MUNIZ, 2016; PHILIPS, 1999; 

PERES et al., 2009; FABIO et al., 2006; O´BRIEN; STOCKARD, 2002). Por sua vez na 

avaliação da criminalidade e mortalidade por homicídios é importante considerar também 

os fatores individuais como renda, educação, moradia, emprego, estrutura familiar e 

religiosa (PORDEUS et al., 2012).  
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2.2.1 Fatores Ecológicos ou Populacionais 

 

Com o propósito de compreender esses determinantes iremos inicialmente abordar 

sobre a estrutura etária e sua relação com a mortalidade por homicídios. Para isso é 

necessário tratar a respeito do estudo de idade-período-coorte e seus efeitos em variáveis 

socioeconômicas, entre estas os homicídios, realizado por Araújo Junior (2002). Por meio 

de estimativas econométricas, o autor separou os efeitos da idade, período e coorte das 

taxas de homicídios por estados brasileiros. Isso foi realizado sob a ótica da linha 

metodológica de Deaton (1997).  

A priori é importante conceituar o que seriam esses efeitos idade, período e coorte. 

Segundo Rios-Neto e Oliveira (1999), os efeitos de idade em processos demográficos 

estão associados a processos biológicos, psicológicos e/ou mudanças nos papéis sociais 

dos grupos etários. Enquanto o efeito período ou conjuntural representam mudanças 

ambientais, econômicas e sociais que influenciam de forma homogênea toda a população 

em suas distintas faixas etárias. Por fim, o efeito coorte ou estrutural está associado às 

mudanças compartilhadas pelos indivíduos que viveram um mesmo evento num intervalo 

de tempo (normalmente o ano de nascimento), em que a mais evidente diferença 

intercoorte é o “tamanho” da coorte. 

Conforme Deaton (1997), os modelos que estudam os efeitos idade-período-

coorte trabalham com variáveis que apresentam características próprias em cada fase do 

ciclo da vida dos indivíduos. Por exemplo, os salários possuem um pico em uma 

determinada idade e decrescem depois de um tempo. O que o autor propõe é que as taxas 

de homicídios possuem essa mesma peculiaridade, pois no início da vida, os jovens são 

menos expostos à violência, depois de uma certa idade, as taxas aumentam 

consideravelmente, atingem o ápice e depois declinam.  

O motivo da realização do estudo de Araújo Junior (2002) foi a “onda jovem” que 

se iniciou no começo da década de 1990, devido às altas taxas de fecundidade das décadas 

anteriores e à redução nas taxas de mortalidade infantil, o que gerou a descontinuidade de 

coorte (BERCOVICH; MADEIRA, 1990). Assim, o autor teve por objetivo avaliar o 

impacto desse processo nas taxas de mortalidade por homicídios, por meio dessa análise 

dos efeitos de idade, período e coorte.  

No processo de descontinuidade de coorte, os integrantes de largas coortes terão 

menos oportunidade de vida em relação ao mercado de trabalho e devido ao tamanho da 

população. (ARAÚJO-JR, 1999; MUNIZ, 2016; PHILIPS, 1999; PERES et al., 2009; 
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FABIO et al., 2006; O´BRIEN; STOCKARD, 2002). De maneira que estes indivíduos 

são expostos à maior competição pelo mercado de trabalho na idade adulta e a menor 

possibilidade de seguridade econômica. Também ficam sujeitos ao alto nível de desvio 

de conduta, por dificuldade em alcançar as metas sociais de sucesso e sobrevivência, 

associada à ineficiência do Estado em garantir os direitos sociais básicos (FABIO et al., 

2006; O´BRIEN; STOCKARD, 2002). 

Segundo Araújo Junior (2002), no período de 1981-1996, ao estudar as taxas de 

homicídios nas faixas etárias de 15 a 19 anos, 20 a 29 anos, 30 a 39 anos e 40 a 49 anos, 

verificou-se maiores taxas de mortalidade no grupo etário de 20 a 29 anos. Além disso, 

se constatou que entre as faixas mais jovens de 15 a 19 anos e 20 a 29 anos, a tendência 

das taxas de homicídio seria aumentar, de maneira que se conclui uma “preferência da 

violência” por idades juvenis.  

Ainda é necessário testar se o efeito do tamanho da coorte é bem diferenciado 

entre os estados brasileiros, isso segue o observado por Bercovich e Madeira (1990), ao 

afirmarem que tais descontinuidades não são uniformes geográfica nem socialmente, o 

que poderia indicar que os resultados aqui encontrados fazem certo sentido. Então Araújo 

Junior (2002) para representar os resultados encontrados em relação ao efeito coorte 

separou os estados brasileiros em três grupos. No primeiro grupo (RJ, SP, ES, CE, SE, 

RDF, AC, AM, RR, AP, MT) ficaram aqueles que apresentaram efeito coorte ascendente, 

ou seja, ao controlar os efeitos idade e período, as coortes mais jovens possuem taxas de 

homicídios maiores do que as coortes mais velhas no período em questão. Enquanto no 

segundo grupo (SC, MG, PI, PB, AL, RO, PA, GO) estão os estados em que o efeito 

coorte se mostrou descendente. Por fim, o terceiro grupo (PR, RS, MA, RN, PE, MS) é 

formado por estados em que o efeito coorte não exibiu tendências claras. De maneira que 

o efeito coorte ou de mudança estrutural mostra-se mais importante para os estados do 

Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Piauí, onde ele explica cerca de 24%, 23% e 16% da 

variação em suas taxas de homicídios, respectivamente. Por último, o efeito conjuntural 

ou período parece ter importância bastante significativa em alguns estados, 

particularmente Roraima, Bahia, Rondônia, Minas Gerais e Amapá (com participação na 

explicação de 50%, 42%, 32%, 31% e 29%, respectivamente) (ARAÚJO JUNIOR, 2002).   

Por sua vez, os resultados relacionados ao efeito idade (ciclo de vida) parecem ser 

os mais importantes para explicar a evolução das taxas de homicídios nos Estados. Visto 

que o coeficiente de determinação do modelo apresenta-se bastante elevado para a 
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maioria dos Estados, quando comparado com os resultados do modelo completo. Nos 

Estados de São Paulo, Pernambuco e Rio de Janeiro, esse efeito mostra-se especialmente 

elevado (R2 de 87%, 82% e 76%, respectivamente). Assim, além de os estados possuírem 

taxas de homicídio com magnitudes bastante diferentes, pode-se dizer que apresentam 

tendências temporais bastante díspares. Outro resultado interessante do estudo de Araújo 

Junior (2002) foi que para a maioria dos estados a curva crime-idade apresenta o formato 

de “U invertido”. Isso demonstra as baixas taxas de homicídios no início e fim do ciclo 

de vida e o ápice no intervalo etário de 15 a 39 anos. Essa característica apenas confirma 

o existente na literatura (ARAÚJO JUNIOR, 2002). Portanto, Araújo Junior (2002) 

apresenta as seguintes conclusões: os estados em que as taxas brutas de homicídios são 

crescentes observa-se efeito de coorte, em que as coortes mais jovens apresentam maior 

risco e coincidem com as coortes mais largas. Inversamente, os estados que apresentam 

tendência temporal descendente mostravam menor risco para as coortes mais jovens e 

estrutura etária mais envelhecida. Resultados semelhantes foram observados por 

Bercovich e Madeira (1990), Bercovich et al. (1998), e Madeira (1998) para o estado de 

São Paulo. 

Para o município de São Paulo, a correlação entre estrutura etária e homicídios 

também foi avaliada. Nessa cidade, verificou-se aumento das taxas de homicídios a partir 

da década de 1960, aumentando de 5,9 para 10,3 óbitos por 100.000 habitantes entre 1960 

e 1975 (Souza, 1994). As maiores taxas foram nas décadas de 1980 e 1990, situação 

similar a observada no Brasil. Nesse período, o País apresentou maior percentual de 

aumento nas taxas na faixa etária de 15 a 29 anos (19,3 para 56,4 óbitos por 100 mil 

habitantes), bem como na faixa de 20 a 24 anos (43,6 em 1980 para 94,4 por 100 mil 

habitantes em 1994), respectivamente, 192,0% e 117,0% (YUNES; ZUBAREW, 1999).  

Ainda na cidade de São Paulo, o aumento da mortalidade nas faixas etárias mais jovens 

representou aumento de 229,0% ao comparar-se com o período de 1980 a 1990. Em que 

na década de 1980 o município de São Paulo ocupava a nona posição de maior taxa de 

mortalidade por homicídios. Na década seguinte correspondeu a segunda cidade com 

maior mortalidade por esse grupo de causas (BRASIL, 2010). No entanto, as taxas de 

mortalidade mostraram tendência descendente a partir dos anos 2000, tanto no estado 

quanto no município de São Paulo. (NADANOVISKY, 2009).   

De acordo com os dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade 

(SIM/DATASUS), no Estado de São Paulo, a redução entre 1999 e 2006 representou 

65,0% (44,0 para 15,0 por 100 mil habitantes). No município de São Paulo, a redução da 
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mortalidade foi superior ao estado. Visto que, para o mesmo período de 1999 a 2006, no 

município representou cerca de 74% (67,0 para 17,4 por 100 mil habitantes). Assim, o 

município de São Paulo, que em 1999 apresentava a segunda maior taxa de mortalidade 

entre as capitais brasileiras em 2006, encontrava-se no 23° lugar (PERES et al., 2011). 

Essa redução nas taxas de homicídios foi intensificada em meados dos anos 2000, 

sobretudo nas faixas etárias de 15 a 24 (declínio de 78,0%) e 25 a 34 (declínio de 74,0%).  

Destaca-se que o decremento nas taxas de mortalidade foi mais intenso em homens, 

jovens e moradores de área de exclusão social. Contudo, é importante destacar que houve 

redução da mortalidade entre os demais grupos etários (PERES et al., 2011). Vale 

ressaltar, em torno deste contexto, que esse decaimento não é o padrão para as demais 

causas externas, pois estas apresentam evolução irregular, ainda que as mortes por 

intencionalidade indeterminada aumentaram 47,0% entre 1996 e 2008, com índices em 

pico a partir de 2005. Apesar disso esse crescimento não explica a redução nas taxas de 

homicídios observadas em São Paulo, devido a sua magnitude (PERES et al., 2011). 

Esse cenário é semelhante ao observado na cidade de Nova Iorque na década de 

1990. A redução da mortalidade nessa cidade apresentou-se como um dos fatores 

associados às ações no campo da segurança pública. Destaca-se a atuação policial em atos 

de incivilidade e crimes menores, marco da política de “tolerância zero” adotada em Nova 

Iorque (CERDA et al., 2009), associado ao aumento do contingente de policiais e do 

aumento da taxa de encarceramento (LEVITT, 2004) e desarmamento (BLUMSTEIN et 

al., 2001). Além disso a redução dos óbitos por homicídios na cidade de São Paulo 

também é correlacionada por alguns autores aos investimentos nas Políticas de Segurança 

Pública (GOERTZEL; KAHN, 2009), como o Estatuto do Desarmamento 

(CERQUEIRA; MELLO, 2010). Consoante a isso, a Secretaria do Tesouro Nacional 

(BRASIL, 2010) aponta os investimentos em segurança pública no estado de São Paulo 

como causa da diminuição dos homicídios de acordo com os seguintes dados:  

 

“[...] O crescimento foi de 169,5% entre 1997 e 2008, tendo sido especialmente 

marcante entre 1997 e 2001, quando passou de 2,8 para 8,8% — ou seja, um 

crescimento de 219,3%. O mesmo ocorreu com os investimentos municipais, 

que passaram de 0,6% em 1997 para 1,1% em 2001, um crescimento de 73,6%. 

Tanto no Estado como no Município, houve reversão da tendência a partir de 

2001. No Estado a queda foi de 15,6% (de 8,8% para 7,4%) e no Município a 

redução foi de 20,2%” (BRASIL, 2010).  
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No entanto, estudos evidenciam que a redução das taxas de mortalidade por 

homicídios foi anterior ao Estatuto do Desarmamento e aumento dos investimentos em 

Segurança Pública, e que esta diminuição apresentou forte correlação com a estrutura 

etária da população (PERES et al., 2012; PERES et al., 2011; MELLO et al., 2007). A 

análise univariada realizada por Peres et al. (2012) demonstra ocorrer associação 

significante entre a evolução no número de óbitos por homicídios e a taxa de 

aprisionamento-encarceramento e entre o número de óbitos e a atividade policial. A 

associação com a taxa de aprisionamento-encarceramento é negativa, o que indica que o 

aumento nessa taxa se associa à redução observada no número de óbitos por homicídios. 

A associação entre o número de óbitos e a atividade policial que também se mostrou 

significativa, apresentou sentido inverso ao esperado na relação causal. Visto que a 

redução da taxa de atividade policial em uma unidade associa-se à um discreto aumento 

(0,5%) no número de óbitos por homicídios. Enquanto o acesso a armas de fogo não se 

apresentou associado à redução no número de óbitos por homicídios (p > 0,05).  

Por sua vez, na análise multivariada deste estudo, a proporção de jovens e taxa de 

desemprego e a associação com ambos os indicadores de segurança pública (a taxa de 

aprisionamento-encarceramento e atividade policial) deixou de ser significante. Enquanto 

as associações entre número de óbitos por homicídios e proporção de jovens na população 

e taxa de desemprego mantiveram-se significantes nos modelos ajustados. Por fim, a 

associação entre homicídios e proporção de jovens e homicídios e desemprego, além de 

se manterem significantes nos modelos ajustados, apresentam maior magnitude, quando 

comparadas às associações com os indicadores de segurança pública. Entretanto 

conforme Pampel e Gartner (1995) e Phillips (2006) a associação entre taxas de homicídio 

e composição etária das populações torna-se irrelevante quando outros indicadores sociais 

são controlados, ou seja, apenas encontraram essas correlações por se tratar de uma 

sociedade desigual.  

Por isso, Peres et al. (2012) colocam que o início da redução da proporção de 

jovens foi anterior à queda nas taxas de mortalidade por homicídio, em São Paulo. Apesar 

da associação encontrada reforçarem a relação, afirmar que apenas a transição 

demográfica foi responsável é desconsiderar os demais fatores, devido à magnitude da 

redução em torno de 74% (PERES et al., 2011). Portanto é pouco plausível ser a única 

explicação, mas possui suas contribuições no contexto, por diminuir o grupo de risco da 

violência. Ainda assim os autores pontuam que fatores adicionais devem ser buscados 

para a compreensão do fenômeno, pois por ser multifatorial a violência é explicada por 
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um conjunto de eventos. Segundo Peres et al. (2011), há outros fatores que também 

explicam a queda dos homicídios no município de São Paulo, como a redução do 

desemprego, aumento na renda e no poder de compra da população. 

Enquanto Peres et al. (2011) tenta ponderar seus achados e correlações, os 

resultados de Schneider e Mello (2007) afirmam a correlação direta entre os homicídios 

e a proporção de jovens (15 a 24 anos). À medida que a população jovem aumentou em 

15,3%, em relação ao crescimento de 11,6% da população geral, houve aumento dos 

homicídios em 63,2%. De modo inverso, entre 2000 e 2005, houve redução dos 

homicídios, acompanhados também da diminuição de 60 mil dos jovens, enquanto a 

população aumentava em 6,6% (SCHNEIDER; MELLO, 2007). Essas implicações 

observadas podem correlacionar-se ao efeito negativo do aumento da proporção de jovens 

na população (descontinuidade de coorte), pois o aumento dos homicídios em 1991 

correlacionou-se com o aumento de jovens de 15 a 24 anos na população paulistana, que 

corresponde a geração nascida na década de 1970, esta atingiu o maior risco de 

envolvimento com a criminalidade no final da década de 1980 e início da década de 1990.  

Nos anos 2000, observou-se redução na mortalidade por homicídios, pois nessa década 

observou-se redução na proporção dessa faixa etária jovem na população (SCHNEIDER; 

MELLO, 2007). Destaca-se que os estudos de Peres et al. (2016) e Peres et al. (2011) 

evidenciaram redução dos homicídios a partir do final da década de 1990, e esse 

decréscimo também correlacionou-se com a redução da proporção de jovens na 

população, mesmo após os modelos estatísticos serem ajustados para variáveis de acesso 

à educação, renda e Política de Segurança Pública. 

Esse aumento do risco de envolvimento com a criminalidade e mortalidade por 

homicídios e a correlação com a estrutura etária da população é uma questão discutida 

por teorias da criminalidade, como a Teoria da Tensão (Strain Theory) (MERTON, 1989), 

Teoria do Controle Social (Social Control Theory) (HIRSCHI, 1969) e Tamanho Relativo 

da Coorte (Relative Cohort Size) (EASTERLIN, 1978, 1987).  

Conforme a Teoria da Tensão (Strain Theory), proposta por Merton (1989), os 

“homens com desvantagens socioeconômicas tendem a expressar sua masculinidade por 

meio de condutas violentas”. Ao seguir esse conceito, Grogger (1998) corrobora essa 

teoria por sustentar a hipótese de Easterlin (1987), na qual o acesso ao mercado de 

trabalho estaria correlacionado à diminuição da criminalidade.  

Por sua vez, a Teoria do Controle Social (Social Control Theory) orientada por 

Hirschi (1969), discute como as estruturas de apoio social e familiar interfeririam no 
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envolvimento dos jovens com a criminalidade, pois o controle externo promovido por 

igrejas, escolas e a comunidade juntamente com o controle interno do núcleo familiar, 

contribuiriam para que a criança entendesse as normas de comportamento em sociedade. 

Inversamente, a falta desses controles faria com que essa criança crescesse em um 

ambiente em anomia, aumentando o risco de envolvimento com a criminalidade na 

juventude, sobretudo ao confrontar-se com situações em que suas necessidades de 

satisfação econômica não sejam possíveis. Assim, integrantes de coortes mais largas em 

sua infância têm maior probabilidade de controle interno e externo reduzido, pois há uma 

grande proporção de crianças em relação aos adultos. Além disso, em localidades nas 

quais o Estado se ausenta, há uma sobrecarga de instituições como igrejas e centro 

comunitários em promover o controle externo.    

Nesse contexto, existem estudos ecológicos que estudam a relação entre estrutura 

etária da população e a proporção de famílias chefiadas por mulheres, e discutem que há 

correlação positiva entre o aumento da criminalidade e mortes por homicídios e a 

proporção de divórcios e famílias chefiadas por mulheres (O´BRIEN; STOCKARD, 

2002; PHILIPS, 1999; PERES et al., 2009; FABIO et al., 2006). No entanto, é importante 

discutir que se trata de estudos ecológicos, não se pode afirmar que filhos de mães 

solteiras ou divorciadas apresentam maior risco de envolvimento com a criminalidade, 

pois as correlações observadas em dados agregados, não podem ser utilizadas para o nível 

individual, a fim de não se cometer a falácia ecológica.  

A terceira teoria seria o Tamanho Relativo da Coorte (Relative Cohort Size), 

proposta por Easterlin (1978, 1987). Nesta, o fato da coorte aumentar acarreta menos 

recursos para serem distribuídos e isso desenvolve a criminalidade entre os jovens, pois 

o contexto interfere no comportamento da coorte. Assim, Easterlin (1978) propôs que as 

flutuações no tamanho da coorte pode resultar em um impacto significativo sobre o 

aumento da criminalidade na sociedade, pois os membros de coortes maiores possuem 

oportunidade de vida limitadas. Por isso, a importância de reforçar a inclusão da dimensão 

demográfica nas análises realizadas por Araújo Junior (2002). Conforme Bercovich e 

Madeira (1990), essa relevância foi considerada, quando na década de 1980 ocorreu com 

o baby boom no Brasil e na década de 1990 o impacto foi sentido.  

 O aumento absoluto e relativo de jovens na população não é a única causa para 

elevação da criminalidade e violência letal, pois outros fatores criminógenos como 

desigualdade social, educação de baixa qualidade, evasão escolar de pré-adolescentes e 

adolescentes, tráfico de drogas, alta circulação de armas de fogo, consumo abusivo de 
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álcool e outras drogas, violência policial, entre outros, podem alterar a correlação entre 

tamanho relativo das coortes jovens e a violência (O´BRIEN; STOCKARD, 2002; 

PHILIPS, 1999; PERES et al., 2009; FABIO et al., 2006). Nesse sentido, Pampel e 

Gartner (1995) e Phillips (2006) mostraram que a correlação entre aumento da proporção 

de jovens na população e taxa de criminalidade e homicídios é atenuada na presença de 

Políticas de Públicas de acesso à educação, renda e trabalho. Assim, os países da Europa 

Ocidental que ampliaram o acesso as Políticas de Seguridade Social, devido ao Estado de 

Bem-Estar Social, não apresentaram aumento dos homicídios na década de 1970 e 1980.  

Ressalta-se que esses países apresentaram aumento da proporção de jovens na 

estrutura etária da população nesse período, devido ao baby boom ocorrido após a 

Segunda Guerra Mundial. Por isso é necessário compreender que no contexto brasileiro 

de grande desigualdade social, o aumento da proporção de jovens na população não 

acompanhado por Políticas de Proteção Social, aumenta o risco de envolvimento dos 

jovens com a criminalidade aumentando as taxas de homicídios, o que é corroborado 

pelas Teorias da Criminalidade discutidas anteriormente. Seria como se Brasil não 

estivesse em “condições ideais” para receber esse aumento juvenil. 

Por sua vez a correlação entre tamanho das coortes e geração de emprego foi 

estudada por Muniz (2016) e apresentou que, no Brasil, em 1996, houve um incremento 

significativo de aproximadamente 790.000 pessoas entre 15-19 anos na população de 

jovens, representando o maior incremento desde a década de 1980. Destaca-se que até 

1996 observou-se aumento médio de 157.000. A partir do ano 2000, houve elevação 

significativa no número de jovens entre 20-24 anos da população. Até 1999, a população 

de jovens cresceu de forma estável e constante, com um incremento anual médio igual a 

187.000. De 1999 para 2000, o número absoluto de jovens passou de 15.070.000 para 

16.142.000, o que representa, portanto, um incremento de aproximadamente 1,1 milhão 

de jovens entre 20 e 24 anos. Esse fato, possivelmente, contribuiu na elevação das taxas 

de desemprego. É possível afirmar que esta variação no tamanho da coorte pode ser uma 

decorrência da combinação de dois fatores: do aumento do número de nascimentos na 

segunda metade da década de 1970, entre 1975 e 1980; e/ou do aumento da imigração de 

pessoas entre 15-19 anos para estas regiões metropolitanas (MUNIZ, 2016).  

Então ficou o questionamento de como esse aumento de jovens refletiu nas taxas 

de emprego. Visto que, o aumento dessa PIA, transforma o mercado de trabalho, pois os 

empregos se tornam mais restritivos, exigentes e seletivos em relação ao grau de 
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escolaridade. Além disso, restringe a ocupação dos jovens aos trabalhos com menor grau 

de escolaridade, em virtude da informatização dos trabalhos (MUNIZ, 2016).  

Bercovich e Madeira (1999) discutem que para além da pressão demográfica 

(onda jovem) e o avanço tecnológico, outros fatores contribuíram para a taxa de 

desemprego em homens jovens, seriam esses: a seletividade do jovem na hora de procurar 

emprego; a inserção crescente da mulher no mercado de trabalho; a preferência dos 

empregadores por pessoas mais escolarizadas e experientes; e o baixo dinamismo do 

mercado de trabalho para a geração de empregos formais.  

Nos anos 1990, década permeada pela onda jovem, o desemprego no Brasil foi 

multiplicado por 3,2 vezes, o emprego diminuiu 14,2% e a inatividade aumentou 2,5%. 

Pode-se ainda considerar os anos 1990 como potencialmente problemáticos, tanto para a 

acomodação da força de trabalho global, quanto para a população jovem, 

especificamente. De acordo com o IBGE (2017), o desemprego ficou em 13,6% no 

período entre fevereiro e abril de 2017, com 14 milhões de pessoas à procura de trabalho. 

No primeiro trimestre deste ano, foram 33,4 milhões de pessoas, o menor contingente 

desde o início da pesquisa, em 2012. Em um ano 1,2 milhão de pessoas deixaram de ter 

carteira de trabalho assinada.  

Atualmente, essa tendência é mais acentuada entre jovens, pois segundo a dados 

da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), a taxa de 

desemprego entre os brasileiros com idade de 18 a 24 anos ficou em 27,3% no primeiro 

trimestre de 2019 (BRASIL, 2019). Logo, a taxa está acima do dobro da taxa média 

nacional, de 12,7%, divulgada pelo IBGE (2019). Como consequência disso, pode-se 

argumentar que o aumento de inativos talvez esteja relacionado ao aumento do 

desemprego na medida em que as pessoas se sintam desencorajadas ou desistam de 

procurarem trabalho diante da dificuldade de conseguirem uma ocupação (MUNIZ, 

2016).  

Conforme Cardia et al. (2003), o emprego é escasso nas áreas de elevada taxa de 

homicídio. Em contraponto, ocorre concentração nas áreas de maior riqueza, elevada 

escolaridade e com população idosa. Logo, isso demonstra a falta de incentivo aos 

empresários em investir nas áreas mais pobres. Uma vez que os empresários não querem 

investir onde as pessoas não poderão comprar e em um lugar em que ocorre violência 

extrema. Os autores ainda ressalvam a perigosa situação em repassar a responsabilidade 

de criação de oportunidades de emprego para os empresários (mercado). Então, as pessoas 

sem perspectivas recorrem ao emprego informal. Seja na construção civil, como 
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ambulantes de rua ou em sistema de transporte não regulamentado. O problema desses 

empregos é a falta de segurança quanto a duração da ocupação, o valor do pagamento e a 

falta de seguridade social.  

Freeman (1994) realizou um exaustivo survey sobre trabalhos empíricos 

envolvendo mercado de trabalho e crime. Em relação aos estudos de séries temporais, o 

autor não encontrou consenso sobre a questão. Enquanto os estudos feitos com técnicas 

de análises longitudinais com dados agregados regionalmente, resultaram em uma relação 

positiva entre crime e desemprego, contraponto do clássico problema de existência de 

correlações pouco significativas.  

Ao encontro dessas conclusões, segundo os resultados das análises de Peres et al. 

(2012), para o município de São Paulo, a redução em um ponto percentual na taxa de 

desemprego associa-se a uma redução em torno de 10% no número de óbitos por 

homicídios. Isso demonstra a relevância na economia para gerar empregos e, 

consequentemente, reduzir os índices de violência letal. Vale salientar que a queda dos 

homicídios antecede o declínio das taxas de desemprego. Mesmo assim, a redução do 

desemprego possui um forte papel na manutenção na queda da taxa de homicídios, visto 

que aumenta o mercado formal e diminui o envolvimento da juventude com o tráfico 

(PERES et al., 2012). 

Outro determinante em nível populacional para as taxas de criminalidade e 

homicídios são as Políticas de Segurança Pública, que interagem com a estrutura etária 

populacional. A segurança pública é considerada uma demanda social, por isso, precisa 

de estruturas estatais e demais organizações da sociedade para atingir seu objetivo. De 

modo que o sistema de segurança pública se denominada o conjunto de instituições ou 

órgãos estatais, incumbidos de adotar ações voltadas para garantir a segurança da 

sociedade (CARVALHO; FÁTIMA, 2011).  

No governo de Fernando Henrique Cardoso é criado o Programa Nacional de 

Direitos Humanos (PNDH), após as demandas da Conferência Mundial de Direitos 

Humanos, em Viena, no ano de 1993. O programa foi aperfeiçoado em 2000, com a 

instituição do II Programa Nacional de Direitos Humanos, após a IV Conferência 

Nacional de Direitos Humanos, em 1999. De maneira que, em 1995, o governo federal 

cria a Secretaria de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública 

(SEPLANSEG) dentro do Ministério da Justiça. Em 1998, essa secretaria se torna a 

Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) com o objetivo de articulação com 

os estados (CARVALHO; FÁTIMA, 2011). No ano de 2000, é criado o Plano Nacional 
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de Segurança Pública (PNSP), O financiamento se desenrola com a criação, em 2001, do 

Fundo Nacional de Segurança Pública, mecanismo que permitiu à União repassar aos 

Estados e Municípios recursos para a implementação de políticas de segurança, com 

interesses locais e nacionais (BRASIL, 2018). No ano de 2007, o Programa Nacional de 

Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI) inova a maneira de abordar essas 

questões (CARVALHO; FÁTIMA, 2011). Lopes (2009) ainda acrescenta ao processo 

histórico da segurança pública que:  

 

“[...] O Plano Nacional de Segurança Pública de 2000 é considerado a primeira 

política nacional e democrática de segurança focada no estímulo à inovação 

tecnológica; alude ao aperfeiçoamento do sistema de segurança pública através 

da integração de políticas de segurança, sociais e ações comunitárias, com a 

qual se pretende a definição de uma nova segurança pública e, sobretudo, uma 

novidade em democracia” (LOPES, 2009, p. 29). 

 

Carvalho e Fátima (2011) afirmam que o PNSP possibilitou a institucionalização 

dos encaminhamentos de diretrizes para ações de gestão, entretanto, com poucos avanços 

práticos, uma vez que não havia recursos definidos nem o delineamento de metas e de 

processos de avaliação de eficácia, eficiência e efetividade. Com isso, o programa 

fracassou nas suas principais metas. Contudo, pela primeira vez após o processo de 

democratização, surgiu a possibilidade de uma reorientação estratégica, com tratamento 

político-administrativo direcionado a colocar a questão da segurança pública como 

política prioritária de governo. Porém, os avanços foram extremamente tímidos frente à 

complexidade do problema da segurança pública, tanto que o fenômeno da violência 

continuou a assustar a população brasileira (CARVALHO; FÁTIMA, 2011). 

Ainda de acordo com Carvalho e Fátima (2011), as questões relacionadas à 

segurança pública não podem ser tratadas como política limitada de governo, mas como 

um processo amplo e complexo. Por isso, destacam a democratização de toda e qualquer 

política. Os autores também colocam que tanto no governo de Fernando Henrique 

Cardoso quanto o de Luiz Inácio Lula da Silva não obtiveram os resultados esperados, 

apesar do avanço teórico considerável da Política Nacional de Segurança Pública em 

2000, esta política enfrentou limites práticos consideráveis no contexto da gestão, de 

modo a fracassar.  

Dessa maneira, se faz necessário discutir sobre o Plano Nacional de Segurança 

Pública para o decênio de 2018 a 2028. Esse Plano segmenta os grupos da violência em 
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seis eixos:  os conflitos entre gangues e facções; as dinâmicas do tráfico de drogas; a 

violência patrimonial; a violência interpessoal; a violência doméstica, a ausência do 

Estado em territórios urbanos e conflitos entre policiais e cidadãos (BRASIL, 2018).  

Assim, com a finalidade de reduzir os dados da violência, o governo do Michel 

Temer criou um ministério dedicado exclusivamente à segurança pública. O projeto busca 

construir governança nesse campo, visto que era uma ação fragmentada desenvolvida 

pelos Estados e residualmente pelos municípios. De modo que um dos objetivos do Plano 

Nacional de Segurança Pública e Defesa Social para o decênio de 2018 a 2028 prevê 

priorizar ações preventivas em grupos de risco (jovens na faixa de 12 a 29 anos, negros e 

pardos, residentes de territórios violentos) que passariam por atividades de prevenção do 

crime, com metas anuais e de redução mensuradas. Outra medida seria reforçar a 

capacidade investigativa dos Policiais Civis. Além disso, visa criar indicadores que 

meçam os índices de investigação de homicídios e, ainda, implantar delegacias 

especializas em homicídios, essas seriam algumas das propostas do Plano de Segurança 

Pública (BRASIL, 2018).  

Fatores facilitadores da violência também devem ser considerados nesta questão 

da Segurança Pública, como o aumento do número de homicídios com armas de fogo, 

entre os anos 1979 e 1997. Nesse contexto, constituiu-se uma função linear do tempo 

entre essas duas variáveis. Durante esse período, cada ano havia, aproximadamente, 1085 

homicídios com armas de fogo a mais do que no ano anterior. Em 1979, houve menos de 

5 mil; 18 anos depois, quase atingiam 25 mil, cinco vezes mais (SOARES, 2000). Em 

2019, houve a flexibilização do decreto nº 5.123/2004 que regula sobre o registro, posse 

e comercialização das armas de fogo e munição (BRASIL, 2004). Enquanto isso, na 

Europa, combateram a violência não ao armar a população, mas com educação formal, 

melhoria de vida da classe trabalhadora, instituição da justiça, atuação do exército e da 

polícia. Assim, como resultado, se obteve o declínio dos óbitos do grupo de risco 

(MINAYO; SOUZA, 1999).  

Algumas características das regiões são importantes serem salientadas. Nos 

últimos anos, enquanto houve uma residual diminuição nas regiões Sudeste e Centro-

Oeste, observou-se certa estabilidade do índice na região Sul e crescimento acentuado nas 

Regiões Norte e no Nordeste. Possivelmente, o forte crescimento da letalidade nas 

Regiões Norte e Nordeste, nos últimos dois anos, tenha sido influenciado pela guerra de 

facções criminosas. Houve um processo de expansão geoeconômica das maiores facções 

penais do Sudeste pelo domínio de novos mercados varejistas locais de drogas, assim 
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como novas rotas para o transporte de drogas ilícitas, que se iniciou em meados dos anos 

2000 (MANSO; DIAS, 2018).  

Por sua vez a relação entre os locais de residência e os homicídios, percebe-se que 

a violência urbana é criadora da exclusão social e indiferença pelos atos violentos. Os 

jovens, vítimas de hoje, foram “muitas vezes” crianças rejeitadas na escola e na idade 

adulta preteridas no trabalho. Portanto, estas são as padecentes predestinadas por estarem 

em uma idade de maior inquietação e demanda por experiências novas e diferentes. No 

entanto, ao contrário do que é divulgado, a maioria possui moradia e emprego fixo. 

Porém, por emergirem da parte mais pauperizada da cidade, seus óbitos ficam impunes. 

Ou seja, essas vidas são invisíveis. Entretanto, caso o filho de uma família abastada venha 

a falecer, então a mídia cobrará por justiça enquanto o mesmo desfecho é repetido 

cotidianamente pelos meios de comunicação de forma a naturalizar o falecimento dos 

mais pobres. Uns são mais dignos do que outros e por isso suas mortes são mais relevantes 

do que outras, logo, se cobrará pela perda relevante (SAWAIA, 1999). É o que se conclui, 

pois “[..] a lei não vale para todos” (PINHEIRO, 1998, p.252). Em meio a esse contexto, 

a mídia ao invés de estimular mecanismos sólidos de enfretamento, na verdade estimulam 

a banalização da violência e segregação social devido à maneira como expõem esses 

óbitos (SOUZA; LIMA, 2006). Ainda pode-se visualizar a invisibilidade dos homicídios 

nas classes menos favorecidas no trecho a seguir: 

 

“[...] Quando a guerra de extermínio dos jovens acontece na periferia, não há 

nomes e nem pressões sobre os órgãos de repressão. Há um silêncio social 

tácito sobre essa violência. Há violências que não contam, como se fossem 

ritos necessários à depuração da sociedade” (SAWAIA, 1999, p.139).  

 

 

2.2.2 Fatores Individuais 

 

Por sua vez os fatores individuais também estão em sintonia na literatura, em que 

o principal grupo de risco seria o jovem do sexo masculino, de raça/cor preta/parda, com 

baixa escolaridade. Nessa conformidade, um estudo realizado nos Estados Unidos por 

Shahpar e Li (1999), também indicou que os homicídios ocorriam mais entre jovens, nas 

famílias pobres e afrodescendentes ao longo do período entre 1935 a 1994. Portanto, 

pontua-se que no Brasil, apesar de conhecer qual o grupo de risco mundialmente e ao 

observá-lo aumentar, não investiu em medidas preventivas específicas para esse grupo de 

maior vulnerabilidade. Ainda se soma a isso a exigência da sociedade por diminuição da 
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maioridade penal e encarceramento, pontos que só fortalecem o Ciclo da Violência 

(CERQUEIRA; MOURA, 2015).  Melo et al. (2017) obteve como resultado de sua 

pesquisa, que a mortalidade de jovens do sexo masculino por agressão foi elevada, 

especialmente nos municípios maiores, mais urbanizados e com maior proporção de 

jovens buscando emprego e fora do ensino médio.  

Os dados encontrados por Melo et al. (2004) demonstram que, em todas as idades 

e por todas as causas, os homens apresentam maior risco de morte do que a mulheres, o 

problema é que o risco se torna extremo quando se trata de causas externas. O que leva a 

Declaração de Genebra (2015) a afirmar que “o sexo da vítima é muito mais determinante 

do que a idade ou a renda do custo econômico do homicídio”. Isso porque o sexo 

masculino é tão predominante nos casos de homicídios, que resulta em um peso 

proporcional entre sexos muito discrepante. Em 2019, de acordo com o Atlas da 

Violência, 91,8% das vítimas de homicídios eram do sexo masculino (BRASIL, 2019).  

A variável raça/cor foi fortemente associada ao risco de morte por homicídios em 

estudos observacionais (CERQUEIRA et al., 2019; REICHENHEIM et al., 2011). 

Segundo o Atlas da Violência (2019), há uma superioridade dos homicídios entre os 

homens e mulheres negro(a)s (pretos e pardos), em relação à homens e mulheres não 

negros, chegando a 73,1% para homens e 63,4% para as mulheres negras (BRASIL, 

2019). Segundo Cerqueira e Coelho (2017), os negros não morrem mais apenas porque 

são pobres, mas morrem mais por serem negros. Grande parcela da diferença nas 

condições socioeconômicas entre negros e brancos é devido ao racismo, seja por políticas 

e práticas educacionais discriminatórias, seja por discriminação ao acessar o mercado de 

trabalho (CERQUEIRA; COELHO, 2017; CERQUEIRA et al., 2017).   

 A faixa etária também se mostrou associada à morbidade e à mortalidade por atos 

violentos. De acordo com Atlas da Violência (2019), existe uma maior probabilidade de 

ocorrência de homicídios entre os homens mais jovens, em que o pico se dá aos 21 anos 

de idade. Com efeito, 55,0% dos homicídios de homens acontece no período da juventude, 

entre 15 e 29 anos (BRASIL, 2019). Conforme Nogueira et al. (2018), que realizaram um 

estudo em Foz de Iguaçu e Paraná, para o período de 2010 e 2015, encontraram como 

resultado a maior faixa etária de homicídios de 20 a 29 anos, seguida pela faixa de 30 a 

39 anos. Por sua vez, Orellana et al. (2017) que produziu uma análise para Manaus sob 

esta temática, obteve como resposta que o pico dos óbitos estava na faixa etária de 25 a 

39 anos. Por fim, no trabalho de Santos e Pessoa Junior (2018) para a região metropolitana 

de Cuiabá, em 2014, o ápice dos homicídios foi no grupo etário de 18 a 24 anos, seguido 
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de 30 a 35 anos. Estes estudos convergem para a mortalidade por homicídios das faixas 

mais jovens.   

Por isso, os homicídios de jovens são um dos principais dispositivos de controle 

social de populações e territórios pobres e estigmatizados (BARROS; BENICIO, 2017).  

O jovem que é a principal vítima do homicídio, também é o perfil da maioria dos presos. 

Conforme o Ministério da Justiça, em 2014, os presos são em sua maior parte jovens 

(56%), negros (67%), moradores de periferias urbanas e com baixa escolaridade e 40% 

deles são presos provisórios, isto é, não foram sequer julgados. Ainda, os principais tipos 

de crime que levam as pessoas à prisão são respectivamente: tráfico (27%), roubo (21%), 

homicídio (14%), furto (11%), outros (11%) e porte de arma (7%). Cabe frisar que, os 

27% citados, estão presos por crime de tráfico de drogas. Esse contexto só contribui para 

o óbito de jovens por homicídios. Isso preocupa pela magnitude e impacto nos níveis 

individuais, sociais, econômicos e políticos (CANO; RIBEIRO, 2007), de forma que 

Barros e Benicio (2017) apontam que o desafio diante deste cenário é desnaturalizar a 

situação de vidas como “desimportantes”.  

Em relação a escolaridade, Pinto et al. (2018) produziram um estudo de associação 

entre homicídios e variáveis socioeconômicas para os estados do Brasil, com dados do 

período de 2001 a 2012. Os autores encontraram que a taxa de crimes e a escolaridade 

média foram significativas e resultaram em sinal negativo, isso conclui que quando esta 

variável aumenta a criminalidade diminui. De acordo com Lima et al. (2018), quanto 

maiores as expectativas de anos de estudo e de acesso à educação, menores foram as taxas 

de homicídios entre os municípios brasileiros, no período de 2016. 

Consoante Cardia et al. (2003), em estudo no estado de São Paulo, apresentou que 

a falta de emprego e a baixa renda estão associadas com a baixa escolaridade. Para Soares 

(2007), a escola é um espaço de socialização. Nela são criadas interações capazes de fazer 

o indivíduo conciliar seus ímpetos e conviver em sociedade, pois são gerados conflitos 

que são mediados pelos adultos. A escola seria, conforme o autor, a criadora de uma 

barreira para a violência. É interessante ressaltar esse contexto, da escola não apenas com 

meio de alcançar o mercado de trabalho, mas também como uma espécie de ensaio para 

o indivíduo se tornar um cidadão. 

Ainda no eixo da educação, os resultados encontrados em Pernambuco por Lima 

et al. (2005) indicam que 24,6% da variabilidade total das taxas de homicídio nos homens 

de 15 a 49 anos nos municípios do Estado de Pernambuco é explicada pelos índices de 

pobreza e taxa de analfabetismo. Essa linha tinha sido confirmada no trabalho de 
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Szwarcwald e Castilho (1986) ao seguirem a hipótese de Rodriguez (1973) de que “[...] 

o número de homicídios em uma população mantém relação inversa ao seu grau de 

desenvolvimento socioeconômico e cultural, nos países desenvolvidos como Japão, 

Hungria e Inglaterra, a taxa de suicídios é bem maior do que a de homicídios” 

(RODRIGUEZ, 1973, p.59-66). No estudo de Szwarcwald e Castilho (1986), em 

oposição aos países desenvolvidos, no Estado do Rio de Janeiro, a taxa de homicídios 

mostrou uma correlação positiva com os indicadores de educação e renda, a saber: quanto 

maior o analfabetismo e maior a proporção de famílias de baixa renda, maior a taxa de 

homicídios e menor a taxa de suicídios. 

É importante destacar que os homicídios contribuem para o ciclo da violência, 

pois há a chance do jovem perpetrador de violência se tornar vítima, uma vez que na 

perspectiva da criminalidade, o homicídio funciona como alicerce do poder internamente 

(CERQUEIRA; MOURA, 2015). Assim, Reichenheim et al. (2011) também expõem 

como consequências dos homicídios as desordens psiquiátricas individuais e coletivas, 

sequelas temporárias e permanentes na questão do sentimento de medo presente em 

cidades com índices altos de violência. Ademais, se modifica o lugar em que se habita, 

seja pelo fechamento de lugares públicos – devido ao medo da população – seja pelas 

moradias com a inserção de ferramentas de segurança. Isso alimenta a indústria bélica.  

De maneira geral, atualmente, está em curso a mais profunda transição 

demográfica de nossa história rumo ao envelhecimento da população. Assim a alta 

letalidade de jovens gera fortes implicações, inclusive sobre o desenvolvimento 

econômico e social (CAMARANO, 2014). De fato, a falta de oportunidades, que levou 

23% dos jovens no país a não estudarem nem trabalharem (IBGE, 2017), aliada à 

mortalidade precoce da juventude em consequência da violência, impõem severas 

consequências sobre o futuro da nação (COSTA, 2018). 

Portanto, infere-se a partir da literatura exposta que o impacto do crescimento da 

faixa etária entre 15 a 29 anos sem a devida implementação de políticas públicas, provoca 

uma perda econômica e social. Desse modo, como consequência de não aproveitar o 

bônus demográfico, ocorre os homicídios desses jovens. Vale ressaltar que este estudo 

não coloca a violência letal como fator contemporâneo. No entanto, houve uma evolução 

desse tipo de desfecho, derivado da grande desigualdade social presente no país. Por isso, 

esta análise reforça a importância da construção de políticas públicas (de caráter 

permanente) que possuam como norte as questões demográficas.  Como aponta o Atlas 

da Violência (2019), é fundamental que se façam investimentos na juventude, por meio 
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de políticas focalizadas nos territórios mais vulneráveis socioeconomicamente. De modo 

a garantir condições de desenvolvimento infanto-juvenil, acesso à educação, cultura e 

esportes, além de mecanismos para facilitar o ingresso do jovem no mercado de trabalho. 

O Atlas da Violência (2019) ainda evidencia o Prêmio Nobel James Heckman, ao afirmar 

que é muito mais barato investir na primeira infância e na juventude para evitar que a 

criança de hoje se torne o criminoso de amanhã, do que aportar recursos nas infrutíferas 

e dispendiosas ações de repressão bélica ao crime na ponta e encarceramento (BRASIL, 

2019). 

Além da tragédia humana, os homicídios de jovens geram consequências sobre o 

desenvolvimento econômico e redundam em substanciais custos para o país. Conforme 

mostraram Cerqueira e Moura (2013), as mortes violentas de jovens custaram ao Brasil 

cerca de 1,5% do PIB nacional em 2010. Com uma taxa de 69,9 homicídios para cada 

100 mil jovens no país, taxa recorde nos últimos dez anos. Homicídios foram a causa de 

51,8% dos óbitos de jovens de 15 a 19 anos; de 49,4% para pessoas de 20 a 24; e de 38,6% 

das mortes de jovens de 25 a 29 anos, em 2017. Nesse mesmo ano, os estados com as 

menores taxas de homicídios entre jovens por 100 mil habitantes foram São Paulo (18,5), 

Santa Catarina (30,2) e Piauí (38,9). As três taxas mais elevadas foram as dos estados de 

Rio Grande do Norte (152,3), Ceará (140,2) e Pernambuco (133,0). Por isso evidencia-se 

a importância de se estudar o Nordeste (BRASIL, 2019). 

 

2.3 A EVOLUÇÃO TEMPORAL E ESPACIAL DA MORTALIDADE POR 

HOMICÍDIOS  

 

2.3.1 Homicídios no Mundo 

 

A OMS ressalta que a violência é previsível e por isso passível de prevenção. 

Dessa maneira aponta que os governos devem criar, implementar e monitorar planos para 

a prevenção da violência, conforme a necessidade de controle e prevenção na magnitude 

e natureza do problema (OMS, 2002). Por isso algumas estratégias são colocadas por 

Global Burden of Disease Study (1997) para os países em conjunto combaterem a 

violência, que incluiriam: (1) implementar sistemas de vigilância para monitorar a 

incidência e a prevalência de resultados de saúde relacionados à violência; (2) estabelecer 

uma rede internacional para compartilhar informações e recursos sobre pesquisa e 
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programas de prevenção; (3) desenvolver uma agenda global para identificar e priorizar 

as necessidades de pesquisa; (4) conduzir pesquisas nacionais para entender melhor os 

fatores de risco e proteção para a violência; e (5) implementar intervenções e políticas 

que reduzam o risco de exposição à violência e promovam a não-violência. Assim é 

necessário um esforço coletivo para garantir um mundo mais pacífico para as gerações 

futuras e isso é viável, pois a história nos mostrou que a humanidade pode atravessar 

fronteiras geográficas para resolver problemas de saúde (MURRAY; LOPEZ, 1997). 

 A fim de combater a violência nesse sentido é necessário observar alguns dados. 

Para o ano 2000, foram observados 1,6 milhões de óbitos (28,8 óbitos por 100 mil 

habitantes) por violência no mundo. As maiores taxas foram observadas nos óbitos por 

lesão autoprovocada (14,5 óbitos por 100 mil habitantes), seguido pelos homicídios (8,8 

óbitos por 100 mil habitantes) e as guerras (5,2 óbitos por 100 mil habitantes). Desse 

modo, o World Report on Violence and Health sobre a violência, destaca o seu impacto 

na saúde da população mundial e o panorama de situação da violência em distintas regiões 

e países. A maior carga de morte por violência foi em decorrência dos suicídios (815 mil 

mortes), que representou metade dos óbitos por causas externas e um terço por homicídios 

(520 mil mortes) (OMS, 2002).  

Observou-se ainda que os homicídios apresentam maior incidência na África e nas 

Américas (América Latina e Caribe), enquanto o suicídio obteve maior relevância na 

Europa, no Sudeste Asiático e na região do Pacífico Ocidental. Destaca-se que nas 

Américas, as taxas de homicídios (20,0 por 100 mil habitantes) foram quase três vezes 

maiores que as taxas de suicídios (cerca de 6,0 por 100 mil habitantes) (OMS, 2002). 

Visto que nas Américas, os homicídios são decorrentes da violência urbana enquanto na 

África a violência é devido às guerras nacionais e de tribos, com o valor de 52,9 por cada 

100 mil habitantes (BRICEÑO-LEÓN, 2008).  

Mais de 90% de todas as mortes relacionadas à violência ocorreram em países de 

baixa ou média renda (OMS, 2002), como se pode observar com os seguintes indicadores: 

a taxa de homicídios nas Américas é em torno de 15,5 por 100 mil habitantes e na África 

é cerca de 17,1, mas não há consenso neste continente devido à dificuldade de registro de 

dados. A menor taxa é na Ásia com 3,1, seguido da Europa e Oceania com 3,5 por 100 

mil habitantes cada um (Reza et al., 2001). 

De acordo com United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2011), na 

América do Norte, as taxas de homicídios são baixas (6,0 por 100 mil habitantes) e nos 

países do Centro e do Sul do continente americano superam os 20,0 óbitos por 1000.000 
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habitantes, chega a taxas muito altas (23,0 e 28,0 por 100 mil habitantes). Na África, 

também ocorre essa distinção. Nos países do Sul, as taxas são altas (31,0 por 100 mil 

habitantes), e no Norte (mais ricos), as taxas são baixas (5,0 por 100 mil habitantes). Na 

Europa Ocidental, as taxas são baixas (entre 1,0 e 2,0 por 100 mil habitantes) e no Leste 

europeu as taxas são superiores (8,0 por 100 mil habitantes). Na Ásia se encontram as 

menores taxas do mundo (0,5 por 100 mil habitantes), entretanto na Ásia Central e do Sul 

as taxas são mais elevadas (7,0 e 2,0 por 100 mil habitantes). Neste cenário, a América 

Latina e Caribe destacam-se pela alta incidência de violência letal. Com quase 8% da 

população mundial, a região concentra 33% dos homicídios do planeta, seguida pela 

África com 31%, a Ásia com 28%, e a Europa com 5%. De fato, 25% dos homicídios no 

mundo se concentram em apenas quatro países latino-americanos: Brasil, Colômbia, 

México e Venezuela (CANO; ROJIDO, 2016). 

A estratificação da mortalidade por homicídios evidencia maiores taxas em todos 

os continentes nos homens jovens (Ilustração 3), em que apresenta como fatores 

associados às desigualdades socioeconômicas, comportamento e cultura letais, conforme 

foi discutido no capítulo anterior (FINGERHUT; KLEINMAN, 1990). No entanto, é 

importante destacar que existem culturas em que acontece a preferência pelos meninos 

do que pelas meninas, como é o caso de China, Índia e Oriente Médio, por isso são lugares 

nos quais meninas entre 0 a 4 anos são assassinadas, o que se caracteriza-se como 

infanticídio, principalmente em áreas rurais. Por isso, esse fato exemplifica como a 

cultura interfere na violência (JOHNSON, 1996).  

 

Ilustração 3: Taxa de homicídios por sexo, faixa etária e regiões (Todas as regiões, 

LAC, SSA e US), 1990. 

 

 

FONTE: KRUG et al. (2002). 
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NOTA: (EME (-US) = economias de mercado estabelecidas, excluindo os Estados Unidos; FSE = 

economias anteriormente socialistas; LAC = América Latina e Caribe; MEC = crescente do Oriente Médio; 

OAI = outras Ásia e ilhas; SSA = África Subsaariana). 

 

É necessário entender que os países europeus ricos eram violentos, porém estudos 

apresentam que após a Revolução Industrial, esses países passaram por um processo de 

civilização que transformaram esses comportamentos hostis. Visto que fundamentaram 

em educar a população a sair da barbárie e saber conviver em sociedade. Houve, para 

isso, o monopólio da força por parte do Estado e criação de um sistema jurídico que 

colocou limites ao poder e dava direitos aos cidadãos. Dessa forma, entre os séculos XV 

e XIX, os homicídios diminuíram na Inglaterra, França, Holanda e Itália (SHARPE, 

1996).  

 Inversamente, os Estados Unidos mostraram um aumento dos homicídios depois 

da Guerra de Secessão, Primeira Guerra Mundial e Guerra do Vietnam, onde passou de 

4,6 óbitos em 1962 para 9,8 óbitos por 100 mil habitantes em 1991.  No entanto, após a 

década de 1990, com destaque para o ano de 1991, observou-se redução nas taxas de 

mortalidade, ao atingir valores semelhantes à década de 1970 no ano de 2010 (4,8 por 

100 mil habitantes) (COOPER; SMITH EL, 2011). Com esses dados, se afirma que os 

homicídios ocorrem no mundo todo, no entanto, suas taxas de mortalidade apresentam 

disparidades de acordo com os continentes, período de ocorrência e distintos grupos 

sociais (idade, sexo, classe social, etnia).  

 

2.3.2 Homicídios na América Latina 

 

As cidades da América Latina são cenários de uma guerra silenciosa e não 

declarada. Sendo a maioria desses óbitos produto da violência interpessoal, não de 

guerras, nem conflitos armados. É, na verdade, resultado da violência cotidiana 

(BRICEÑO-LEÓN, 2012). Essa violência estrutural é decorrente da desigualdade 

presente nesses países, pois as condições de pobreza são as mesmas, fato que modifica o 

comportamento das pessoas, que de vítimas passam a perpetradores da violência 

(FARMER, 2004). Ao seguir a linha de “Privação Relativa” proposta por K. Marx “uma 

pessoa pode viver bem em uma cabana e não se sentir mal, até que construam um palácio 

ao lado”. Esse contraste é extremamente presente nessas regiões (BLAU; BLAU, 1982). 

De uma maneira geral, conforme a OMS (2012) a América Latina é constituída por três 
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grupos: os países com baixas taxas de homicídios (Chile, Peru, Argentina, Uruguai), o 

Brasil com altas taxas e os países com taxas muitos altas (Colômbia, El Salvador e 

Venezuela).  Essa diferença também é percebida dentro dos países desse continente. 

 Na Colômbia, observa-se prolongada situação de violência durante muito tempo, 

desde a década dos anos 1950, com o assassinato do líder político J.E. Gaitán. Isso gerou 

uma guerra entre partidos, que promoveu o surgimento de guerrilhas com disputas 

políticas pelo narcotráfico, durante várias décadas. Tal situação levou a Colômbia a 

atingir as mais altas taxas de homicídios do mundo nos anos de 1990. Contudo, os 

homicídios e sequestros diminuíram consideravelmente nos anos 2000 (PRADA; 

FERNANDO, 2007). Os assassinatos reduziram à menos da metade, de 67,0 em 1994 

para 32,0 por 100 mil habitantes em 2011. De forma que as cidades mais violentas como 

Medellín e Bogotá, passaram a constar com taxas de 39,0 e 22,0 por 100 mil habitantes 

cada uma, respectivamente (VARGAS; GARCÍA, 2008). Isso por meio do Plano de 

Seguridade Cidadã implantado em resposta à criminalidade, constituído de medidas como 

reforma nos espaços públicos, aumento do orçamento da educação, acesso à justiça, 

transporte e o desenvolvimento da cultura de paz (VELÁSQUEZ, 2004).  

Enquanto no México, a violência é localizada na fronteira norte do país com os 

Estados Unidos. Até mesmo na capital, as taxas de homicídios são baixas (UNODC, 

2011). Neste país, os homicídios experimentam uma diminuição significativa das taxas 

desde 1992 até 2007 (ESCALANTE GONZALBO, 2009). Entretanto, a partir de 2008, 

na fronteira norte, aumentou as mortes violentas, decorrentes dos confrontos armados do 

Estado e dos narcotraficantes (BRICEÑO-LEÓN, 2012).  

Por sua vez na Venezuela, a violência se acentua nas fronteiras com Brasil e 

Colômbia. Apesar do país não ter sido considerado violento e apresentar baixas taxas de 

mortalidade durante décadas (anteriores a 1990), entre 8,0 e 10,0 homicídios por 100 mil 

habitantes. Houve o crescimento da violência a partir do ano de 1989, que se manteve 

elevada após o golpe de estado de 1992, alcançando a 21,0 homicídios por 100 mil 

habitantes. Entre os anos de 1994 a 1998, observou-se estacionariedade na tendência 

temporal de mortalidade, no entanto a partir de 1999 aumentaram espantosamente em que 

apresentou coeficientes entre 50,0 a 60,0 homicídios por 100 mil habitantes (BRICEÑO-

LEÓN; AVILA, 2012). Em Caracas no ano de 2010, o Instituto Nacional de Estadística 

(2010) realizou pesquisa promovida pelo Governo e divulgou uma taxa de 232,0 

homicídios por 100 mil habitantes (VENEZULA, 2010). 
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2.3.3 Homicídios no Brasil 

 

 No Brasil, as taxas de homicídios nas áreas urbanas estão entre as mais altas da 

América. Essa tendência se acentua desde a década de 1980, quando esse grupo de causas 

de mortalidade superou a mortalidade por acidente de trânsito. Ao contabilizar causas 

externas apenas com acidentes e os homicídios (exclui-se suicídios), a taxa de mortalidade 

representou de 59,0 mortes por 100 mil habitantes em 1980. No início dos anos 2000, 

houve aumento de 22,8% nos coeficientes de mortalidade por essas causas (72,5 mortes 

por 100 mil habitantes). 

Após 1980, as taxas se mantiveram estáveis ao longo do século XX, entre 23,0 a 

25,0 óbitos por 100 mil habitantes (BRICEÑO-LEÓN; AVILA, 2012). No entanto, essa 

estabilidade deve-se à redução das taxas de mortalidade nos estados de São Paulo e Rio 

de Janeiro e aumento da mortalidade nas cidades do interior e em outras Unidades da 

Federação, sobretudo do Nordeste e Centro-Oeste, no processo denominado 

disseminação e interiorização da violência. Cada vez as mudanças do percurso do tráfico 

de drogas alteram esse paradigma, ao se conduziram para o interior (BASTOS, 1995; 

BAPTISTA et al., 2000). 

Entre o período de 1980 a 2010, observa-se uma concentração dos óbitos nas 

capitais dos estados, visto que nos anos marcadores do início das décadas (1980, 1990, 

2000 e 2010) a maioria das capitais seguiram essa regra. Com exceção de Salvador, 

Florianópolis e Cuiabá, em 1980, onde as taxas eram menores do que a de seus respectivos 

estados, no entanto, a diferença era muito pequena. Enquanto em 2000, todas as capitais 

apresentavam taxas de mortalidade superiores aos coeficientes dos seus Estados. Em 

2010, evidenciou-se redução nos coeficientes nos municípios do Rio de Janeiro, São 

Paulo e Campo Grande (WAISELFISZ, 2010). 

Essa linha que os homicídios do Brasil seguem a concentração nas regiões 

metropolitanas se modifica cada vez mais. Em 1980, a taxa de morte por homicídios do 

Brasil era de 23,0 óbitos por 100 mil habitantes, em que apenas a região metropolitana de 

Salvador atingia taxa menor com 6,0 óbitos por 100 mil habitantes. Em 1990, a taxa do 

Brasil obteve incremento e se elevou para 28,0 homicídios por 100 mil habitantes. Então, 

dois eixos se formaram nesse período: existia um grupo que não alcançava essa taxa (as 

Regiões Metropolitanas de Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Salvador) e outro 

que a superava (as Regiões Metropolitanas de Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São 

Paulo e Vitória). Entre as dez maiores regiões metropolitanas da época, houve a 
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estabilização nas taxas de mortalidade nas regiões (a Região Metropolitana de Belém), 

redução nas regiões de outro (as Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte, Curitiba e 

Fortaleza) e o crescimento acelerado de um terceiro (as Regiões Metropolitanas de Porto 

Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória) (WAISELFISZ, 2004). 

No período de 1980 a 1996, nas capitais e as regiões metropolitanas, a violência 

letal apresentou tendência ascendente com variação de 7,7% ao ano, enquanto nos 

interiores observou-se aumento de 4,9% (WAISELFISZ, 2011).  Entre 1990 e 2000, a 

taxa de homicídios do Brasil decaiu levemente de 28,0 para 26,7 por 100 mil habitantes. 

Nesse período, as Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio 

de Janeiro, São Paulo e Vitória geraram taxas superiores às do país. Enquanto as Regiões 

Metropolitanas de Belém, Curitiba, Fortaleza e Salvador apresentaram os menores 

valores. Em 2010, a taxa se estabilizou em relação a 2000, com 26,2 homicídios por 100 

mil habitantes. Todavia, apenas São Paulo mostrou-se com taxa menor do que a nacional 

(15,4 por 100 mil habitantes). As nove regiões restantes atingiram valores maiores, e   

cinco delas apresentaram taxas acima de 50,0 homicídios por 100 mil habitantes. Nesse 

momento, iniciou-se o fenômeno denominado interiorização da violência 

(WAISELFISZ, 2004). 

 No período de 1996 a 2003, evidenciou-se modificação nesse perfil de 

mortalidade, com maior aumento nas taxas de mortalidade dos interiores quando 

comparados as capitais e regiões metropolitanas (6,5% para 2,6%).  Esse período é 

denominado de fase de transição, e no período de 2003 a 2008, consolida-se a 

interiorização da violência, as capitais e regiões metropolitanas apresentam redução de 

2,8% ao ano nas taxas de mortalidade por homicídios (Figura 4) e os interiores 

mantiveram tendência ascendente com aumento de 3% ao ano (WAISELFISZ, 2011). 

Nos anos que antecederam a segunda década dos anos 2000, observou-se 

intensificação do processo de disseminação e interiorização da violência,  com redução 

importante da mortalidade nas regiões metropolitanas (Ilustração 4), destacando as 

regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e São Paulo, e aumento das taxas de homicídios 

nas cidades do interior (ANDRADE; DINIZ, 2013; STEEVES et al., 2015). São 

considerados como “interior” os municípios que não são capitais, nem fazem parte das 

regiões metropolitanas (WAISELFISZ, 2011). Essas mudanças podem ser observadas na 

Figura 4, as capitais e regiões metropolitanas declinam à medida que a taxa do Brasil 

cresce, devido ao aumento das taxas dos interiores. Bem como na Ilustração 5, retirada 
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do Atlas da Violência (2020), que apresenta as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste 

com taxas de homicídios elevadas, o que provoca a estabilidade das taxas do país. 

 

Ilustração 4: Taxas de homicídios ao longo dos anos do Brasil, Capitais, Regiões 

Metropolitanas (RM) e Interior. 

 

 

FONTE: Waiselfisz (2011) com base nos dados do SIM/SVS/MS. 

 

Ilustração 5: Taxas de homicídios no Brasil e Grandes Regiões 

 

FONTE: Retirada do Atlas da Violência (2020) Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica 

Demográfica/IBGE e SIM/MS. 

Elaboração: Diest/Ipea e FBSP. 

NOTA: O número de homicídios na região de residência foi obtido pela soma dos CIDs 10 X85-Y09 e 

Y35-Y36, ou seja: óbitos causados por agressão mais intervenção legal. 

 

Advoga-se que esse fenômeno possa ser explicado em partes à melhoria da 

cobertura dos sistemas de coleta dos dados de mortalidade nos interiores. Isso diminui a 

subnotificação e aumenta as taxas por consequência (WAISELFISZ, 2011; ANDRADE; 

DINIZ, 2013; STEEVES et al., 2015).  Além disso, no início dos anos 2000, recursos do 
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Plano Nacional de Segurança Pública foram destinados para os estados mais violentos, o 

que ajudou a reduzir os coeficientes de homicídios em São Paulo e Rio de Janeiro, o que 

não ocorreu nas cidades de pequeno e médio porte e nos estados da região Nordeste 

(WAISELFISZ, 2011; ANDRADE; DINIZ, 2013).  

Contribuindo para disseminação da violência para essas localidades, os 

criminosos são motivados pelo lucro e buscam minimizar seus custos e maximizar suas 

recompensas. Visto que ao aumentar os policiais observáveis, diminui-se o lucro dos 

criminosos, que migram para locais sem “vigilância”, a fim de aumentar seus lucros 

(BECKER, 1968). Outra possível explicação para o aumento da violência nas cidades do 

interior foi a guerra fiscal empreendida por alguns municípios, com vistas a atrair grandes 

empresas e pelos Programas de transferência de renda. Processos que ampliaram a 

circulação de dinheiro nestas cidades, tornando-as mais atrativas em termos de atividades 

econômicas que trazem crescimento local e também para o comércio ilegal de drogas e 

outras mercadorias, contribuindo assim para o aumento dos homicídios (CERQUEIRA; 

MOURA, 2014; WAISELFISZ, 2011; ANDRADE; DINIZ, 2013; STEEVES et al., 

2015). 

No entanto, esse perfil se alterou drasticamente para o Rio Grande do Norte, 

segundo o Atlas da Violência (2019) que realizou uma análise sobre os estados. Em 2017, 

a taxa de homicídios do Brasil foi de 31,6 mortes para cada 100 mil habitantes. Com isso, 

atingiu o maior nível histórico de letalidade violenta intencional no país. Houve uma 

variação entre as taxas, pois em 2017 o intervalo foi de 10,3 em São Paulo e 62,8 no Rio 

Grande do Norte. De 2016 para 2017, quinze estados diminuíram suas taxas (AL, AP, 

DF, GO, MT, MS, MG, PB, PR, PR, PI, RO, SP, SE e TO), cinco aumentaram até 10% 

(BA, RJ, RS, SC e PA) e em sete o aumento foi acima de 10% (AM, CE, ES, PE, RN, 

RR, e AC) (BRASIL, 2019).  

Apesar do aumento de 4,2% na taxa nacional no ano de 2017, o processo de 

decremento dos homicídios se manteve, iniciado em anos anteriores nas regiões 

Metropolitanas e estados das regiões Sul e Sudeste. No entanto, nos estados das regiões 

Norte e Nordeste, foi observada a manutenção do aumento nas taxas de mortalidade por 

homicídios, contribuindo para o aumento da taxa média de mortalidade nacional 

(BRASIL, 2019). 

Em relação ao contexto de redução da mortalidade no ano de 2017, nas regiões 

Sul, Sudeste e Centro-Oeste, o Atlas da Violência (2019) destaca o papel do Estatuto do 

Desarmamento (2003) e a estrutura etária da população, pois apesar das modificações em 
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sua proposta original por meio de Emendas Parlamentares, desde 2007, representou um 

importante instrumento jurídico para conter a escalada armamentista (BRASIL, 2019). 

Assim, o aumento que ocorreu nos óbitos cujo meio de perpetração foi a arma de fogo 

cresceu progressivamente desde a década de 1980, estabilizando-se após essa política 

pública (BRASIL, 2019).  

O papel da estrutura etária foi discutido em capítulos anteriores deste estudo. 

Segundo os autores, a redução da proporção de adolescentes e adultos e jovens na 

população dos estados brasileiros, nos estados do Centro-Sul do País, pode estar 

correlacionado à queda observada nas taxas de mortalidade na segunda década dos anos 

2000.  

Durante o período de 2000 a 2010, a região Sudeste apresentou redução de 48,1% 

nas taxas de mortalidade por homicídios, perfil que se manteve nas taxas de mortalidade 

médias de seus estados. No entanto, foram verificadas disparidades na evolução temporal 

da mortalidade nas cidades e regiões metropolitanas do Sudeste. As cidades de Campinas 

e São Paulo apresentaram as maiores reduções 63% e 75,6%, respectivamente 

(WAISELFISZ, 2011). Inversamente, a região metropolitana de Belo Horizonte 

apresentou crescimento (19,5%) (WAISELFISZ, 2011). 

Os coeficientes de mortalidade mais recentes indicaram redução na mortalidade 

para todos os estados da região Sudeste no período de 2011 a 2017, com exceção do 

estado do Espírito Santo, que apresentou aumento da mortalidade em 2017 (era 32,0 em 

2016 e foi para 37,9 por 100 mil habitantes em 2017), situação que foi correlacionada à 

greve da Polícia Militar durante vinte e dois dias (BRASIL, 2019). 

Apesar das médias de crescimento na região Sul serem consideradas moderadas, 

os estados do Paraná (50,7%) e Santa Catarina (49,4%) mostraram aumentos 

preocupantes entre 2001 e 2011. Ainda assim, o estado de Santa Catarina com apenas 

12,6 por 100 mil habitantes foi a menor taxa registrada do Brasil de 2011, bem como o 

Rio Grande do Sul (com taxa de 19,2 por 100 mil habitantes) apresentou aumento de 

apenas 6,9%, de maneira que teve suas taxas quase inalteradas em relação ao período de 

2010 para 2011 (WAISELFISZ, 2013). Todavia o estado do Paraná destoa do restante da 

região, pois neste ocorre a disseminação do evento desfecho (óbito por homicídio) na sua 

parte centro-ocidental, principalmente ao longo da fronteira com o Paraguai (alcança os 

municípios de Maringá, Londrina e Cascavel). Enquanto a região metropolitana de 

Curitiba continua com taxas altas de homicídios no ranking entre regiões metropolitanas, 
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e a coloca como a sexta mais violenta (56,8 por 100 mil habitantes), com crescimento de 

126% ao longo dos anos 2000 (ANDRADE et al., 2011). 

A Região Centro-Oeste também apresentou estabilidade nas taxas de mortalidade 

por homicídios no período de 2000 a 2010, com percentual de crescimento de 2,6% 

(WAISELFISZ, 2011).  Nessa região, três regiões se destacam na ocorrência de mortes 

violentas, o norte do Mato Grosso, devido à proximidade com outras regiões violentas da 

Região Norte (Porto Velho-Rio Branco, Marabá-Santana do Araguaia e Xinguara-São 

Felix do Xingu), a região central do Mato Grosso do Sul e a fronteira com o Paraguai 

(WAISELFISZ, 2011). Sugerindo a existência de correlação dos homicídios com 

conflitos fundiários, tráfico de drogas e armas (WAISELFISZ, 2011).  

Em 2017, nessa região, destacou-se o crescimento nas cidades satélites do Distrito 

Federal e ao redor de Goiânia (BRASIL, 2019). No entanto, o Distrito Federal 

correspondeu a segunda unidade federal com maior decremento, entre o período de 2007 

a 2017, pois São Paulo obteve diferença de menos 33,7% (15,4 para 10,3 por 100 mil 

habitantes) e o Distrito Federal menos 31,3% (29,2 para 20,1 por 100 mil habitantes). 

Acredita-se que essa redução esteja correlacionada à melhoria das investigações pela 

Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e a apreensão de armas pela Polícia Militar do 

Distrito Federal (PMDF). Ainda em 2015 o programa “Plano Viva Brasília” (2015) 

intensificou a presença policial nas áreas mais violentas e isso inibiu ações de gangues 

(BRASIL, 2019). 

Ao se delimitar à Região Norte, percebe-se que boa parte dessa área apresentou 

aumento do quantitativo de homicídios, cerca de 100,9%, isso a caracteriza como a região 

em que mais se elevaram as taxas de homicídios entre 2000 e 2010. Do mesmo modo, 

houve expressiva elevação dos coeficientes de mortalidade por homicídios nos estados da 

região Nordeste no mesmo período (76,4%), o aumento na mortalidade nessas regiões 

acentuou-se a partir de 2014 (WAISELFISZ, 2011). 

Autores discutem que esse aumento foi em decorrência das disputas entre facções 

criminosas (PCC e CV), com seus parceiros regionais, correlacionado às novas rotas 

internacionais de tráfico. As rotas do tráfico de drogas, assim como a de armas de fogo 

passam pelos estados do Norte e Nordeste. Esses conflitos entre gangues são 

heterogêneos com concentração no Acre, Amazonas, Ceará e Rio Grande do Norte 

(BRASIL, 2019). 

 Ainda, é importante destacar que no período de 2000 a 2010, na região Nordeste, 

o estado da Bahia apresentou crescimento de 418% dos homicídios, sobretudo o triângulo 
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formado por Porto Seguro, Vitória da Conquista e Itabuna (WAISELFISZ, 2011). Nessas 

cidades, no período de estudo, ocorria a expansão da atividade turística e 

desenvolvimento da economia do cacau, o que atrai imigrantes, sem o devido aumento 

das Políticas Públicas de Seguridade Social e intensifica problemas sociais e impulsiona 

conflitos (ANDRADE; DINIZ, 2013). Somado à guerra entre facções, aumento de 

adolescentes e adultos jovens na estrutura etária da população dos estados nordestinos, 

verifica-se Políticas de Segurança Pública ineficientes, que se baseiam no confronto e na 

guerra às drogas, promovendo aumento   dos homicídios. Essa política não prioriza ações 

de inteligência policial, mediação de conflitos e prevenção social do crime (BRASIL, 

2019).  

A partir do ano de 2014, verificou-se aumento expressivo dos coeficientes de 

mortalidade por homicídios no estado do Rio Grande do Norte, a tendência manteve-se 

nos anos seguintes, e no ano 2017 (17,7%) esse estado apresentou um dos maiores 

percentuais de aumento em relação ao ano anterior (BRASIL, 2019). No início de 2017, 

aconteceu a guerra entre o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Sindicato do Crime 

(SDC) na Prisão Estadual de Alcaçuz (RN), aumentando a criminalidade nas ruas. Ainda, 

no final de 2017, o Estado do RN enfrentou a greve das Polícias Civis, Militares e do 

Corpo de Bombeiros Militar durante o período de 14 dias, devido aos atrasos de 

pagamento e condições de trabalho ruins, inclusive com falta de viaturas e instrumentos 

de proteção. Assim, o estado não foi apenas vítima de ataques por gangues, mas também 

pela ausência de uma Política de Segurança Pública eficaz, quadro que se repete em outros 

estados do Brasil (BRASIL, 2019).  

Em 2017, outro estado nordestino se destaca: o Ceará. Este obteve o maior 

crescimento na taxa de homicídios em 2017 (de 40,6 em 2016 para 60,2 por 100 mil 

habitantes em 2017) e atingiu o maior aumento de toda a sua história (159,7%).  

Observou-se aumento na mortalidade tanto de homens jovens quanto de mulheres 

(BRASIL, 2019). O estado de Pernambuco também apresentou aumento nas taxas de 

mortalidade (21,0%), realidade que é mantida desde 2014. Acredita-se que o aumento nos 

coeficientes de mortalidade no estado de Pernambuco possa correlacionar-se com o fim 

do Programa de segurança, Pacto pela Vida (PPV) de 2007 (BRASIL, 2019; RATTON; 

DAUDELIN, 2018). 

Por outro lado, um exemplo de redução dos homicídios foi o estado de Sergipe, 

que apresentou crescimento constante da taxa em anos anteriores, porém em 2017 

mostrou redução de 11,3%. Algumas possíveis explicações seriam: (i) a taxa 
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simplesmente retornou a sua média da década, após coeficientes  atípicos nos anos 

anteriores a 2017; (ii) maior articulação das agências policiais e uso de indicadores 

estatísticos e análise criminal para a construção de diagnósticos locais sobre a dinâmica 

da violência (BRASIL, 2019). As diferenças entre estados podem ser observadas na 

Ilustração 6. Em que ao longo dos anos, percebe-se que São Paulo e Roraima apresentam 

taxas baixas, o estado do Rio Grande do Norte se consolida como violento e a região 

Centro-Oeste como estável na violência letal.  

As taxas de mortalidade nos estados brasileiros apresentam-se elevadas, assim, 

retrata um importante problema de Saúde Pública. No entanto, é importante destacar que 

essa situação pode ser mais agravante devido aos problemas associados à qualidade e 

cobertura dos registros de óbito. Estudos evidenciam a alta proporção de registros de 

óbitos classificados como evento cuja intenção é indeterminada (ECI) e subnotificação 

dos óbitos, sobretudo nos estados das regiões Norte e Nordeste (QUEIROZ et al., 2017; 

CERQUEIRA et al., 2011). Assim, ao estudar a evolução da mortalidade por homicídios 

ao longo do tempo em diferentes localidades é importante avaliar a qualidade da 

informação dos registros de óbito. 

 

Ilustração 6: Taxas de homicídios nos estados brasileiros no período de 2008 a 

2018.  

 

FONTE: Atlas de Violência (2020) com base nos dados IBGE.  
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2.4 A QUALIDADE DOS REGISTROS DE ÓBITOS NO BRASIL 

 

A geração de informações em saúde possui por finalidade subsidiar a avaliação e 

planejamento das Políticas e Programas de saúde. O processo da geração da avaliação é 

constituído pela coleta de dados primários ou secundários, processamento, análise e 

disponibilização das informações geradas (MEDRONHO, 2009). A gestão da informação 

em saúde, para gerar indicadores sobre a situação da população, apresenta como marco 

histórico os séculos XVII e XVIII. 

 

2.4.1 Breve Histórico sobre os Registros Vitais 

 

No século XVII, John Graunt (1620-1674) realizou contagem de dados vitais a 

partir dos registros paroquiais de morte em Londres, considerado pioneiro nas pesquisas 

médico-estatística. Em seus achados, mostrou a predominância dos óbitos masculinos 

sobre os femininos e das mortes da zona urbana sobre a rural, além da compatibilidade 

entre causas de morte e faixas etárias. Após um período, ainda em Londres, William Farr 

(1885) estudou os nascimentos e as mortes, com objetivos epidemiológicos. Além disso, 

ressaltou a necessidade de uniformização internacional dos conceitos de eventos vitais, 

assim como a implantação de um modelo único de atestado de óbitos e de uma 

classificação de causas de morte (NAÇÕES UNIDAS, 1955). 

Por sua vez no Brasil, houve registros da contagem populacional realizada 

primeiramente pelo Padre José de Anchieta, o trabalho “L’information” (1585) 

(MORAES, 1994). No entanto, a estruturação de um departamento de Estado para coletar 

e avaliar dados relacionados à saúde é mais tardio. Em 1944, o Serviço Federal de 

Bioestatística do Departamento Nacional de Saúde publicou o Anuário de Bioestatística, 

com dados de mortalidade por causas referentes a 1929/1932, ocorridos nas capitais de 

estados do Brasil (BRASIL, 1944). Depois, o IBGE publicou para as capitais os dados de 

mortalidade por causas com base nos dados do Registro Civil, mas não de maneira regular 

(MELLO JORGE et al., 2007). Na década de 1970, iniciou-se a discussão para a 

implantação de um sistema de informação sobre mortalidade de caráter nacional, que foi 

implementado em 1975 (MELLO JORGE et al., 2007). 

No ano de 1975, a Lei Nº 6.229 criou o Sistema Nacional de Vigilância 

Epidemiológica. Por isso era preciso um subsistema de informações que apresentasse 

dados sobre mortalidade. Assim, um grupo de trabalho foi criado para elaborar as 
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diretrizes desse sistema. Sua primeira tarefa foi avaliar das declarações de óbito existentes 

no país, e encontraram quarenta e três modelos distintos presentes, também identificaram 

diferentes fluxos de informação naquele momento (LAURENTI et al., 2006). 

Dessa maneira, foi aconselhado a se adotar um modelo único de atestado no 

Brasil. Este seguiria o padrão internacional sugerido pela OMS, em 1948 (OMS, 1995). 

Também foi criado um fluxo padrão para os dados. Devido às disparidades 

socioeconômicas entre os estados e cidades brasileiras, a impressão e a distribuição das 

declarações de óbito seriam atribuições do nível central. Além disso, manuais de 

preenchimento e operacionalização dos sistemas de informação sobre mortalidade foram 

produzidos. Essas medidas se preocupavam com a efetivação da implantação ao 

concentrá-la na União (MELLO JORGE et al., 2007).  

Em 1976, foi criado o Centro Brasileiro de Classificação de Doenças (CBCD), 

por meio de convênio entre o Ministério da Saúde (MS), Organização Pan-americana de 

Saúde (OPAS/OMS) e a Universidade de São Paulo (USP) e isso contribuiu grandemente 

na implementação do Sistema de Informação Sobre Mortalidade (SIM). Após formar 

capital humano para codificação das causas básicas de morte. Além de apresentar o 

correto preenchimento das declarações de óbitos aos médicos (NAÇÕES UNIDAS, 

1955). 

Assim, com a adoção do modelo único padronizado da Declaração de Óbito (DO) 

foi possível a uniformização dos dados, como também a geração das informações de 

interesse. O primeiro modelo de DO apresentava duas vias, no entanto, atualmente possui 

três com cores diferentes e cada uma possui fluxo próprio para óbitos domiciliares e 

hospitalares. Consoante à legislação, a DO deve ser preenchida pelo médico e caso a 

morte não seja natural, entra em cena o perito legista pós-necropsia (MELLO JORGE et 

al., 2007).  

As DO são impressas pelo Ministério da Saúde e entregues às Secretarias 

Estaduais de Saúde (SES), por sua vez essas repassam para as Secretarias Municipais de 

Saúde (SMS), que entregam aos estabelecimentos de saúde, Institutos de Medicina Legal, 

Serviços de Verificação de Óbito (SVO) e Cartórios do Registro Civil. A SMS ainda tem 

o papel de controle dessa distribuição a fim de evitar que funerárias tenham acesso às DO, 

pois muitas dessas ofereciam às famílias atestados de óbitos assinados por médicos sem 

o profissional constatar o óbito (MELLO JORGE et al., 2007). 

Em 1984, o Ministério da Saúde publicou a série Estatísticas de Mortalidade 

(BRASIL, 1984-1998), com óbitos do período de 1977 a 1995. Apresentados por local de 
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residência, sexo, idade e causas agrupadas em capítulos. Ainda conforme Mello Jorge et 

al. (2007), o Ministério da Saúde conseguiu retratar um bom perfil do quadro 

epidemiológico da população com base nos dados de mortalidade. No entanto, havia 

problemas importantes sobre a qualidade e cobertura dos registros de óbito. 

O SIM surge com essa finalidade de suprir as lacunas existentes nos dados de 

mortalidade provenientes do Registro Civil, assim como da necessidade de se conhecer 

de modo mais fidedigno o perfil epidemiológico de mortalidade dos brasileiros (MELLO 

JORGE et al., 2007). No início de sua implantação, somente as capitais coletavam e 

processam corretamente os dados de mortalidade. Na época, o MS sugeria não usar o 

coeficiente de mortalidade, mas sim a mortalidade proporcional, uma vez que apenas 65% 

dos dados do país eram apurados. Em relação à qualidade, o MS já apontava problemas 

relacionados à confiabilidade e legibilidade quanto ao preenchimento da DO, assim como 

alta proporção de óbitos preenchidos sem assistência médica (BRASIL, 1984-1998). 

De acordo com Queiroz et al. (2017), o estudo do nível e do padrão da 

mortalidade, com também os indicadores confiáveis são de extrema importância para 

entender a dinâmica demográfica e realizar o planejamento fiscal e o de políticas sociais. 

Para se obter tais informações, é preciso ter dados confiáveis, no que tange à sua qualidade 

e cobertura.   

No mundo todo, estimar a mortalidade é um desafio, exatamente devido a essa 

qualidade da informação não ser satisfatória e haver limitações nos dados de mortalidade 

persistentes ao longo dos anos, especialmente nas localidades de alta vulnerabilidade 

social (LUY, 2012; SETEL et al., 2007). Todavia, esforços resultaram em uma melhora 

das informações em mortalidade nas últimas décadas (SETEL et al., 2007).  

 

2.4.2 A Qualidade da Informação 

 

No Brasil, o grau de cobertura dos registros de óbitos em homens adultos 

aumentou de 83,2% (1980-1991) para 89,7% (2000-2010) e isso representa melhorias 

importantes na cobertura dos óbitos, mas ainda é necessário corrigir a sub-enumeração de 

óbitos para produzir estimativas de mortalidade mais próximas da realidade. Além de 

utilizar métodos de forma indireta ou com relações demográficas (PRESTON et al., 1980; 

BENNETT; HORIUCHI, 1981, HILL, 1987; HILL et al., 2005; HILL et al., 2009).  

Por isso alguns métodos são utilizados na demografia formal para superar esses 

sub-registros seriam: o General Growth Balance (GGB), proposto por Hill (1987); o 
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Synthetic Extinct Generation (SEG), proposto por Bennett e Horiuchi (1981); e o 

Adjusted Synthetic Extinct Generations (SEGadj), proposto por Hill et al. (2009). Esses 

métodos possuem os seguintes pressupostos: a população é fechada, ou seja, não está 

sujeita à migração; o grau de cobertura dos óbitos é constante por idade; o grau de 

cobertura da contagem populacional é constante por idade; e as idades dos vivos e dos 

óbitos são declaradas sem erros.  

Nos países em desenvolvimento, de uma maneira geral, pode-se observar que os 

óbitos infantis possuem sub-registro maior do que os óbitos adultos (AHMED; HILL, 

2011; ALKEMA; YOU, 2012; HILL et al., 2012; SZWARCWALD et al., 2002; FRIAS 

et al., 2013). Mesmo assim, as estimativas de mortalidade adulta possuem menor 

qualidade do que a infantil. Por duas razões: para a mortalidade adulta não existe dados 

longitudinais, como história de nascimento a partir de pesquisas domiciliares; o segundo 

motivo seria que as técnicas de estimação da mortalidade indireta adulta não são tão 

robustas quanto as indiretas da mortalidade infantil (HILL et al., 2005; HILL et al., 2009; 

HILL; TRUSSELL, 1977).  

Contudo a qualidade da informação no Brasil demonstrou avanços, porém de 

maneiras diferentes em cada região (AGOSTINHO; QUEIROZ, 2008; PAES, 2007; 

FRANÇA et al., 2008). Os trabalhos que apresentam essa evolução utilizam técnicas 

diferentes e isso dificulta a comparação dos resultados (LIMA; QUEIROZ, 2014; 

FRANÇA et al., 2008; PAES; ALBUQUERQUE, 1999). De uma maneira geral, estados 

do sul e sudeste apresentam registros de 100% para ambos os sexos. Em alguns estados 

do Nordeste e Norte, a qualidade da informação é menor, mas com avanços consideráveis 

entre o período de 1991-2000 (LIMA; QUEIROZ, 2014; AGOSTINHO; QUEIROZ, 

2008; PAES, 2005; PAES; ALBUQUERQUE, 1999). Em 2010, todos os estados da 

Região Sul, Sudeste e alguns do Nordeste e Centro-Oeste alcançaram cobertura completa 

do registro dos óbitos.  

 Destaca-se que, ao se comparar as estatísticas vitais entre IBGE (Registro Civil) 

e SIM (dados provenientes do MS), no nível agregado (país), as maiores coberturas são 

alcançadas pelo IBGE. Enquanto no nível por Unidades da Federação, as diferenças em 

favor do SIM aparecem. Nesse nível, essas diferenças que tendem positivamente para o 

SIM são explicadas pela descentralização do sistema de informação sobre mortalidade 

(VASCONCELOS, 2016). 

Os estados e municípios apresentam formas próprias de coleta das DO´s e, dessa 

maneira, os dados provenientes do sistema do IBGE, por serem centralizados e 
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independentes de municípios e estados, são tomados por “referências” para comparar os 

dados do SIM. De maneira que seguem a seguinte lógica: se ocorre um registro originado 

de um cartório de Registro Civil (de onde vem o dado do IBGE), deverá haver um registro 

de uma DO correspondente (de onde vem o dado do SIM) (VASCONCELOS, 2016).  

Ao analisar a qualidade dos registros de óbito, Vasconcelos (2016), em 1999, 

agrupou as Regiões Sul e Sudeste (com exceção de Minas Gerais) e Região Centro-Oeste, 

(com exceção de Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal) e as destacou como as 

localidades com a melhor qualidade da cobertura dos registros de óbito, em decorrência 

da facilidade de implantação do sistema do MS e a DO como formulário padrão. Essa 

facilidade foi atribuída à existência anterior de sistemas de estatísticas vitais, com coletas 

de dados nos Cartórios de Registro Civil. No período de 2000-2010 para os homens, na 

Região Sul, o Paraná possui cobertura de 99%, Santa Catarina de 94% e Rio Grande do 

Sul de 99%. Dessa maneira, consolidam-se como a melhor cobertura dos registros. Na 

Região Sudeste, São Paulo aparece com cobertura de 100%. Na Região Centro-Oeste, o 

Mato Grosso do Sul, que tinha má cobertura, possui nesse período cobertura de 93% e o 

Distrito Federal 100%, enquanto Goiás aparece com 90% (QUEIROZ et al., 2017).   

No segundo grupo para o ano de 1999, estão estados como Pernambuco, Minas 

Gerais e Goiás, onde a qualidade da informação é regular. A chamada interiorização do 

SIM nesses estados foi resultado de fortes tradições estatísticas. Contudo ainda com 

dificuldades para atingir a universalidade como controlar o envio das informações pelos 

Cartórios, a grande extensão territorial e ao quantitativo elevado de Cartórios, além da 

extrema pobreza nos seus interiores. Pernambuco, por exemplo, assim como outros 

estados da Região Nordeste neste eixo – Rio Grande do Norte, Paraíba e Sergipe – tiveram 

rápida implantação do SIM, mas ainda apresentam sub-registros.  

Vale ainda destacar o esforço do estado de Sergipe em universalizar o SIM, com 

uso de recursos alternativos para coletar DO. O Rio Grande do Norte também demonstra 

avanços em relação ao SIM, em relação à implantação. No entanto, na Paraíba, as 

diferenças são em favor do IBGE, além dos sub-registros, o estado ainda possui 

dificuldade em coletar as DO junto aos Cartórios. Ainda, três estados da Região Norte 

também estão nesse grupo: Acre, Amapá e Roraima, estados menos populosos da região 

e com mais alto grau de cobertura. Então o SIM funciona bem nesses locais, apesar de 

apresentarem difícil acesso. Para finalizar esse segundo grupo, Vasconcelos (2016) o 

subdividiu em dois: o primeiro com qualidade da informação regular (Minas Gerais, 

Goiás, Pernambuco, Sergipe, Acre, Amapá e Roraima) e outro com baixas taxas de 
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cobertura (Rio Grande do Norte, Alagoas e Paraíba). No período de 2000-2010, para os 

homens, a situação melhora, pois Pernambuco aparece com 95% de cobertura, Minas 

Gerais com 93%, Goiás com 90%, o Rio Grande do Norte com 91%, Paraíba também 

com 91% e Sergipe com 95% (QUEIROZ et al., 2017).    

De modo que o terceiro grupo é composto por Mato Grosso na Região Centro-

Oeste; Bahia e Ceará (Região Nordeste); e Pará, Amazonas, Rondônia e Tocantins na 

Região Norte. Neste eixo, a má qualidade dos dados é explicada pelas condições 

desfavoráveis à implantação do sistema de coleta das DO. Vasconcelos (2016) coloca 

como apontamentos grande extensão territorial, regiões de difícil acesso, existência de 

diversos cemitérios clandestinos, falta de assistência médica, proporção elevada de 

população rural, elevada taxa de sub-registro de óbitos.  

Nas capitais, bem como na zona urbana desses estados, os serviços de estatísticas 

produziram novas formas de atestação da causa de morte. Vasconcelos (2016) ainda 

afirma que inserir práticas de coletas é difícil, e esses obstáculos se intensificam 

associados às características geográficas e socioeconômicas desfavoráveis. No período 

de 2000-2010, para os homens, Mato Grosso apresenta cobertura de 92%, a Bahia com 

91%, Ceará com 87%; no Pará a cobertura é de 77%, no Amazonas é 91%, Rondônia 

89% e Tocantins com 86% (QUEIROZ et al., 2017).   

Por fim, o quarto grupo é constituído por Maranhão e Piauí, estados mais pobres 

do País, com 60% da população abaixo da linha da pobreza (renda familiar per capita 

inferior a meio salário mínimo) (BRASIL, 1999). Grande parte da população ainda vive 

na área rural e, por isso, o sub-registro é extremamente alto. As taxas de cobertura 

chegaram a 29% no Maranhão e 19% no Piauí, no ano de 1999. Por isso, os dados são 

classificados como muito deficientes e sua utilização não é recomendada sem a utilização 

de técnicas de correção. Nas capitais de grupo, Vasconcelos (2016) acreditou haver uma 

melhor qualidade do dado. No período de 2000-2010, para os homens, o estado do 

Maranhão possui cobertura de 78% e o Piauí com 88%, apesar da melhora, ainda estão 

longe da cobertura total. 

 

2.4.3 Causas Mal Definidas 

 

É necessário compreender ainda quais as informações contidas no atestado de 

óbito são cruciais para estes estados apresentarem uma boa qualidade da informação. Uma 

delas seria a causa básica, definida como “(a) a doença ou lesão que iniciou a cadeia de 
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acontecimentos patológicos que conduziram diretamente à morte, ou (b) as circunstâncias 

do acidente ou violência que produziram a lesão fatal”. A grande proporção de mortes 

sem assistência médica resultou na criação de uma categoria própria para sua 

identificação na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde, décima revisão (CID-10) (OMS, 1993). Por outro lado, quando 

essa causa básica para as mortes naturais não é conhecida, se classifica o óbito como 

causa mal definida, que segundo o Ministério da Saúde, seriam “[...] os óbitos 

correspondentes ao capítulo XVIII da CID-10: ‘Sintomas, Sinais e Achados Anormais de 

Exames Clínicos e de Laboratório Não Classificados em Outra Parte’ (códigos R00-

R99)” (BRASIL, 2000). 

Não existem sistemas de informação sobre mortalidade que não apresentam 

causas de óbito mal definidas, no entanto, determina-se como aceitável que a proporção 

de óbitos com essa classificação seja em torno de 4% a 6% (MEDRONHO, 2009). A 

elevada proporção de causas mal definidas dos óbitos pode ser entendida como indicador 

de baixa qualidade dos dados e de dificuldades de acesso aos serviços de saúde.  Acredita-

se que à medida que ocorram melhorias em relação ao diagnóstico da doença pela 

ampliação do acesso aos cuidados com a saúde, o percentual de causas mal definidas 

também apresente redução (LIMA; QUEIROZ, 2014). 

No Brasil, a proporção de causas mal definidas mostrou redução de 27,1% para 

8,5% no período de 1991 a 2010, mas essa proporção ainda é elevada, principalmente se 

for realizada a comparação com países desenvolvidos, nos quais esse tipo de proporção 

fica em torno de 1% (MATHERS et al., 2001; OPAS, 2005). Como observado na 

cobertura dos registros de óbito também se observa heterogeneidade no percentual de 

causas mal definidas entre as distintas regiões brasileiras. As Regiões Norte e Nordeste 

apresentam maior proporção de causas mal definidas em comparação com as Regiões Sul, 

Sudeste e Centro-Oeste. No Nordeste observou-se aproximadamente 50% de óbitos 

classificados com causa básica mal definida em 1991, com tendência descendente ao 

longo do tempo, com percentual de 31,9% em 2000 e 8,1% em 2010 (LIMA; QUEIROZ, 

2014). Mello Jorge et al. (2002) apontam que essa melhora no Brasil foi em decorrência 

da melhor utilização do prontuário médico no que diz respeito a confiabilidade, 

completude e legibilidade, assim como a ampliação da atenção à saúde. 

Dentre o total de causas mal definidas no Brasil, aproximadamente 53,3% 

correspondem aos óbitos sem assistência médica, de maneira que as maiores proporções 

ocorreram na Região Nordeste (73,2%) que apresenta valores acima de 70%, incluindo 
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os Estados do Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Paraíba e 

Alagoas. No entanto, proporções relativamente elevadas destes óbitos são observadas 

também nos demais Estados, exceto no Rio de Janeiro e Distrito Federal (SANTO, 2008).  

Dessa maneira, quando há ampliação do acesso aos serviços de saúde, ocorre redução da 

proporção de óbitos com causa básica mal definida, corroborando a hipótese de Mello 

Jorge et al. (2002). 

No país a legislação prevê um serviço de verificação de óbitos (SVO) com vistas 

a reduzir o quantitativo dos óbitos classificados com causa mal definida (BRASIL, 2003). 

Assim, nos municípios em que esse serviço atua, os óbitos mal classificados são 

encaminhados para unidades SVO que preenchem a DO, após a realização da necropsia. 

Ademais, óbitos suspeitos de causa violenta são enviados ao Instituto Médico Legal 

(IML). Nos municípios sem SVO, o médico pode se recusar a preencher a DO quando 

entender que a causa não é bem definida e em seguida solicitar ao IML a realização da 

necropsia (ROZMAN; ELUF-NETO, 2006).  

A almejada queda da proporção das causas mal definidas de morte é uma das 

principais medidas para o aprimoramento da qualidade das estatísticas de mortalidade no 

país. Devido a estrutura descentralizada para o levantamento dos dados, põe-se sobre os 

municípios a maior responsabilidade para alcançar este objetivo. As secretarias 

municipais de saúde devem ser conectadas à técnicos treinados para executar as 

atividades, com a finalidade de conseguir maior precisão da certificação das causas de 

morte. Para isso, é fundamental a supervisão contínua dos municípios por parte das 

secretarias estaduais, sendo essencial para o monitoramento de deficiências de estrutura 

ou procedimentos nos municípios, pois nesta etapa podem ser detectadas inconsistências 

entre os itens da declaração de óbito e identificados vícios sistemáticos de procedimentos 

ocorridos nos municípios. Assim dados confiáveis e precisos serão consolidados no país 

pelo Ministério da Saúde (ROZMAN; ELUF-NETO, 2006). 

Para obter esses dados confiáveis, conforme Cerqueira (2012), os países 

desenvolvidos possuem pesquisas domiciliares de vitimização periódicas, registros 

policiais e base de dados sobre mortalidade da área da saúde. Enquanto no Brasil, o 

primeiro é inexistente, o segundo não há confiabilidade, então resta o terceiro. De maneira 

que o fluxo da informação é iniciado com o médico legista, que muitas vezes se abstém. 

Então cabe a responsabilidade de recuperar a causa primordial aos técnicos das secretarias 

de saúde. 
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No que tange aos registros de óbito por causas externas, existem lacunas na 

qualidade da informação devido ao alto percentual de óbitos classificados como evento 

cuja intenção é indeterminada. 

Por consequência, as Declarações de Óbito (DO) que contém óbitos por causas 

externas, nem sempre apresentam informações precisas sobre o tipo de acidente ou 

violência que levou à morte, e isso eleva o número de declarações preenchidas e 

codificadas como eventos cuja intenção é ignorada, se acidental ou intencional e de 

acidentes não especificados. Esses óbitos, cuja causa é indeterminada, foram 

conceituados pelo Ministério da Saúde (2000) como:  

 

“[...] aquelas mortes em que a informação disponível não é suficiente para 

permitir que as autoridades médicas ou legais possam fazer a distinção entre 

tratar-se de um acidente, de uma lesão auto-infligida ou de uma agressão. Por 

isso inclui as lesões auto-infligidas, mas não os envenenamentos (intoxicações) 

quando eles não estiverem especificados, se acidentais ou com a intenção de 

causar dano” (BRASIL, 2000). 

 

 

No Brasil, esse problema também atinge, principalmente, as Regiões Norte e 

Nordeste, o que sugere associação entre qualidade deficiente dos dados, de um lado, e 

condições insatisfatórias de saúde e de acesso a bens e serviços, de outro (MELLO 

JORGE, 2010; PAES, 2007; ANDRADE; SZWARCWALD, 2007). 

Por isso, nos municípios pequenos e médios, esse problema alcança maior 

complexidade devido à inexistência de serviços como IML, funcionamento precário das 

instituições responsáveis pela produção das informações e falta de mecanismos eficientes 

para encaminhamento das vítimas de acidentes e violência para cidades, onde esse tipo 

de serviço é mais eficaz (MELO et al., 2013). Segundo o Censo Demográfico de 2010, 

95% dos municípios brasileiros foram classificados como de pequeno e médio porte, 

então compreende-se a influência dessa característica geográfica na qualidade das 

informações sobre causas externas. 

Um estudo realizado por Melo et al. (2014) evidenciou problemas na qualidade 

da informação em Viçosa/Minas Gerais, por se tratar de um município de médio porte. 

Encontraram alta proporção de mortes classificadas como eventos com intenção 

indeterminada (21%), o que indica falhas no preenchimento da DO. Além disso as mortes 

registradas na Polícia Civil e não registrados no SIM local, revelam a subnotificação e 

sepultamentos sem a emissão da DO.  
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A situação colocada por Melo et al. (2014) reflete as dificuldades técnicas e 

operacionais frequentemente relacionadas à precariedade ou ausência dos equipamentos 

de saúde e segurança pública. Estes dariam suporte à produção e gestão dessas 

informações sobre mortalidade (CAMPOS et al., 2010). Essa relevância no impacto 

desses municípios reflete a necessidade de medidas específicas para municípios com 

população inferior a 100 mil habitantes.  

Enquanto Drumond et al. (1999), para o ano de 1994, apresentava o Município de 

São Paulo como modelo do bom registro das causas externas, onde os procedimentos 

seguem as normas estabelecidas: “[...] o corpo da vítima, por solicitação da delegacia de 

polícia responsável pela área onde ocorreu o óbito, é removido para o Instituto Médico 

Legal (IML), onde é submetido à necrópsia. Junto ao corpo, segue um telex onde consta 

o Boletim e Ocorrência (BO) que, muitas vezes, apresenta o relato do caso. Após a 

realização da necrópsia e a elaboração do laudo, emite-se a DO” (DRUMOND et al., 

1999). Nesse estudo, ao comparar com outras cidades, esses eventos cuja causa é 

indeterminada representaram 4% das causas externas em São Paulo, no ano de 1994; 6,7% 

em Recife; 8,5% em Belo Horizonte; 15,4% em Goiânia e 18,4% em Natal; destaque para 

o Rio de Janeiro com 57,8% nesse mesmo ano, conforme o Ministério da Saúde 

(BRASIL, 1997). 

Por isso, nesse período, em um trabalho realizado pela Organização Pan-

Americana de Saúde sobre tendências da mortalidade por causas externas nas Américas 

(YUNES; RAJS, 1994), ao excluir das análises alguns países pela má qualidade da 

informação por causas externas, foi retirado também o Brasil. Por ter mais de 10% de 

seus óbitos por causas externas no grupo dos eventos cuja intenção não foi determinada. 

Essas implicações reafirmam a necessidade do Brasil em adotar medidas de melhoria 

dessas informações (DRUMOND et al., 1999). 

Conforme o Atlas da Violência (2019), os dados de 2017 também mostram que 

houve aumento das mortes cuja causa é indeterminada, representando 7,2% do total das 

causas externas (4,7 óbitos por 100 mil habitantes). No ano de 2017, o estado de São 

Paulo que era exemplo de bons registros teve 15,8% de suas causas externas como eventos 

cuja causa é indeterminada, em seguida aparece Minas Gerais (13,4%), Rio de Janeiro 

(13,0%) e Bahia (11,3%) com percentuais acima de 10%. Em taxa se revela onde estão 

as piores qualidades na classificação: Bahia (8,2 por 100 mil habitantes), Rio de Janeiro 

(8,2 por 100 mil habitantes), Minas Gerais (7,5 por 100 mil habitantes) e São Paulo (5,8 

por 100 mil habitantes) (BRASIL, 2019). 
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As consequências dessa má classificação podem ser observadas no estudo de 

Cerqueira (2012), no estado do Rio de Janeiro. Este estado havia melhorado neste quesito 

e acompanhou os avanços do âmbito nacional. Entretanto, a partir de 2007, houve 

aumento considerável de óbitos cujas causas não foram esclarecidas.  

Essa má qualidade dos dados refletiu na taxa de homicídios no Rio de Janeiro e a 

fez diminuir consideravelmente. Como se pode observar na Ilustração 7, à medida que a 

taxa de mortes cuja causa indeterminada aumenta, ocorre redução nas taxas de 

mortalidade por homicídios (CERQUEIRA, 2012). Assim, verificou-se que a redução de 

28,70% na mortalidade por homicídios, no período de 2006 a 2009, esteve correlacionada 

ao aumento de 62,50% dos óbitos cuja intencionalidade não era determinada, “homicídios 

ocultos” (62,50%), e após técnicas de correção, o autor demonstrou que a redução nos 

homicídios foi apenas de 3,60% (CERQUEIRA, 2012). Enquanto Dantas et al. (2019) 

apresenta a elevação dos óbitos por causa indeterminada na Bahia (Ilustração 8).  

 

Ilustração 7: Taxa de Homicídios e Mortes violenta não esclarecidas no Rio de 

Janeiro por 100 mil habitantes. 

 
FONTE: Cerqueira (2012) com base nos dados do SIM/SVS/MS. 
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Ilustração 8: Evento Cuja Causa é Indeterminada no estado da Bahia, 2012-2017. 

 

  

FONTE: Dantas et al. (2019) dados do CVLI oriundos do CEDEP (2018a e 2018b). 
 

A avaliação da tendência temporal da mortalidade por homicídios masculinos nos 

estados da região Nordeste no período de 1980 a 2014, evidenciou variação percentual 

anual estimada de aumento nas taxas de mortalidade para todos os estados da região 

Nordeste, com exceção de Pernambuco que evidenciou tendência estacionária (0,47%; 

IC95% -0,42 a 1,37%) (MEIRA et al., 2018).   

No entanto, os autores advogam que o percentual de aumento anual (Estimated 

Annual Percent Change – EAPC) pode ser maior nos estados da Bahia, Paraíba, Piauí e 

na região Nordeste com um todo. Uma vez que houve aumento na evolução temporal das 

taxas de mortalidade dos registros classificados como ECI (MEIRA et al., 2018).  Dessa 

maneira, na avaliação da evolução temporal e espacial da mortalidade por homicídios é 

importante analisar o comportamento dos registros com intencionalidade não 

determinada, pois muitas vezes a redução nos homicídios pode estar sendo mascarada por 

aumento dos óbitos classificados como intencionalidade não determinada.  
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3. METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo ecológico de análise espacial, esse tipo de desenho utiliza 

dados agregados e objetiva analisar como os contextos socioeconômicos e ambientais 

interferem no perfil de adoecimentos e mortes de uma determinada população 

(MEDRONHO, 2009).  

Os estudos ecológicos apresentam como principais vantagens o baixo custo, 

rapidez e possibilidade de análises de taxas e indicadores em nível coletivo. Enquanto 

possui como principal limitação a possibilidade da falácia ecológica, que diz respeito a 

fazer conclusões para o nível individual, baseando-se em resultados de estudos ecológicos 

(dados agregados) (MEDRONHO, 2009). Ainda é importante destacar que nesse desenho 

de estudo não se pode testar a relação de causa e efeito, pois são realizados a partir de 

dados agregados, não sendo possível fazer inferências para questões individuais 

(MEDRONHO, 2009). 

Este tipo de estudo pode ser classificado como epidemiológico exploratório e/ou 

analítico. O estudo espacial exploratório consiste em descrever padrão de distribuição 

espacial das doenças e agravos à saúde em determinada localidade e período. Dessa 

maneira, analisa-se a existência ou não de autocorrelação espacial dos fatores de risco em 

regiões vizinhas. Por outro lado, o estudo analítico testa a correlação entre a variável 

dependente e a independente (MEDRONHO, 2002). Na presente pesquisa, esse 

delineamento de estudo adequa-se, pois, a finalidade deste foi analisar a existência de 

correlação entre os homicídios masculinos na faixa etária de 10 a 29 anos, nos municípios 

da região Nordeste e as variáveis associadas a mesma.  

Este trabalho é composto de duas partes, sendo a primeira correspondente ao 

processo de correção da qualidade dos registros, enquanto a segunda parte apresenta a 

análise espacial exploratória dos dados de homicídios, conceituada como o estudo 

quantitativo de fenômenos localizados no espaço. Inicialmente será apresentado ao 

conteúdo teórico da metodologia, chamado aqui de “Alguns Conceitos sobre Correção da 

Qualidade e Análise Espacial”, para posteriormente esclarecer como se sucedeu a 

operacionalização deste estudo. 
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3.1 ALGUNS CONCEITOS SOBRE CORREÇÃO DA QUALIDADE DO REGISTRO 

E ANÁLISE ESPACIAL 

 

3.1.1 Correções da Qualidade da Informação e Cobertura dos Óbitos 

 

As técnicas indiretas de correção da qualidade da informação dos registros de 

óbito por homicídios encontradas na literatura foram as propostas por Cerqueira et al. 

(2012), Garcia et al. (2015) e Borges e Cano (2012). A primeira entre estas, a proposta 

por Cerqueira et al (2012) com o objetivo de corrigir a má qualidade da informação utiliza 

o Modelo multinomial logit, que possui como pressuposto a declaração de óbito haver 

sido emitida. As variáveis analisadas foram um tipo específico de vitimização, conforme 

exige o modelo. Além de seguir a hipótese de existir o número menor de registros do que 

o real (CERQUEIRA, 2012).  

Enquanto o processo de correção proposto por Garcia et al. (2015) baseia-se na 

redistribuição proporcional, segundo ano, faixa etária e estado, em três etapas: (1) 

calculou-se a proporção dos óbitos por agressão em relação ao total de óbitos por causas 

externas acidentais e intencionais (auto infligida, agressão e intervenção legal); (2) o valor 

obtido na etapa anterior foi multiplicada pelo total de óbitos classificados como eventos 

cuja intenção é indeterminada; (3) o resultado  da segunda etapa foi adicionado ao total 

de óbitos por homicídios, conforme registrado pelo SIM/DATASUS, representando o 

registro de óbito por agressão corrigido.  

Neste trabalho se utilizou o método de correção proposto por Borges e Cano 

(2012). Visto que os autores o desenvolveram para corrigir os registros de óbito por 

homicídios em homens jovens e foi aplicado no estudo de Melo et al. (2017) que avaliou 

a mortalidade por agressão em homens jovens e os fatores associados em municípios 

brasileiros no período de 2010 a 2014. Esta técnica proposta por Borges e Cano (2012) 

consiste em somar os óbitos por agressões ou homicídios (A = X85 a Y09 e Y871). Depois 

somar os óbitos por intervenções legais ou guerra (B = Y350 a Y357). Em seguida, 

realizar o somatório dos óbitos de lesões autoprovocadas intencionalmente (C = X60 a 

X84 e Y870). Essas três informações comporão o seguinte fator: 

 

                   𝑃 = 𝐴/[𝐴 + 𝐶]          (1)            
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Para finalizar, o fator P multiplicará os óbitos dos códigos D (intencionalidade 

desconhecida de arma de fogo; D = Y22 a Y24) e E (arma branca; E = Y28). Ainda se 

acrescentará 10% de intencionalidade desconhecida (F = Y10 a Y21, Y25 a Y27, Y29 a 

Y34, Y872). Para então proceder o somatório total das variáveis e gerar os óbitos por 

homicídio corrigidos de acordo com a má-qualidade da informação (Ilustração 9).  

 

𝑃 ∗ 𝐷   (2) 

𝑃 ∗ 𝐸   (3) 

𝐹 ∗ 10%    (4) 

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝐴 + 𝐵 + 𝐷 + 𝐸 + 𝐹     (5) 

 

Ilustração 9: Metodologia proposta por Borges e Cano (2012). 

 

FONTE: Melo et al. (2017). 

 

O segundo momento da etapa de melhoria dos dados é a correção da taxa cobertura 

dos homicídios pelos fatores de correção obtidos por busca ativa do trabalho de 

Szwarcwald et al. (2010). Segundo Szwarcwald et al. (2002) e Frias et al. (2010) o 
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reconhecimento da importância do monitoramento das informações vitais e a facilidade 

de acesso aos dados aumentou consideravelmente a cobertura e a qualidade das 

informações dos sistemas de mortalidade e nascidos vivos. Todavia a precariedade dos 

municípios nas regiões menos desenvolvidas do país (regiões Norte e Nordeste) ainda 

não permite o cálculo direto da mortalidade infantil em todos os estados dessas regiões 

(SZWARCWALD et al., 2002; FRIAS et al., 2010).  

Sob essa justificativa no ano de 2010, o projeto em conjunto da Secretaria de 

Vigilância em Saúde (SVS/MS) e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz/MS) conduziram 

a pesquisa de busca ativa de óbitos e nascimentos em uma amostra probabilística de 133 

municípios da Amazônia Legal e Nordeste. A partir disso foram gerados os fatores de 

correção das informações de óbitos e nascidos vivos e os resultados foram estratificados 

por região, porte populacional e nível de adequação das informações vitais 

(SZWARCWALD et al., 2010).  

 

3.1.2 Análise Espacial 

 

A análise espacial possui como foco a análise ambiental, estudos ecológicos, 

delimitação de áreas e análise de serviços de saúde. Em sua aplicação são utilizadas 

técnicas matemáticas, estatísticas e computacionais para o tratamento das informações. 

Em que os dados podem ser avaliados segundo o tipo de dado em: distribuição de pontos; 

geoestatística; dados de área e deslocamento (SOUZA, 2000; ROJAS, 1999). 

Por sua vez a análise espacial exploratória possui a finalidade de identificar o tipo 

de distribuição, a existência de valores extremos (outliers) (CÂMARA; MONTEIRO, 

2001). Assim, é importante considerar que os principais conceitos estatísticos que 

definem a estrutura espacial dos dados relacionam-se aos efeitos de 1ª e de 2ª ordem. 

Efeito de 1ª ordem é o valor esperado, isto é, a média do processo no espaço. Enquanto o 

efeito de 2ª ordem é a covariância entre as áreas. Outros conceitos importantes são o de 

estacionariedade e isotropia (CARVALHO, 1997, CÂMARA; MONTEIRO, 2001; 

DRUCK et al., 2004; FERREIRA; BRITTO, 2006).  

 Um processo é considerado estacionário se os efeitos de 1a e de 2a ordem são 

constantes em toda a região estudada, ou seja, não há tendência. Um processo é isotrópico 

se a covariância depender somente da distância entre os pontos e não da direção entre eles 

(CARVALHO, 1997, CÂMARA; MONTEIRO, 2001; DRUCK et al., 2004; 
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FERREIRA; BRITTO, 2006). A análise da presença de valores extremos pode ser 

realizada por técnicas de mapeamento. O uso de diferentes pontos de corte permite a 

visualização de diferentes aspectos. Existem vários pontos de corte (percentis e desvio 

padrão) a serem utilizados sendo que cada um deles possibilita a visualização de aspectos 

diferentes (CARVALHO et al., 2004).   

A identificação da estrutura de correlação espacial é uma etapa da análise 

exploratória. A finalidade deste procedimento é estimar a magnitude da autocorrelação 

espacial entre as áreas, em que podem ser utilizados estimadores globais e locais, por 

meio do I de Moran, C de Geary e Indicadores Locais de Autoassociação espacial (LISA). 

 O Índice de Moran Global testa a hipótese nula de independência espacial, ou 

seja, seu valor seria igual a zero. A interpretação do I de Moran é semelhante à 

interpretação de um coeficiente de correlação não-espacial. Assim quanto mais próximo 

de 0 indica falta de correlação espacial e para valores próximos de 1 indica forte 

associação (MONTEIRO et al., 2004).  

Outro estimador global que pode ser utilizado é o C Geary, diferenciando-se do I 

de Moran por analisar a diferença entre os seus pares, enquanto o I de Moran avalia a 

diferença entre cada ponto e a média global (MONTEIRO et al., 2004). O C de Geary 

assume valores entre 0 e 2, o valor 1 representa ausência de autocorrelação espacial, 

valores maiores que 1 significa uma autocorrelação positiva, e menores que 1, 

autocorrelação negativa (MONTEIRO et al., 2004). Para estimar a variabilidade espacial 

dos dados de área, uma ferramenta básica é a matriz de proximidade espacial, também 

chamada de matriz de vizinhança. Dado um conjunto de n áreas {A1..., An}, constrói-se a 

matriz W(1) (n x n), em que cada um dos elementos  wij  representa uma medida de 

proximidade entre Ai e Aj. Esta medida pode ser calculada a partir dos seguintes critérios: 

Wij  será igual a 1o centróide de Ai está a uma determinada distância de Aj e será 0  caso 

contrário; Wij será igual 1 se lij/ li, onde li é o comprimento da fronteira entre Ai e Aj e li 

é o perímetro de Aj e será 0 caso o contrário (MONTEIRO et al., 2004). 

Uma maneira adicional de se visualizar a dependência espacial é dada pelo 

diagrama de espalhamento de Moran, pois permite analisar o comportamento da 

variabilidade espacial. O diagrama de espalhamento de Moran é um gráfico 

bidimensional, dividido em quatro quadrantes, onde são plotados os valores normalizados 

do fenômeno numa área com a média dos seus vizinhos, para todas as áreas, como 

apresentada na Ilustração 10 (MONTEIRO et al., 2004).  
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No primeiro quadrante do diagrama de espalhamento de Moran são plotados os 

valores positivos e as médias positivas e no segundo quadrante são plotados os valores 

negativos e as médias negativas. Os pontos localizados no primeiro e segundo quadrantes 

possuem correlação espacial positiva, de tal maneira que uma determinada área possui 

vizinhos com comportamentos semelhantes aos dela. O terceiro quadrante possui valores 

positivos e médias negativas, e o quarto quadrante possui valores negativos e médias 

positivas. Os pontos localizados nos terceiro e quarto quadrantes possuem correlação 

espacial negativa, de forma que uma determinada área possui vizinhos com 

comportamentos diferentes (SILVA, 2006). 

 

Ilustração 10: Diagrama de Espalhamento de Moran. 

 

 

Fonte: Silva (2006). 

 

Os indicadores Locais de Associação Espaciais (LISA) são indicados quando o 

estudo abrange muitas áreas, pois é possível que ocorra diferentes padrões de associação 

no espaço e existam locais de alta autocorrelação espacial (LIMA et al., 2005). Esses 

indicadores permitem identificar agrupamentos, pois geram um valor específico para cada 

área, que possuem dinâmica própria e devem ser analisadas detalhadamente. 

No presente estudo, com vista a controlar o efeito de pequeno número de óbitos 

em municípios com população pequena foi utilizado o índice bayesiano empírico. Essa 

estimativa considera que as taxas de mortalidade das diferentes localidades estão 
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correlacionadas, e estima um coeficiente mais realista para as regiões com menor 

população ao considerar em seu cálculo o comportamento dos vizinhos (CÂMARA; 

MONTEIRO, 2001). 

Para a análise bivariada se obtém um coeficiente de autocorrelação espacial global 

bivariado, chamado de Índice de Moran Global Bivariado. A partir dele é possível 

descobrir se o valor de um atributo observado numa dada região está relacionado 

espacialmente com os valores de outra variável observada em regiões vizinhas. Assim é 

possível calcular a estatística I de Moran para duas varáveis diferentes padronizadas, 

digamos, Z1 e Z2. Somente os vizinhos da observação i, definidos conforme uma matriz 

de pesos espaciais é incluída no cálculo. Por sua vez o diagrama de Moran bivariado 

demonstra a relação linear entre duas variáveis (ALMEIDA, 2012). Ou seja, o diagrama 

é formado pelo eixo x da variável objeto de estudo e no eixo y a variável independente 

encontrada nas vizinhanças, conforme o observado na Ilustração 11, que apresentam a 

autocorrelação positiva (quadrantes I e III) e negativa (quadrantes II e IV), 

respectivamente. Por fim, o LISA Bivariado consiste na representação espacial dos 

clusters a partir do Moran Bivariado. 

 

Ilustração 11: Diagrama de Dispersão de Moran Bivariado. 

 

 

FONTE: Marconato et al. (2015). 

  



89 
 

3.2 OPERACIONALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

3.2.1 Fonte de Dados e Variáveis do Estudo 

 

Os registros de óbito referentes à agressão (homicídios) e ao evento cuja intenção 

é indeterminada (ECI) ocorridos nos triênios de 2012-2014 a 2015-2017, sexo masculino, 

nos grupos etários quinquenais de 10-14 a 25-29 anos foram extraídos do Sistema de 

Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM/DATASUS), dos municípios 

da Região Nordeste (n = 1794). Destaca-se que foram coletados dados dos municípios 

locais de ocorrência, em que pese a dificuldade de se estimar a população em trânsito.  

Na Décima revisão da Classificação Estatística Internacional da Doenças e 

Agravos à Saúde (CID 10), a codificação das agressões corresponde a X85 a Y09, 

enquanto ECI são Y10 a Y34. Enquanto os registros de óbito por ECI foram coletados 

com vistas a realizar a correção dos registros de óbito por homicídios, pois a grande 

proporção de óbitos classificados como ECI pode gerar taxas de mortalidade 

subestimadas por homicídios (CERQUEIRA et al., 2012; MEIRA et al., 2018).  

Por sua vez as populações utilizadas para a elaboração das taxas de homicídios e 

ECI foram calculadas e disponibilizadas por Freire et al. (2020)1 que realizaram projeções 

populacionais para os municípios brasileiros de 2010 a 2030. Neste trabalho as 

populações utilizadas foram a masculina entre 10 a 29 anos nos períodos de 2012-2014 e 

2015-2017. Ademais as malhas cartográficas foram retiradas do IBGE. 

Com a finalidade de correlacionar os homicídios com os indicadores municipais 

socioeconômicos e demográficos, foram coletadas as variáveis para o sexo masculino do 

ano de 2010 retiradas do portal do Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil (PNUD, 

2010). A seguir um quadro contendo a definição dos indicadores utilizados:  

 
1 "Este trabalho contou com o financiamento e apoio administrativo da Secretaria Especial de Assuntos 

Estratégicos (SAE) da Presidência da República e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

do Brasil (PNUD-Brasil), tendo sido implementado pelo Centro Internacional de Políticas para o 

Crescimento Inclusivo (IPC-IG)." 
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Quadro 1: Variáveis sociodemográficas para os municípios da região Nordeste para 

o ano de 2010, segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil (PNUD, 2010) 

(continua). 

INDICADOR DEFINIÇÃO 

Taxa de 

Desocupação 

entre 18 anos ou 

mais 

Corresponde ao percentual da população 

economicamente ativa (PEA) nessa faixa etária 

que estava desocupada, ou seja, que não estava 

ocupada na semana anterior à data do Censo, mas 

havia procurado trabalho ao longo do mês 

anterior à data dessa pesquisa. A PEA é o 

somatório das pessoas ocupadas e desocupadas. 

Percentual da 

População com 

Banheiro e Água 

Encanada 

Razão entre a população que vive em domicílios 

particulares permanentes com água encanada em 

pelo menos um de seus cômodos e com banheiro 

exclusivo e a população total residente em 

domicílios particulares permanentes multiplicado 

por 100. A água pode ser proveniente de rede 

geral, de poço, de nascente ou de reservatório 

abastecido por água das chuvas ou carro-pipa. 

Banheiro exclusivo é definido como cômodo que 

dispõe de chuveiro ou banheira e aparelho 

sanitário. 

Esperança de 

Vida ao Nascer 

Número médio de anos que as pessoas deverão 

viver a partir do nascimento, se permanecerem 

constantes ao longo da vida o nível e o padrão de 

mortalidade por idade prevalecentes no ano do 

Censo. 

Mortalidade 

Infantil 

Número de crianças que não deverão sobreviver 

ao primeiro ano de vida em cada 1000 crianças 

nascidas vivas. 

Taxa de 

Fecundidade 

Total 

Número médio de filhos que uma mulher deverá 

ter ao terminar o período reprodutivo (15 a 49 

anos de idade). 

Percentual de 

pessoas que 

vivem em 

domicílios com 

razão de 

dependência > 

75% 

Razão entre as pessoas que vivem em domicílios 

nos quais a razão de dependência é maior do que 

75% e o total de pessoas residentes em 

domicílios particulares permanentes multiplicado 

por 100. Razão de dependência é medida pela 

razão entre o número de pessoas com 14 anos ou 

menos e de 65 anos ou mais de idade (população 

dependente) e o número de pessoas com idade de 

15 a 64 anos (população potencialmente ativa) 

multiplicado por 100. 

FONTE: Elaborada com base no Glossário do Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil (PNUD, 2010). 
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(continuação) Quadro 2: Variáveis sociodemográficas para os municípios da região 

Nordeste para o ano de 2010, segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano do 

Brasil (PNUD, 2010). 

INDICADOR DEFINIÇÃO 

Proporção de 

Pobres 

Proporção dos indivíduos com renda 

domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 

140,00 mensais, em reais de agosto de 2010. O 

universo de indivíduos é limitado àqueles que 

vivem em domicílios particulares permanentes. 

Expectativa de 

Anos de Estudo 

Número médio de anos de estudo que uma 

geração de crianças que ingressa na escola 

deverá completar ao atingir 18 anos de idade, se 

os padrões atuais se mantiverem ao longo de sua 

vida escolar. 

Taxa de 

Analfabetismo 

de 15 anos ou 

mais 

Razão entre a população de 15 anos ou mais de 

idade que não sabe ler nem escrever um bilhete 

simples e o total de pessoas nesta faixa etária 

multiplicado por 100. 

 

Índice de Gini 

 

Mede o grau de desigualdade existente na 

distribuição de indivíduos segundo a renda 

domiciliar per capita. Seu valor varia de 0, 

quando não há desigualdade (a renda 

domiciliar per capita de todos os indivíduos tem 

o mesmo valor), a 1, quando a desigualdade é 

máxima (apenas um indivíduo detém toda a 

renda).O universo de indivíduos é limitado 

àqueles que vivem em domicílios particulares 

permanentes. 

FONTE: Elaborada com base no Glossário do Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil (PNUD, 2010). 

 

3.2.2 Análise dos Dados 

 

Para a correção dos registros de óbito foi aplicada a técnica adaptada de Borges e 

Cano (2012), visualizado na Ilustração 9. Após a correções dos óbitos foram calculadas 

taxas brutas, específicas por cada grupo etário (10-14 a 25-29) e triênio (2012-2014 e 

2015-2017). Para isso utilizou-se as populações municipais masculinas de 2012-2014 e 

2015-2017, disponibilizadas por Freire et al. (2020). 

Além disso ainda foram corrigidas a cobertura das taxas pelos fatores de correção, 

resultados do trabalho de busca ativa de Szwarcwald et al. (2010), em que os municípios 

nordestinos foram classificados em quatro portes: “até 20.000”, “entre 20.001 até 

50.000”, “entre 50001 até 200.000” e “mais de 200.000”. Ou seja, segundo o porte de 

cada município por estado se estabeleceu seu fator de correção. Para visualizar essa 

correspondência, os fatores de correção por porte para cada estado podem ser conferidos 

no Quadro 2.  
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Ademais as taxas foram padronizadas, pelo método direto e foi utilizada como 

população padrão a população brasileira masculina do Censo Demográfico de 2010. 

Todos esses passos foram realizados no Excel, mas as taxas foram suavizadas pelo 

Estimador Bayesiano Empírico, no GEODA.  

 

Quadro 2: Fatores de Correção dos Municípios Nordestinos a partir do porte 

populacional 

Estado Até 20.000 20.001-50.000 50.001-200.000 Mais de 200.000 

AL 1,10 1,08 1,09 1,10 

BA 1,20 1,12 1,09 1,10 

CE 1,10 1,12 1,09 1,10 

MA 1,20 1,20 1,28 1,10 

PB 1,10 1,12 1,09 1,10 

PE 1,10 1,08 1,06 1,07 

PI 1,10 1,12 1,09 1,10 

RN 1,20 1,12 1,09 1,10 

SE 1,10 1,08 1,09 1,10 
Fonte: Elaborada com base no trabalho de Szwarcwald et al. (2010). 

 

Para a análise espacial, é importante salientar que as malhas cartográficas 

digitalizadas dos municípios da região Nordeste foram obtidas junto ao IBGE. Para a 

elaboração dos mapas temáticos tanto dos homicídios quanto para as variáveis 

independentes foi utilizado o software QGIS. A análise exploratória espacial foi realizada 

por meio do I de Moran e a identificação dos clusters dos municípios das taxas de 

mortalidade por homicídios foi observada pelo LISA. Também foram obtidos por meio 

deste programa, o Índice de Moran Global Bivariado e o LISA Bivariado para observar a 

autocorrelação espacial entre variáveis independentes e a taxa de homicídios de 2015 a 

2017.  

Para conseguir realizar o teste da significância do Índice de Moran gerou-se um 

bootstrap a partir da atribuição de um valor aleatório a cada região, com um número muito 

grande de permutações (99 no Índice de Moran Local e 999 no Índice de Moran Global 

univariado e Moran e LISA bivariados). A partir disso se comparou o I de Moran da 

amostra artificial com o observado. Como o teste depende do número de permutações, o 

p-valor reportado é na realidade um pseudo p-valor (CHAGAS, 2018). Esses 

procedimentos foram gerados no programa GEODA. Vale ressaltar que ainda foi 

utilizado o programa R para produzir os Box-Plots das taxas de homicídios e confirmar 

os pseudos p-valores do Índice de Moran, por meio da biblioteca spdep.  
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3.2.3 Aspectos Éticos 

 

Por utilizar dados secundários em que não há a identificação dos sujeitos, foi 

dispensada a apreciação desta Pesquisa ao Comitê de Ética de Pesquisa da UFRN. 

 

4. RESULTADOS 

 

Este tópico se divide em duas partes, uma seriam os resultados da etapa de correção 

e a outra apresenta a Análise Espacial. 

 

4.1 PROCESSO DE CORREÇÃO DAS TAXAS DE HOMICÍDIOS 

 

No triênio de 2012 a 2014, foi registrado um total de 36.876 óbitos por homicídios 

e no segundo triênio, analisado de 2015 a 2017, houve o aumento em 11,11% desse 

número, pois foram notificados 40.972 óbitos por essa mesma causa. Após a correção da 

qualidade, o primeiro triênio ficou com o total de 38.222 (+3,65%) e o segundo triênio 

com 43.246 (+5,59%). Após a correção da cobertura dos registros de óbitos, os números 

foram 42.192 e 47.851, para os dois triênios, com os respectivos aumentos percentuais 

10,39% e 10,60%. Ademais foram registradas taxas de mortalidade por homicídios em 

jovens do sexo masculino na Região Nordeste de 12,26 e 14,03 homicídios por 10 mil 

homens, em cada triênio. 

 Destaca-se no primeiro triênio, um total de 472 (26,32%) municípios que 

apresentaram ausência de notificação, e tiveram um declínio no segundo triênio para a 

quantidade de 381 (21,25%). O estado do Piauí mostrou maior proporção de municípios 

sem notificação de homicídios, com 143 (30,30%) e 132 (34,65%), em cada triênio, 

respectivamente. 

No triênio de 2012 a 2014, percebe-se que os estados da Bahia (2,03 óbitos por 10 

mil homens) e Rio Grande do Norte (1,06 óbitos por 10 mil homens) exibiram alta taxa 

de mortalidade por Evento Cuja Intenção é Indeterminada (ECI), e isso acarretou em um 

aumento substancial nas taxas de mortalidade dos mesmos após a correção da qualidade, 

uma vez que houve o incremento de 12,54 para 14,00 homicídios por 10 mil homens 
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(11,64%) e de 13,69 para 14,23 homicídios por 10 mil homens (3,94%) em cada estado, 

respectivamente (Tabela 1). 

 Do mesmo modo, no triênio de 2015 a 2017, permaneceram altas as proporções 

de registros de óbito classificados como ECI tanto para a Bahia (1,82 óbitos por 10 mil 

homens), quanto para o Rio Grande do Norte (1,08 óbitos por 10 mil homens). Observado 

isso, destaca-se ainda o aumento substancial no estado da Bahia, expressado na Tabela 2, 

em que a taxa de mortalidade sem correção, e após correção da qualidade da informação, 

aumentou em 16,60% (14,64 para 17,07 homicídios por 10 mil homens). Em segundo 

lugar, nesse triênio, está o Maranhão, com acréscimo de 7,26% (8,67 para 9,37 homicídios 

por 10 mil homens). 

Na segunda etapa em que foram aplicados os fatores de correção por busca ativa 

de Szwarcwald et al. (2010), além dos estados mencionados (RN e BA apresentaram 

aproximadamente 18,00% em ambos os triênios) na primeira etapa, também os estados 

de Maranhão (aproximadamente 30,95% em ambos os triênios), Ceará (aproximadamente 

14,00% em ambos os triênios) e Piauí (também aproximadamente 14,00% em ambos os 

triênios), demonstraram deficiência na cobertura de seus registros vitais, por sofrerem 

maior influência da correção para a subnotificação dos óbitos (Tabelas 1 e 2).  

 

Tabela 1: Taxas de Mortalidade por Homicídios de jovens do sexo masculino 

padronizadas pela população masculina de 2010 por 10 mil homens, na faixa etária 

entre 10-29, no triênio 2012-2014. 

Estados 

Sem 

Correção 

(SC) 

Correção 

da 

Qualidade 

(CQ) 

CQ-SC 

(Δ%) 

Todas as 

Correções 

(TC) 

TC-CQ 

(Δ%) 
ECI 

AL 20,26 20,26 0,00% 22,09 9,03% 0,04 

BA 12,54 14,00 11,64% 16,52 18,00% 2,03 

CE 15,66 15,73 0,45% 17,93 13,99% 0,39 

MA 8,19 8,30 1,34% 10,87 30,96% 0,28 

PB 12,31 12,33 0,16% 13,69 11,03% 0,23 

PE 10,59 10,68 0,85% 11,43 7,02% 0,54 

PI 5,37 5,42 0,93% 6,18 14,02% 0,26 

RN 13,69 14,23 3,94% 16,79 17,99% 1,06 

SE 12,88 12,90 0,16% 14,06 8,99% 0,12 

FONTE: Elaborada com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et 

al. (2020). 
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Tabela 2: Taxas de Mortalidade por Homicídios de jovens do sexo masculino 

padronizadas pela população masculina de 2010 por 10 mil homens, na faixa etária 

entre 10-29, no triênio 2015-2017. 

Estados 

Sem 

Correção 

(SC) 

Correção 

da 

Qualidade 

(CQ) 

CQ-SC 

(Δ%) 

Todas as 

Correções 

(TC) 

TC-CQ 

(Δ%) 
ECI 

AL 17,77 17,79 0,11% 19,39 8,99% 0,06 

BA 14,64 17,07 16,60% 20,14 17,98% 1,82 

CE 15,96 16,06 0,63% 18,31 14,01% 0,60 

MA 8,67 9,37 8,07% 12,27 30,95% 0,29 

PB 10,49 10,52 0,29% 11,68 11,03% 0,13 

PE 15,82 15,91 0,57% 17,03 7,04% 0,63 

PI 5,61 5,67 1,07% 6,46 13,93% 0,18 

RN 18,55 19,12 3,07% 22,57 18,04% 1,08 

SE 19,2 19,24 0,21% 20,97 8,99% 0,3 

FONTE: Elaborada com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et 

al. (2020). 

 

Em relação aos mapas temáticos da mortalidade por homicídios do sexo 

masculino, na faixa de 10 a 29 anos, foram construídos quatro representações para os dois 

períodos analisados (Figuras 1 a 8) que representam: a) as taxas sem nenhuma correção, 

b) com a correção da qualidade, c) com ambas as correções e o d) mapa dos Evento Cuja 

Intenção é Indeterminada (ECI). Nesses mapas, de maneira geral, pode-se perceber a 

concentração dos óbitos no litoral nordestino onde situam-se as capitais nordestinas, em 

sua maioria (Figuras 9 e 10). Estes mapas temáticos foram ordenados em quatro classes: 

|0-5,00; |5,00-10,00; |10,00 a 15,00 e |15,00 e >15,00 por 10 mil homens. 

Nestes, destaca-se o Piauí com vazios nos mapas, o que caracteriza a quantidade 

de municípios com ausência de notificações, citada anteriormente. Também pode-se 

visualizar os municípios baianos com valores elevados no mapa do ECI nos dois triênios 

e como isso se destaca nos mapas após as correções, devido ao aumento das taxas baianas 

mencionado na seção anterior (Figuras 1 a 8). 

De um triênio para outro, verifica-se a hipótese da disseminação da violência para 

os interiores. No primeiro período, havia apenas a faixa litorânea com intenso número de 

óbitos por homicídios, pois contemplava o intervalo com as taxas maiores, de 15,0 

homicídios por 10 mil homens. No segundo triênio, ocorre a expansão de taxas entre 5,0 

e 10,0 homicídios por 10 mil homens, de modo significativo, além de mais pontos na 

Região Nordeste com taxas maiores do que 15,0 homicídios por 10 mil homens, como 
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sul do Maranhão, oeste da Bahia, nordeste do Ceará e extensão da faixa do litoral 

nordestino com as maiores taxas. Essa característica levanta as seguintes hipóteses: isso 

pode ocorrer tanto devido ao aumento dos homicídios no interior nordestino, quanto pela 

maior e melhor notificação dos casos (Figuras 1 a 8). 

 

Figura 1: Mapa Temático das Taxas de Mortalidade por Homicídios de jovens do 

sexo masculino, na faixa etária entre 10-29 sem as correções, por 10 mil homens, no 

triênio 2012-2014. 

 

 

FONTE: Elaborado com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et 

al. (2020). 

Sem Correção 
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Figura 2: Mapa Temático das Taxas de Mortalidade por Homicídios de jovens do 

sexo masculino, na faixa etária entre 10-29 com a correção da qualidade, por 10 mil 

homens, no triênio 2012-2014. 

 

 

FONTE: Elaborado com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et 

al. (2020).  

 

Figura 3: Mapa Temático das Taxas de Mortalidade por Homicídios de jovens do 

sexo masculino, na faixa etária entre 10-29 com correção da qualidade e cobertura, 

por 10 mil homens, no triênio 2012-2014. 

 

 

 

FONTE: Elaborado com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et 

al. (2020). 

Correção da Qualidade  

Todas as Correções 
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Figura 4: Mapa Temático das Taxas de Mortalidade por Homicídios de jovens do 

sexo masculino, na faixa etária entre 10-29 com todas as correções, por 10 mil 

homens, no triênio 2012-2014., 

 

FONTE: Elaborado com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et 

al. (2020). 

 

Figura 5: Mapa Temático das Taxas de Mortalidade por Homicídios de jovens do 

sexo masculino, na faixa etária entre 10-29, sem as correções, por 10 mil homens, no 

triênio 2015-2017. 

 

 

FONTE: Elaborado com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et 

al. (2020). 

ECI 

Sem Correção 
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Figura 6: Mapa Temático das Taxas de Mortalidade por Homicídios de jovens do 

sexo masculino, na faixa etária entre 10-29, com correção da qualidade, por 10 mil 

homens, no triênio 2015-2017. 

 

 
FONTE: Elaborado com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et 

al. (2020). 

 

Figura 7: Mapa Temático das Taxas de Mortalidade por Homicídios de jovens do 

sexo masculino, na faixa etária entre 10-29, com correção da qualidade e cobertura, 

por 10 mil homens, no triênio 2015-2017. 

 

 

 

FONTE: Elaborado com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et 

al. (2020). 

Correção da Qualidade  

Todas as Correções 
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Figura 8: Mapa Temático das Taxas de Mortalidade por Homicídios de jovens do 

sexo masculino, na faixa etária entre 10-29, com ECI, por 10 mil homens, no triênio 

2015-2017. 

 

 

FONTE: Elaborado com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020). 

 

  

ECI 
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4.2 MAIORES E MENORES COEFICIENTES DE MORTALIDADE POR HOMICÍDIOS 

DO SEXO MASCULINO NA FAIXA ETÁRIA DE 10 A 29 ANOS SEGUNDO 

ESTADOS E MUNICÍPIOS  

 

Nos Box-Plots do Gráfico 1, no primeiro triênio analisado, o maior coeficiente de 

mortalidade por homicídios do sexo masculino, na faixa de 10 a 29 anos, foi de 50,55, em 

Simões Filho/BA e a menor de 0,81, em Parnarama/MA (ambos por 10 mil homens). No 

triênio seguinte, a maior taxa foi de 61,18, em Saubara/BA, e a menor de 1,13 em Barras/PI 

(ambos por 10 mil homens). Em relação às médias e medianas, a média das taxas calculadas 

ficou em torno de 7,78 óbitos (desvio padrão de 6,19) por 10 mil homens e a mediana em 

5,77 por 10 mil homens no período de 2012 a 2014. No triênio seguinte, houve aumento 

dessas medidas de tendência central, sendo a média 10,98 óbitos (desvio padrão de 7,17) e a 

mediana 10,98 por 10 mil homens.  

Pode-se observar nas Tabelas 3 e 4, no período entre 2012 e 2014, que as maiores 

taxas de mortalidade por homicídios para o grupo analisado se encontram no município de 

Simões Filho/BA, (50,55 por 10 mil homens), Lauro de Freitas/BA (48,17 por 10 mil 

homens) e Murici/AL (42,91 por 10 mil homens). Entre os dez municípios que apresentaram 

as maiores taxas de homicídios suavizadas pelo Estimador Bayesiano (este diminuí as taxas 

dos municípios com alto grau de mortalidade por homicídios), a maioria das cidades estão 

localizadas na Bahia, predominantemente na Região Metropolitana de Salvador e Sul Baiano; 

e Alagoas, em sua maioria no Leste Alagoano. Enquanto o menor coeficiente para esse 

período se encontra na cidade de Parnarama/MA (0,81 por 10 mil homens), localizada no 

Leste Maranhense. Pode-se verificar isso nas Tabelas 3 e 4.  

Por sua vez, no segundo triênio de 2015 a 2017, os maiores coeficientes de 

mortalidade por homicídios do sexo masculino, na faixa de 10 a 29 anos, permaneceram na 

Bahia, agora no município de Saubara/BA (61,18 por 10 mil homens), Itapebi/BA (55,95 por 

10 mil homens) e, em terceiro lugar, para Itabela/BA (46,46 por 10 mil homens), o primeiro 

município localizado na Região Metropolitana de Salvador e os outros dois no Sul Baiano. 

Ademais, a menor taxa para esse período foi encontrada no município de Santana do 

Cariri/CE (1,13 por 10 mil homens), localizado no Sul Cearense (Tabelas 5 e 6). 
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Gráfico 1:  Box-plots das Taxas de Mortalidade por Homicídios de jovens do sexo 

masculino, por 10 mil homens, nos triênios 2012-2014 e 2015-2017 (esquerda para 

direita).

  

FONTE: Elaborados com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020). 

 

Tabela 3: Maiores Taxas de Mortalidade por Homicídios de jovens do sexo masculino, 

na faixa etária entre 10-29, correção da qualidade da informação e cobertura dos 

registros, padronizadas pela população masculina de 2010 por 10 mil homens e 

suavizadas pelo Estimador Bayesiano Empírico, no triênio 2012-2014. 

Ordem de 

Classificação 
Sigla UF Município 

Nº óbitos sem 

correção 

Taxas por 10 

mil homens 

1º BA Simões Filho 272 50,55 

2º BA Lauro de Freitas 352 48,17 

3º AL Murici 68 42,91 

4º AL Pilar 71 41,63 

5º BA Mata de São João 89 41,39 

6º BA Itapebi 16 40,28 

7º BA Itabuna 370 38,77 

8º PB Conde 45 37,88 

9º PB Santa Rita 219 36,47 

10º AL Satuba 31 36,03 
FONTE: Elaborados com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020). 
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Tabela 4: Menores Taxas de Mortalidade por Homicídios de jovens do sexo masculino, 

na faixa etária entre 10-29, correção da qualidade da informação e cobertura dos 

registros, padronizadas pela população masculina de 2010 por 10 mil homens e 

suavizadas pelo Estimador Bayesiano Empírico, no triênio 2012-2014. 

Ordem de 

Classificação 
Sigla UF Município 

Nº óbitos sem 

correção 

Taxas por 

10 mil 

homens 

1º MA Parnarama 0 0,81 

2º MA Urbano Santos 0 0,94 

3º PI Barras 1 1,02 

5º MA Pedro do Rosário 0 1,05 

4º MA Anajatuba 0 1,03 

5º BA Macaúbas 1 1,10 

6º BA Santa Rita de Cássia 1 1,12 

8º PE Tacaratu 0 1,14 

9º BA 
Luís Eduardo 

Magalhães 
0 1,17 

7º BA Buritirama 0 1,18 

 BA Santana 0 1,20 
FONTE: Elaborados com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020). 

 

Tabela 5: Maiores Taxas de Mortalidade por Homicídios de jovens do sexo masculino, 

na faixa etária entre 10-29, correção da qualidade da informação e cobertura dos 

registros, padronizadas pela população masculina de 2010 por 10 mil homens e 

suavizadas pelo Estimador Bayesiano Empírico, no triênio 2015-2017. 

Ordem de 

Classificação 
Sigla UF Município 

Nº óbitos sem 

correção 

Taxas por 10 mil 

homens 

1º BA Saubara 30 61,18 

2º BA Itapebi 23 55,95 

3º BA Itabela 65 46,46 

4º PE Cupira 59 46,09 

5º RN Ceará-Mirim 172 45,41 

6º BA Simões Filho 217 42,71 

7º CE Itaitinga 98 42,36 

8º BA Lauro de Freitas 300 41,83 

9º BA Vera Cruz 83 41,59 

10º PE 
São José da 

Coroa Grande 

43 
38,62 

FONTE: Elaborados com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020). 
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Tabela 6: Menores Taxas de Mortalidade por Homicídios de jovens do sexo masculino, 

na faixa etária entre 10-29, correção da qualidade da informação e cobertura dos 

registros padronizadas pela população masculina de 2010 por 10 mil homens e 

suavizadas pelo Estimador Bayesiano Empírico, no triênio 2015-2017. 

Ordem de 

Classificação 
Sigla UF Município 

Nº óbitos sem 

correção 

Taxas por 10 

mil homens 

1º CE Santana do Cariri 0 1,13 

2º PI Barras 1 1,42 

3º BA Macaúbas 2 1,72 

4º MA Araioses 2 1,82 

5º MA Centro do Guilherme 0 1,97 

6º MA Presidente Sarney 0 2,02 

7º PI Luís Correia 1 2,04 

8º MA Alcântara 0 2,04 

9º MA 
São Luís Gonzaga do 

Maranhão 
0 2,07 

10º PE Flores 0 2,10 
FONTE: Elaborados com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020). 

 

Ao analisar por estado, em Alagoas, nos triênios analisados, as maiores taxas se 

concentraram de maneira geral no Leste Alagoano. Sendo a taxa de Maceió para ambos 

períodos 35,72 e 26,48 homicídios por 10 mil homens, respectivamente. Enquanto as 

menores taxas no estado de Alagoas as se localizam de maneira aleatória no espaço. 

(Apêndice 1, Tabelas de 1 a 4). 

No estado da Bahia, as maiores taxas se encontram nas mesorregiões Sul Baiano e 

Metropolitana de Salvador. Com a capital Salvador (25,43 e 26,87 homicídios por 10 

homens, em cada triênio. Por sua vez as menores taxas estão de distribuídas aleatoriamente, 

assim como em Alagoas (Apêndice 1, Tabelas de 5 a 8). 

No Ceará, os coeficientes mais altos estão na Metropolitana de Fortaleza e Jaguaribe. 

Em Fortaleza as taxas encontradas foram 34,00 e 27,74 homicídios por 10 mil homens, em 

ambos triênios.  Os menores índices se localizam no Sul Cearense e Noroeste Cearense 

(Apêndice 1, Tabela de 9 a 12). 

No Maranhão, as maiores e menores taxas de homicídios estão dispostas de maneira 

aleatória no estado. Tendo a capital São Luís taxas de 27,67 e 24,01 homicídios por 10 mil 

homens. (Apêndice 1, Tabelas de 13 a 16).  

Na Paraíba, a maioria das maiores taxas estão localizadas na Mata Paraibana. A 

capital João Pessoa apresenta taxas de homicídios de 29,06 e 20,21 homicídios por 10 mil 

homens, em cada triênio. Enquanto as menores taxas se localizam no Borborema e Sertão 
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Paraibano, no primeiro período e no Agreste Paraibano e Sertão Paraibano, no segundo 

período (Apêndice 1, Tabelas de 17 a 20).   

No estado de Pernambuco, as maiores taxas estão presentes na mesorregião 

Metropolitana de Recife, Mata e Agreste Pernambucano. Com a capital Recife apresentando 

taxas de 17,43 e 23,00 homicídios por 10 mil homens. Assim como as maiores taxas, entre 

as menores coexiste uma junção de mesorregiões: Agreste, São Francisco, Sertão 

Pernambucano (Apêndice 1, Tabelas de 21 a 24). 

No Piauí, a capital Teresina (16,81 e 16,37 homicídios por 10 mil homens) ocupou a 

primeira posição e a segunda entre as maiores taxas do estado, localizada no Centro-Norte 

Piauiense. Com as maiores taxas localizadas no Centro-Norte e Sudoeste Piauiense. Por sua 

vez, os menores coeficientes estão no Centro-Oeste e Norte Piauiense (Apêndice 1, Tabelas 

de 25 a 28). 

No Rio Grande do Norte, as maiores taxas estão no Leste e Oeste Potiguar. A capital 

Natal apresenta taxas de 25,62 e 27,96 homicídios por 10 mil homens. Enquanto os menores 

índices se situam no Central, Oeste e Agreste Potiguar (Apêndice 1, Tabelas de 29 a 32). 

Por fim, no estado de Sergipe, as maiores taxas majoritariamente, se localizaram no 

Leste Sergipano. Todavia, a maior taxa se situou no Agreste Sergipano no primeiro triênio, 

no município de Areia Branca (22,89 homicídios por 10 mil homens). A capital Aracaju 

apresentou taxas de 20,84 e 29,80 homicídios por 10 mil homens, respectivamente. As 

menores taxas por essa causa e grupo, estão localizadas no Sertão e Leste Sergipano. 

(Apêndice 1, Tabelas de 33 a 36). 
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4.3 ANÁLISE ESPACIAL 

 

4.3.1 Análise Espacial Univariada 

 

Para entender geograficamente a heterogeneidade e complexidade da Região 

Nordeste, o IBGE subdivide a região em quatro partes: Meio Norte, Sertão Nordestino, 

Agreste e Zona da Mata, representadas no Anexo 1. Isso facilita identificar o padrão espacial 

dos homicídios. 

Os Índices de Moran resultaram em uma correlação direta moderada: 0,50 e 0,49 

(intervalo entre 0 a 1) para os respectivos triênios, com pseudo p-valor de 0,001 em ambos 

períodos, após 999 permutações aleatórias. Ao assumir que a hipótese nula H0 seja que não 

há autocorrelação espacial, este p-valor indica fortemente que se deve rejeitar a hipótese nula 

H0. Devido a correlação direta, os valores estão localizados no Diagrama de Moran nos 

quadrantes 1 e 2. Ou seja, os óbitos por homicídios de jovens do sexo masculino nos 

municípios da região Nordeste, apresentaram dependência espacial para ocorrerem (Gráfico 

2). 

Em relação aos Mapas que apresentam os Indicadores Locais de Auto associação 

Espacial (LISA), pode-se inferir que há formação de cluster Baixo-Baixo na parte do Meio 

Norte e Sertão Nordestino e do cluster Alto-Alto na região da Zona da Mata e no Sertão 

Nordestino no estado do Ceará. Ou seja, os interiores possuem municípios onde a taxa de 

homicídios é baixa e o entorno também. Enquanto que no litoral, os municípios possuem a 

taxa de homicídio alta com o entorno também alto (Figuras 9 e 10). 

Vale destacar os clusters Alto-Baixo em alguns pontos da parte da região Meio Norte 

e Sertão Nordestino, pois são exatamente esse conjunto de municípios que possuem altas 

taxas de homicídios e o entorno baixo, logo, são locais que comprovam a disseminação da 

violência para o interior (Figuras 9 e 10). 

Ao assumir a hipótese nula H0 de que não há autocorrelação espacial das taxas de 

homicídios na Região Nordeste. O nível de significância indica que, em sua maioria, os 

clusters não são estatisticamente significativos, ou seja, se situam pseudos p-valores acima 

de 0,05, após 99 permutações aleatórias (Figuras 9 e 10). 

Isso significa que, na maioria dos casos, não se deve rejeitar a hipótese nula H0, pois 

são pseudos p-valores maiores do que 0,05. Entretanto, os que possuem p-valores abaixo de 

0,05 indicam uma evidência moderada para rejeitar a hipótese nula H0, entre 0,05 a 0,01. 
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Ainda confirmam a geografia dessas mortes, pois apresentam altas taxas localizadas no litoral 

nordestino e nas regiões interioranas em sua maioria com baixas taxas. Ademais, o fenômeno 

registra forte evidência de rejeitar a hipótese nula H0, devido à presença de clusters Alto-Alto 

(isso indica a autocorrelação) no litoral, geralmente, ser constituída por p-valores de 0,001 

(Figuras 9 e 10). 

 

Gráfico 2: Diagramas de Espalhamento de Moran (autocorrelação espacial) das Taxas 

de Mortalidade por Homicídios de jovens do sexo masculino, por 10 mil homens, nos 

triênios a) 2012-2014 e b) 2015-2017.    

 

 

 

 

FONTE: Elaborados com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020).  

a) 2012-2014 – Moran 0,50 pseudo p-valor = 0,001 

 

b) 2015-2017 – Moran 0,49 pseudo p-valor = 0,001 
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Figura 9: LISA (clusters) e do Nível de significância das Taxas de Mortalidade por 

Homicídios de jovens do sexo masculino, na faixa etária entre 10-29, por 10 mil homens,  

para o triênio 2012-2014. 

 

 

 

FONTE: Elaborados com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020).

LISA – 2012-2014 
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Figura 10: LISA (clusters) e do Nível de significância das Taxas de Mortalidade por 

Homicídios de jovens do sexo masculino, na faixa etária entre 10-29, por 10 mil homens, 

para o triênio 2015-2017. 
 

 
 

 

 

FONTE: Elaborados com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020). 

 

 

 

 

 

b) LISA – 2015-2017 
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4.3.2 Avaliação dos Indicadores Sociodemográficos dos Municípios da Região 

Nordeste  

 

As variáveis independentes para o sexo masculino, a fim de caracterizar e 

compreender a Região Nordeste, foram classificadas em quatro eixos econômicos, 

demográficos, educação e qualidade de vida, e apresentadas em Mapas Temáticos (Figuras 

13 a 15). Nesta descrição, também se utilizou da subdivisão do IBGE da Região Nordeste, 

apresentada no Anexo 1. 

Inicialmente, ao abordar sobre os indicadores econômicos, a taxa de desocupação, a 

partir dos 18 anos, se concentra nas regiões metropolitanas do litoral nordestino. Por sua vez, 

a razão de dependência se concentra no estado do Maranhão (Região do Meio Norte) de 

maneira mais intensa. De forma geral, as regiões mais interioranas da Região Nordeste, Meio 

Norte e Sertão Nordestino, apresentaram maior razão de dependência (Figuras 13 a 15). 

Isto pode ser observado no seu mapa, em que a renda parece ser bem distribuída. No 

mapa do percentual de pobres percebe-se a predominância dos mais pobres no Meio Norte, 

Sertão Nordestino, e partes do Agreste enquanto contempla a Zona da Mata mais clara. Isso 

demonstra a desigualdade entre as partes da região nordeste (Figuras 13 a 15).  

A mortalidade infantil da Região Nordeste se concentra na sua parte Meio Norte 

(Maranhão e parte do Piauí), com taxas de 40 óbitos por 1000 nascidos vivos. Ao tratar da 

taxa de fecundidade total, esta também é maior na parte do Maranhão (mais de 2,91 filhos 

por mulher). Enquanto a maior parte da Zona da Mata e do Agreste possuem taxa de 1,35 

filhos por mulher (Figuras 13 a 15).  

Segundo o mesmo relatório do Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil (2014), 

para o Brasil, apesar da esperança de vida ao nascer continuar a crescer no período 2011-

2014 e aumentar de 74,2 anos para 75,1 anos, sua taxa média de crescimento anual foi menor 

entre 2011 e 2014 (0,4%) do que no período 2000-2010. Na Região Nordeste, pelo mapa da 

esperança de vida. A expectativa de vida média seria de 70,3 anos. De maneira geral, cada 

estado possui suas singularidades e este indicador apresentou heterogeneidade no mapa. A 

esperança de vida se opõe a mortalidade infantil. É possível observar, a partir disso, um 

contraste entre os mapas de mortalidade infantil e expectativa de vida. Nas áreas onde a 

mortalidade infantil é alta, o mapa da esperança de vida é mais claro e nas demais áreas, 

ocorre a intensificação, de acordo com as particularidades de cada estado (Figuras 13 a 15). 

No tocante aos indicadores relacionados à educação, de acordo com o relatório do 

Atlas do Desenvolvimento (2014), pode-se notar que os índices de frequência escolar 
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relativos aos adolescentes e jovens-adultos, estão em níveis baixos e ainda apresentam baixo 

crescimento. Segundo o relatório, isso aponta que o problema apresentado nas pesquisas 

censitárias anteriores, ainda é presente para esse período e faz a ressalva para situações de 

atraso e abandono escolar. Na Região Nordeste, o sertão nordestino apresenta a faixa mais 

predominante de 3% a 5%, pois na Zona da Mata apresentam taxas maiores no estado de 

Sergipe e partes da Bahia. Vale destacar o estado de Pernambuco, em que todas as partes 

apresentam taxas entre 5% e 8%. Entretanto, o Maranhão possui mais crianças fora da escola 

entre 6 e 14 anos. Por fim, ausência dos percentuais no Piauí indicam mais um problema de 

notificação do que bons índices. No indicador da expectativa de anos de estudo, destaca-se o 

Ceará, e a taxa de analfabetismo de 15 ou mais é mais presente (faixa de 30 a 40 analfabetos) 

nos estados de Pernambuco, Sergipe e Paraíba, com índices também elevados em partes do 

Maranhão, Piauí e Ceará (Figuras 13 a 15).  

O indicador que representa a vulnerabilidade da estrutura local de cada município é o 

Percentual População com Banheiro e Água Encanada. Observa-se, pelo mapa, uma 

precariedade (menor do que 40%) na parte do Meio Norte e parte do sertão nordestino do 

Piauí. Enquanto a Zona de Mata e boa parte das Regiões do Sertão e Agreste estão com essas 

necessidades supridas a partir de 60%, com picos de 80%. Por fim, para avaliar a qualidade 

de vida da população usa-se o Índice de Gini, variante entre 0 e 1, quanto mais próximo de 

1, maior seria a desigualdade. Os piores índices (0,6-0,8 [0,1]) se concentram na parte mais 

próxima da Região Norte (Meio Norte e Oeste da Bahia). Isso revela que essa parte da região 

contempla indicadores menos equilibrados relacionados ao desenvolvimento (Figuras 13 a 

15). 
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Figura 11: Mapas Temáticos das variáveis independentes para o sexo masculino 

retiradas do Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil (PNUD, 2010): a) Taxa de 

Desocupação 18 ou mais, b) Razão de Dependência, c) Renda per Capita, d) Percentual 

de Pobres.  

 

 

 

 

 

  

 

 

FONTE: Elaborados com dados obtidos do PNUD (2010). 

  

b) Razão de Dependência a) Taxa de Desocupação 18 ou mais 

c) Renda per capita d) Percentual de Pobres 
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Figura 12: Mapas Temáticos das variáveis independentes para o sexo masculino 

retiradas do Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil (PNUD, 2010): a) 

Mortalidade Infantil, b) Taxa de Fecundidade Total, c) Esperança de Vida ao Nascer, 

e d) Percentual da População com Banheiro e Água Encanada. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

FONTE: Elaborados com dados obtidos do PNUD (2010). 

  

a) Mortalidade Infantil b) Taxa de Fecundidade Total 

c) Esperança de Vida ao Nascer d) Percentual Pop com Banheiro e Água Encanada 
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Figura 13: Mapas Temáticos das variáveis independentes para o sexo masculino 

retiradas do Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil (PNUD, 2010): a) Percentual 

de Crianças entre 6 e 14 Anos Fora da Escola, b) Expectativa de Anos de Estudo, c) 

Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou mais e d) Índice de Gini. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

FONTE: Elaborados com dados obtidos do PNUD (2010). 

  

b) Expectativa de Anos de Estudo 

 

a) Percentual de Crianças Fora da Escola 

c) Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou mais d) Índice de Gini 
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4.3.3 Análise Espacial Bivariada  

 

Entre as variáveis descritas anteriormente, as que resultaram em autocorrelação 

espacial baixa com a taxa de homicídios no triênio de 2015 a 2017, foram: Taxa de 

Desocupação 18 ou mais (0,24), razão de dependência (-0,22), renda per capita (0,26), 

percentual de pobres (-0,28), Percentual da População com Banheiro e Água Encanada 

(0,26), e Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou mais (-0,22). Ao assumir como hipótese nula 

H0 que não há autocorrelação espacial, todos estes Índices de Moran bivariado tiveram como 

pseudos p-valores gerados iguais a 0,001. O índice observado se encontrava sempre no 

extremo do gráfico de dispersão formado pelas 999 permutações aleatórias. Os pseudos p-

valor igual a 0,001, indicam fortemente rejeitar a hipótese nula H0 de que não há 

autocorrelação espacial entre essas variáveis e a taxa de homicídios. Os valores e o diagrama 

de Moran podem ser constatados nas Figuras 16 a 21. Os demais indicadores citados na seção 

anterior forneceram Índice de Moran abaixo de 0,20. 

Assim, a taxa de desocupação de 18 ou mais (0,24) obteve uma autocorrelação direta 

baixa, isso indica a existência de que o município “A”, com alta taxa de homicídios, possui 

em seu entorno, vizinhos com altas taxas de desemprego. No gráfico de dispersão, localiza-

se predominantemente no quadrante 1, Alto-Alto. Este pode-se observar no LISA, que se 

encontra na Zona da Mata da Região Nordeste (Figura 16). 

 A razão de dependência (-0,22), característica marcante dos municípios dos 

interiores apresentou uma autocorrelação inversa baixa, ou seja, o município “A” com alta 

taxa de homicídios possui no entorno, vizinhos com baixa taxa de dependência (quadrante 4, 

Alto-Baixo). Os interiores, apesar da expansão da violência, ainda concentram as menores 

taxas. Estes locais possuem as maiores taxas de dependência, por haver muitos jovens e 

idosos dependentes da população economicamente ativa. Com clusters Alto-Alto na sub-

região Meio Norte (Figura 17). 

Enquanto a renda per capita (0,26) possui uma autocorrelação direta baixa, em que o 

município “A”, com alta taxa de homicídios, possui vizinhança com alta taxa de renda per 

capita (quadrante 1, Alto-Alto); quanto maior a renda, maior a desigualdade do local, logo, 

maior a taxa de homicídios. Com clusters Alto-Alto no sul baiano (Figura 18). 

 Entretanto, no percentual de pobres (-0,28), o município “A”, com alta taxa de 

homicídios, possui o entorno com baixa taxa de pobres (quadrante 4, Alto-Baixo), pois 

quanto maior a pobreza, maior a condição igualitária daquele local, por isso, a taxa de 

homicídios tende a diminuir. Com clusters Alto-Baixo na Zona da Mata (Figura 19). 
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Em relação ao saneamento (0,26), característica que retrata a estrutura física do lugar, 

o município “A”, com alta taxa de homicídios, possui vizinhança com alta taxa de água e 

acesso ao banheiro (quadrante 1, Alto-Alto). Com clusters Alto-Alto na Zona da Mata 

(Figura 20). 

Por fim, a taxa de analfabetismo (-0,22) gerou uma autocorrelação inversa baixa, o 

município “A”, com alta taxa de homicídios, possui vizinhança com baixa taxa de analfabetos 

(quadrante 4, Alto-Baixo). Com clusters Alto-Baixo na Zona da Mata (Figura 21). 
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Figura 14: LISA Bivariado e Nível de Significância das Taxas de Mortalidade por 

Homicídios de jovens do sexo masculino por 10 mil homens e a Taxa de Desocupação 

18 ou mais. 

 

 

 

FONTE: Elaborados com dados obtidos do SIM (2015-2017), Freire et al. (2020) e PNUD (2010). 

a) Taxa de Desocupação 18 ou mais – Moran 0,24 pseudo p-valor = 0,001 
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Figura 15: LISA Bivariado e Nível de Significância das Taxas de Mortalidade por 

Homicídios de jovens do sexo masculino por 10 mil homens e a Razão de Dependência. 

 

 

 

 

FONTE: Elaborados com dados obtidos do SIM (2015-2017), Freire et al. (2020) e PNUD (2010). 

 

b) Razão de Dependência – Moran -0,22 pseudo p-valor = 0,001 
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Figura 16: LISA Bivariado e Nível de Significância das Taxas de Mortalidade por 

Homicídios de jovens do sexo masculino por 10 mil homens e a Renda per capita. 

 

 

 

 

FONTE: Elaborados com dados obtidos do SIM (2015-2017), Freire et al. (2020) e PNUD (2010). 

c) Renda per capita – Moran 0,26 pseudo p-valor = 0,001 

 



120 
 

 
 

Figura 17: LISA Bivariado e Nível de Significância das Taxas de Mortalidade por 

Homicídios de jovens do sexo masculino por 10 mil homens e o Percentual de Pobres. 

 

 

 

 

 

FONTE: Elaborados com dados obtidos do SIM (2015-2017), Freire et al. (2020) e PNUD (2010).  

d) Percentual de Pobres – Moran -0,28 pseudo p-valor = 0,001 
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Figura 18: LISA Bivariado e Nível de Significância das Taxas de Mortalidade por 

Homicídios de jovens do sexo masculino por 10 mil homens e o Percentual da População 

com Banheiro e Água Encanada. 

 

 

 

 

FONTE: Elaborados com dados obtidos do SIM (2015-2017), Freire et al. (2020) e PNUD (2010). 

  

e) Percentual Pop com Banheiro e Água Encanada – Moran 0,26 pseudo p-valor = 0,001 
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Figura 19: LISA Bivariado e Nível de Significância das Taxas de Mortalidade por 

Homicídios de jovens do sexo masculino por 10 mil homens e a Taxa de Analfabetismo 

de 15 anos ou mais.  

 

 

 

 

FONTE: Elaborados com dados obtidos do SIM (2015-2017), Freire et al. (2020) e PNUD (2010). 

f) Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou mais – Moran -0,22 pseudo p-valor = 0,001 
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5. DISCUSSÃO 

 

Desde quando a OMS declarou que a violência era um problema de saúde pública 

global, se tornou imprescindível entender como se comporta a violência no mundo (KRUG 

et al., 2002). A melhora dos registros vitais é fundamental para estabelecer boas políticas 

públicas, uma vez que conhecer o perfil do retrato de óbitos significa direcionar as ações de 

modo mais eficaz. Por isso, neste trabalho, foi importante corrigir os óbitos e as taxas de 

homicídios, a fim de aproximar os dados da realidade.  

A partir disso, observa-se que os mapas temáticos (Figuras 1 a 8) demonstram pouca 

mudança de um processo de correção para outro, entretanto ao destrinchar as taxas de 

homicídios percebe-se que os estados da Bahia e Rio Grande do Norte apresentaram 

alterações significativas. Isso indica que estes estados mascaram seus registros de óbitos por 

homicídios, caracterizado por taxa de ECI mais elevada em relação aos demais estados 

nordestinos (Tabelas 1 e 2).  

Outro ponto seria que Maranhão, Ceará e Piauí, além dos estados citados acima, 

também demonstraram ineficiência na notificação. Ou seja, conforme os fatores de correção 

utilizados neste trabalho (SZWARCWALD et al., 2010), esse conjunto de estados nem 

notificam seus homicídios, pois apresentam altos fatores de correção. Isso indica problemas 

de cobertura do óbito. 

Analisar as notificações é crucial, devido a qualidade da informação ser uma 

orientação reforçada constantemente do Ministério da Saúde para o serviço local, além de 

instituições que verifiquem a causa desses óbitos. Uma vez que investir em estatísticas vitais 

e indicadores socioeconômicos significa conhecer sua população e realizar o planejamento 

de ações adequadas (ONU, 1974).  

Ao partir para a seção sobre os coeficientes de mortalidade encontrados, é necessário 

estabelecer alguns parâmetros mais gerais. Em 2017, segundo o Atlas da Violência (2019), 

o Brasil possuía taxa de 34,9 por 100 mil habitantes. Enquanto a taxa de homicídios no 

Nordeste é 49,8 por 100 mil habitantes, na Região Norte é de 47,0 por 100 mil habitantes, na 

Região Sudeste 31,2 por 100 mil habitantes, na Região Sul 23,9 por 100 mil habitantes e no 

Centro-Oeste é de 31,11.  

Ainda de acordo com o Atlas da Violência (2019), o Brasil possui taxas de homicídios 

que vão desde 10,3 óbitos por 100 mil habitantes no estado de São Paulo, até taxas de 62,8 

óbitos por 100 mil habitantes no estado do Rio Grande do Norte. Vale destacar que a taxa do 
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estado de São Paulo pode mascarar violência com causa indeterminada, ainda conforme o 

Atlas da Violência (2019).  

Neste estudo, a região nordestina obteve média e mediana de taxas de homicídios em 

jovens de 10,98 homicídios por 10 mil homens (desvio padrão de 7,17), para o período de 

2015 a 2017. Enquanto o estado Rio Grande do Norte também se destaca neste estudo, assim 

como no Atlas da Violência (2019) e apresentou a maior taxa no segundo triênio (16,79 para 

22,57 por 10 mil homens), seguido do estado da Bahia (16,52 para 20,14 por 10 mil homens) 

e do Ceará (17,93 para 18,31 por 10 mil homens) (Tabelas 1 e 2).  

Por sua vez os mapas temáticos (Figuras 1 a 8) representam um litoral nordestino, 

marcado por violência, devido esta área ser mais urbanizada e desenvolvida (IBGE, 2010). 

Isso acarreta em desigualdade social, a causa priori da violência juvenil. De um período 

analisado para outro, nota-se que os interiores aumentaram seus coeficientes. Dentro de um 

tempo curto, a violência se expandiu, o que provoca a manutenção das taxas de homicídios 

dos estados. Visto a redução das taxas em algumas capitais como Maceió, Fortaleza, São 

Luís, João Pessoa e Teresina, mas em contrapartida o aumento em outras capitais como 

Salvador, Recife, Natal e Aracaju. Tal característica retrata uma região com diferentes fases 

de transição da violência. Os municípios mais violentos se localizam na Bahia, ao restringir 

para este estado, percebe-se que as mesorregiões mais violentas seriam o Sul Baiano e a 

Metropolitana de Salvador.  

Esse aumento está relacionado a urbanização acelerada e a ausência de preparo deste 

estado para atender a nova realidade. Enquanto Alagoas, que no triênio de 2012 a 2014 

ocupava a primeira posição (por ser o mais pobre e violento dos estados nordestinos), no 

triênio subsequente, apresentou taxas menores de violência indeterminada, pois neste estado 

ocorreram ações interinstitucionais em que o IML atuou em conjunto com a Polícia Civil, 

conforme exposto por Borges et al. (2012). Isso demonstra como a interação entre 

instituições com comunicação adequada reflete na melhora da qualidade dos óbitos. 

A redução das taxas em algumas regiões metropolitanas e o aumento em outras, 

reforça o contexto de desigualdade e de distintos momentos internos da Região Nordeste. As 

localidades que apresentam redução, estariam associadas à maior presença do Estado. Uma 

vez que as ações de prevenção específicas são mais facilmente implementadas nessa parte. 

De modo geral, algumas ações que influenciaram na redução das taxas de homicídios foram 

a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), criação do Bolsa Família, incentivo 

do Primeiro Emprego para jovens, que somados representam ações significativas para o 

combate da criminalidade (SOUSA, 2009).  
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Vale destacar que apesar do imaginário comum de que os interiores são menos 

violentos, a região nordestina apresenta o fenômeno da interiorização e disseminação da 

violência, caracterizado pelo aumento da economia em lugares mais afastados, sem a 

presença do Estado. Isso transfere o local de preferência da criminalidade, seguindo a linha 

econômica do crime de Becker (1968). Neste trabalho, encontram-se fortes indícios dessa 

interiorização e disseminação da violência, seja pelo aumento dos homicídios nos interiores 

de um período analisado para outro, seja pela decadência das taxas nas capitais e regiões 

metropolitanas, porém, a taxa da Região Nordeste aumenta, impulsionada pela alta nos 

interiores.  

Ao avançar a análise para o eixo espacial do trabalho, tem-se o índice de Moran que 

forneceu uma correlação espacial moderada (em torno de 0,50 para ambos triênios). Isso 

indica que a violência letal atua de acordo com a localidade. Ou seja, não há uma 

aleatoriedade dos homicídios, onde o indivíduo jovem ao possuir este desfecho, mostra mais 

sobre o local do que sobre a vítima. Por isso, a ausência do estado em abarcar as necessidades 

escolares e de acesso ao mercado de trabalho deste grupo juvenil é tão culposa. 

No Brasil, o processo de urbanização acelerada e a ausência de planejamento 

correspondente à nova situação, estimulou o extermínio dos jovens, em especial os pobres, 

da periferia, de raça/cor preta ou parda e do sexo masculino (CASTELLANOS, 1997). Tal 

processo de urbanização acelerada, provocou a Transição Demográfica de maneira 

heterogênea no país, com regiões em um nível mais avançado e outras ainda iniciando seu 

processo, o que interfere na estrutura etária da população. Esse quadro reflete o processo de 

descontinuidade de coorte, em que os integrantes de coortes mais largas terão menos 

oportunidades de vida (ARAÚJO-JR, 1999; MUNIZ, 2016; PHILIPS, 1999; PERES et al., 

2009; FABIO et al., 2006; O´BRIEN; STOCKARD, 2002). 

Tal autocorrelação espacial positiva corrobora com os mapas temáticos, que 

apresentaram um litoral violento e ainda a difusão da violência letal para os interiores. Tal 

fenômeno foi representado pela análise espacial exploratória. Em relação ao LISA, os 

clusters Alto-Alto presentes no litoral, confirmam esse litoral violento, demonstrado 

anteriormente. Enquanto os clusters Alto-Baixo nos interiores nas sub-regiões do Meio Norte 

e Sertão Nordestino, reforçam a questão da interiorização e disseminação da violência, pois 

estas localidades apresentam altas taxas de homicídios, envoltas de um entorno baixo.  

Ao prosseguir para o LISA bivariado, o litoral apresenta alta taxa de desocupação o 

que atrelada à maior letalidade por homicídios, o cluster presente seria o Alto-Alto. Outra 

variável em destaque no LISA bivariado seria o percentual de pobres, com cluster Alto-Baixo 
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no litoral, isso não confirma o que a literatura apresenta de haver maior violência nos lugares 

mais pobres. Esse fenômeno aparece também em outros estudos como no estudo de Sousa 

(2012). 

Resultados semelhantes também apareceram, de acordo com os achados de Lima et 

al. (2005), as taxas de mortalidade por homicídios apresentaram associações estatisticamente 

significativas, com a maioria dos indicadores de condições de vida e demográficos, exceto 

com o indicador de desigualdade de Theil, os indicadores igualmente utilizados neste 

trabalho (renda per capita, índice de pobreza e taxa de analfabetismo), apresentaram as 

mesmas associações: 

 

“[...] renda familiar per capita e renda do chefe de família mostraram associação 

acima positiva e acima de 0,4. O índice de pobreza e taxa de analfabetismo também 

apresentaram associação com as taxas de homicídio acima de 0,4; porém, negativa” 

(LIMA et al., 2005). 

 

Tais resultados confirmam a precariedade de áreas da periferia e comunidades da 

Região Nordeste, expostas à criminalidade. Ademais, indicam a importância da educação e 

do acesso ao mercado de trabalho dos jovens nessas áreas, além de ações conjuntas com 

diversos setores para o combate da violência. Portanto, é crucial a comunicação efetiva para 

exercer a intersetorialidade neste processo. 

Este trabalho reforça o incentivo do bom registro das estatísticas vitais, a fim de 

fornecer estatísticas mais aproximadas da realidade e sob este norteamento, realizar um bom 

planejamento intersetorial. A partir de uma metodologia de correção, este trabalho obteve 

como resultados a confirmação da interiorização e disseminação da violência na Região 

Nordeste, observados pela diminuição dos homicídios nas regiões metropolitanas e aumento 

destas taxas de homicídios nos interiores e pela formação de alguns clusters Alto-Baixo nos 

interiores. Por isso, fica aqui o alerta para a melhora das ações preventivas de caráter 

educacional e social da juventude.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A hipótese que impulsionou este estudo foi observar se a interiorização e 

disseminação da violência também se instaura na Região Nordeste e tal hipótese foi 

constatada nos resultados apresentados. O fato dos homicídios se dirigir também para o 

interior, inclusive com a formação de alguns clusters Alto-Baixo e as taxas das regiões 

metropolitanas declinarem e a dos interiores incrementarem, caracterizam o fenômeno 

citado. Estimulado pela maior presença e ações do Estado nas regiões metropolitanas e 

urbanização acelerada nos interiores. 

Para reconhecer tal fenômeno foi crucial corrigir a qualidade dos óbitos, em seguida 

a cobertura dos homicídios. Apenas por meio destes métodos foi possível obter uma 

informação mais fidedigna da realidade. Os dados do SIM no Brasil evoluíram bastante, mas 

ainda ocorre heterogeneidade entre regiões, com melhores coberturas no Sul e Sudeste, em 

detrimento das demais localidades. 

A partir do processo de correção foi possível observar a dependência espacial dos 

homicídios. Ademais foi visto uma faixa litorânea nordestina marcada por óbitos desta causa, 

em decorrência da forte desigualdade dessa parte da Região Nordeste. Também foi 

constatado a diminuição de modo geral dessas taxas nesse litoral, provocado por ações do 

Estado de caráter combativo. Vale destacar que a mesma não ocorreu de modo igualitário, 

visto que capitais como Natal e Recife continuaram a aumentar seus coeficientes. Isso 

demonstra que as ações do Estado ainda estão longe de serem as ideias para o combate da 

violência. 

Por isso a importância de agir de maneira intersetorial, fundamental para desenvolver 

atuações de combate a esse desfecho. Uma vez que a comunicação entre instituições desde 

ações preventivas até o registro dos óbitos as torna mais enriquecedoras, pois haverá 

diferentes perspectivas contempladas no planejamento. 

Portanto o bom planejamento é crucial, pois ações isoladas da segurança pública 

agem quando o problema já está instalado. O que a literatura apresentada recomenda seria a 

prevenção. Esse aspecto origina da saúde pública, que ao adotar a violência como uma de 

suas temáticas, se preocupou em combater seu agente, pois a encarava como outra doença. 

Entretanto a violência possui um contexto social imenso, sua complexidade vai desde a 

estrutura etária da população no nível macro até a cor/raça do indivíduo. Toda essa 

complexidade necessita ser entendida, analisada e principalmente utilizada para gerar ações 

resolutivas.  
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Como limitações deste estudo aponta-se as variáveis independentes referentes ao ano 

de 2010. Outro entrave foi a retirada do município de Nazária/PI, pois não estava 

disponibilizado no shape utilizado para a elaboração dos mapas. 

Enquanto as sugestões para trabalhos futuros estão pontos como realizar a regressão 

espacial, visto que o Moran univariado forneceu correlação significativa. Outra questão seria 

explorar outros bancos de dados dos municípios como PNAD, MUNIC e Portal do Ministério 

da Educação. Visto que podem fornecer outros indicadores municipais com ano de referência 

mais atual.  

Este trabalho está longe se conhecer todas as nuances pertencentes ao tema, apresenta 

apenas uma ponta que poderá estimular outros estudos. Foi impulsionado a partir da literatura 

a compreender a importância do bom registro das DO, de entender que relação era essa entre 

o aumento de jovens nas pirâmides etárias e o aumento de homicídios, além de destacar que 

o caminho para atenuar as questões de violência é a intersetorialidade. Por isso, a importância 

de conhecer a realidade do extermínio juvenil, são famílias e sociedade que perdem com o 

desfecho deste grupo. Além de pensar no campo social e políticos já mencionados, entender 

que a perda de vida possui aspectos imensuráveis. 
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APÊNDICE 1: TABELAS POR ORDEM DOS COEFICIENTES DE 

MORTALIDADE POR HOMICÍDIOS DO SEXO MASCULINO NA FAIXA DE 10 A 

29 ANOS, POR ESTADO, NOS TRIÊNIOS DE 2012 A 2014 E 2015 A 2017. 
 

Tabela 1: Maiores Taxas Padronizadas e Suavizadas pelo Estimador Bayesiano 

Empírico 10-29, no estado de Alagoas, no período de 2012-2014. 

Município 
Taxas por 10 mil 

homens 
Mesorregião 

Murici 42,91 Leste Alagoano 

Pilar 41,65 Leste Alagoano 

Satuba 36,03 Leste Alagoano 

Maceió 35,73 Leste Alagoano 

Marechal Deodoro 34,19 Leste Alagoano 

Rio Largo 33,48 Leste Alagoano 

Arapiraca 29,65 Agreste Alagoano 

São Miguel dos Campos 27,29 Leste Alagoano 

Viçosa 25,17 Leste Alagoano 

Joaquim Gomes 24,28 Leste Alagoano 
FONTE: Elaborada com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020). 

 

Tabela 2: Menores Taxas Padronizadas e Suavizadas pelo Estimador Bayesiano 

Empírico 10-29, no estado de Alagoas, no período de 2012-2014. 

Município Taxas por 10 mil homens Mesorregião 

Poço das Trincheiras 2,66 Sertão Alagoano 

Traipu 3,10 Agreste Alagoano 

São Brás 3,48 Agreste Alagoano 

Ouro Branco 3,66 Sertão Alagoano 

Palestina 3,97 Sertão Alagoano 

Porto Real do 

Colégio 4,00 Leste Alagoano 

Igreja Nova 4,01 Leste Alagoano 

Minador do Negrão 4,07 Agreste Alagoano 

Novo Lino 4,32 Leste Alagoano 

Girau do Ponciano 4,38 Agreste Alagoano 
FONTE: Elaborada com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020). 
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Tabela 3: Maiores Taxas Padronizadas e Suavizadas pelo Estimador Bayesiano 

Empírico 10-29, no estado de Alagoas, no período de 2015-2017. 

Município Taxas por 10 mil homens Mesorregião 

Campo Grande 31,09 Agreste Alagoano 

Roteiro 31,03 Leste Alagoano 

Rio Largo 30,71 Leste Alagoano 

Arapiraca 30,01 Agreste Alagoano 

Barra de Santo 

Antônio 30,52 Leste Alagoano 

Barra de São Miguel 27,24 Leste Alagoano 

Pilar 26,50 Leste Alagoano 

Maceió 26,48 Leste Alagoano 

União dos Palmares 23,99 Agreste Alagoano 

Flexeiras 25,96 Leste Alagoano 
FONTE: Elaborada com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020). 

 

Tabela 4: Menores Taxas Padronizadas e Suavizadas pelo Estimador Bayesiano 

Empírico 10-29, no estado de Alagoas, no período de 2015-2017. 

Município Taxas por 10 mil homens Mesorregião 

Poço das 

Trincheiras 3,57 Sertão Alagoano 

Pariconha 3,65 Sertão Alagoano 

Traipu 3,87 Agreste Alagoano 

Estrela de Alagoas 4,58 Agreste Alagoano 

Belo Monte 4,64 Sertão Alagoano 

Olivença 4,95 Sertão Alagoano 

São Brás 5,18 Agreste Alagoano 

Carneiros 5,20 Sertão Alagoano 

Japaratinga 6,01 Leste Alagoano 

Paulo Jacinto 6,51 Agreste Alagoano 
FONTE: Elaborada com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020). 
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Tabela 5: Maiores Taxas Padronizadas e Suavizadas pelo Estimador Bayesiano 

Empírico 10-29, no estado da Bahia, no período de 2012-2014. 

Município Taxas por 10 mil homens Mesorregião 

Simões Filho 50,55 

Metropolitana de 

Salvador 

Lauro de Freitas 48,17 

Metropolitana de 

Salvador 

Mata de São João 41,39 

Metropolitana de 

Salvador 

Itapebi 40,28 Sul Baiano 

Itabuna 38,77 Sul Baiano 

Eunápolis 35,83 Sul Baiano 

Porto Seguro 38,87 Sul Baiano 

Itagimirim 33,04 Sul Baiano 

Santa Cruz Cabrália 32,77 Sul Baiano 

Pojuca 32,36 

Metropolitana de 

Salvador 
FONTE: Elaborada com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020). 

 

Tabela 6: Menores Taxas Padronizadas e Suavizadas pelo Estimador Bayesiano 

Empírico 10-29, no estado da Bahia, no período de 2012-2014. 

Município Taxas por 10 mil homens Mesorregião 

Macaúbas 1,10 Centro Sul Baiano 

Santa Rita de Cássia 1,12 Extremo Oeste Baiano 

Luís Eduardo 

Magalhães 1,17 Extremo Oeste Baiano 

Buritirama 
1,19 

Vale São-Franciscano da 

Bahia 

Santana 1,20 Extremo Oeste Baiano 

Palmas de Monte Alto 1,30 Centro Sul Baiano 

São Desidério 1,42 Extremo Oeste Baiano 

Paratinga 1,53 

Vale São-Franciscano da 

Bahia 

Seabra 1,54 Centro Sul Baiano 

Mirangaba 1,57 Centro Norte Baiano 
FONTE: Elaborada com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020). 
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Tabela 7: Maiores Taxas Padronizadas e Suavizadas pelo Estimador Bayesiano 

Empírico 10-29, no estado da Bahia, no período de 2015-2017. 

Município Taxas por 10 mil homens Mesorregião 

Saubara 61,18 

Metropolitana de 

Salvador 

Itapebi 55,95 Sul Baiano 

Itabela 46,46 Sul Baiano 

Simões Filho 42,71 

Metropolitana de 

Salvador 

Lauro de Freitas 41,83 

Metropolitana de 

Salvador 

Vera Cruz 41,59 

Metropolitana de 

Salvador 

Porto Seguro 36,02 Sul Baiano 

Ipiaú 34,82 Sul Baiano 

Pojuca 34,66 

Metropolitana de 

Salvador 

Eunápolis 34,39 Sul Baiano 
FONTE: Elaborada com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020). 

 

Tabela 8: Menores Taxas Padronizadas e Suavizadas pelo Estimador Bayesiano 

Empírico 10-29, no estado da Bahia, no período de 2015-2017. 

Município Taxas por 10 mil homens Mesorregião 

Macaúbas 1,72 Centro Sul Baiano 

Boquira 2,14 Centro Sul Baiano 

Santana 2,17 Extremo Oeste Baiano 

Malhada 2,39 Centro Sul Baiano 

Mirangaba 2,41 Centro Norte Baiano 

Campo Alegre de Lourdes 2,45 

Vale São-Franciscano 

da Bahia 

Iraquara 2,57 Centro Norte Baiano 

Urandi 2,63 Centro Sul Baiano 

Lagoa Real 2,65 Centro Sul Baiano 

Serra Dourada 2,73 Extremo Oeste Baiano 
FONTE: Elaborada com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020). 
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Tabela 9: Maiores Taxas Padronizadas e Suavizadas pelo Estimador Bayesiano 

Empírico 10-29, no estado de Ceará, no período de 2012-2014. 

Município Taxas por 10 mil homens Mesorregião 

Fortaleza 34,00 Metropolitana de Fortaleza 

Eusébio 32,10 Metropolitana de Fortaleza 

Itaitinga 31,69 Metropolitana de Fortaleza 

Horizonte 26,13 Metropolitana de Fortaleza 

Maracanaú 23,92 Metropolitana de Fortaleza 

Aquiraz 23,41 Metropolitana de Fortaleza 

Quixeré 21,70 Jaguaribe 

Russas 21,50 Jaguaribe 

Tabuleiro do Norte 21,09 Jaguaribe 

Caucaia 19,83 Metropolitana de Fortaleza 
FONTE: Elaborada com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020). 

 

Tabela 10: Menores Taxas Padronizadas e Suavizadas pelo Estimador Bayesiano 

Empírico 10-29, no estado de Ceará, no período de 2012-2014. 

Município Taxas por 10 mil homens Mesorregião 

Croatá 1,62 Noroeste Cearense 

Uruoca 1,87 Noroeste Cearense 

Ibaretama 1,88 Sertões Cearenses 

Chaval 2,04 Noroeste Cearense 

Quixelô 2,06 Centro-Sul Cearense 

Frecheirinha 2,10 Noroeste Cearense 

Alcântara 2,19 Noroeste Cearense 

Reriutaba 2,28 Noroeste Cearense 

Abaiara 2,28 Sul Cearense 

Barro 2,29 Sul Cearense 
FONTE: Elaborada com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020). 
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Tabela 11: Maiores Taxas Padronizadas e Suavizadas pelo Estimador Bayesiano 

Empírico 10-29, no estado de Ceará, no período de 2015-2017. 

Município Taxas por 10 mil homens Mesorregião 

Itaitinga 42,36 Metropolitana de Fortaleza 

Quixeré 34,26 Jaguaribe 

Eusébio 33,47 Metropolitana de Fortaleza 

Maracanaú 33,17 Metropolitana de Fortaleza 

Senador Pompeu 30,57 Sertões Cearenses 

Pacajus 28,91 Metropolitana de Fortaleza 

Redenção 28,40 Norte Cearense 

Fortaleza 27,74 Metropolitana de Fortaleza 

Paraipaba 26,94 Norte Cearense 

Morada Nova 26,84 Jaguaribe 
FONTE: Elaborada com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020). 

 

Tabela 12: Menores Taxas Padronizadas e Suavizadas pelo Estimador Bayesiano 

Empírico 10-29, no estado de Ceará, no período de 2015-2017. 

Município Taxas por 10 mil homens Mesorregião 

Santana do Cariri 1,13 Sul Cearense 

Reriutaba 2,42 Noroeste Cearense 

Barroquinha 2,68 Noroeste Cearense 

Granja 2,69 Noroeste Cearense 

Meruoca 2,74 Noroeste Cearense 

Aurora 3,03 Sul Cearense 

Graça 3,19 Noroeste Cearense 

Chaval 3,30 Noroeste Cearense 

Martinópole 3,34 Noroeste Cearense 

Alcântaras 3,64 Noroeste Cearense 
FONTE: Elaborada com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020). 
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Tabela 13: Maiores Taxas Padronizadas e Suavizadas pelo Estimador Bayesiano 

Empírico 10-29, no estado do Maranhão, no período de 2012-2014. 

Município Taxas por 10 mil homens Mesorregião 

São Luís 27,67 Norte Maranhense 

Presidente Dutra 25,03 Centro Maranhense 

Imperatriz 21,57 Oeste Maranhense 

São José de Ribamar 21,33 Norte Maranhense 

Caxias 17,16 Leste Maranhense 

Santa Inês 15,62 Oeste Maranhense 

Paço do Lumiar 15,46 Norte Maranhense 

Peritoró 15,26 Leste Maranhense 

Cururupu 15,17 Norte Maranhense 

Governador Nunes Freire 14,44 Oeste Maranhense 
FONTE: Elaborada com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020). 

 

Tabela 14: Menores Taxas Padronizadas e Suavizadas pelo Estimador Bayesiano 

Empírico 10-29, no estado do Maranhão, no período de 2012-2014. 

Município Taxas por 10 mil homens Mesorregião 

Parnarama 0,81 Leste Maranhense 

Urbano Santos 0,94 Leste Maranhense 

Anajatuba 1,03 Norte Maranhense 

Cajari 1,23 Norte Maranhense 

Morros 1,27 Norte Maranhense 

Tulia 1,28  

Centro Novo do Maranhão 1,30 Oeste Maranhense 

Presidente Sarney 1,35 Norte Maranhense 

São Luís Gonzaga do 

Maranhão 1,39 Centro Maranhense 

Brejo 1,40 Leste Maranhense 
FONTE: Elaborada com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020). 
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Tabela 15: Maiores Taxas Padronizadas e Suavizadas pelo Estimador Bayesiano 

Empírico 10-29, no estado do Maranhão, no período de 2015-2017. 

Município 
Taxas por 10 mil 

homens 
Mesorregião 

Santa Inês 26,77 Oeste Maranhense 

Presidente Dutra 24,37 Centro Maranhense 

São Luís 24,01 Norte Maranhense 

Imperatriz 22,13 Oeste Maranhense 

Rosário 22,06 Norte Maranhense 

Lajeado Novo 21,90 Oeste Maranhense 

Zé Doca 19,43 Oeste Maranhense 

São José de Ribamar 19,36 Norte Maranhense 

Peritoró 19,26 Leste Maranhense 

Coroatá 18,48 Leste Maranhense 
FONTE: Elaborada com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020). 

 

Tabela 16: Menores Taxas Padronizadas e Suavizadas pelo Estimador Bayesiano 

Empírico 10-29, no estado do Maranhão, no período de 2015-2017. 

Município Taxas por 10 mil homens Mesorregião 

Araioses 1,82 Leste Maranhense 

Centro do Guilherme 1,97 Oeste Maranhense 

Presidente Sarney 2,02 Norte Maranhense 

Alcântara 2,04 Norte Maranhense 

Santo Amaro do 

Maranhão 2,07 Norte Maranhense 

Paulino Neves 2,27 Norte Maranhense 

São Benedito do Rio 

Preto 2,27 Leste Maranhense 

São Luís Gonzaga do 

Maranhão 2,28 Centro Maranhense 

Primeira Cruz 2,33 Norte Maranhense 

São Vicente Ferrer 2,66 Norte Maranhense 
FONTE: Elaborada com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020). 
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Tabela 17: Maiores Taxas Padronizadas e Suavizadas pelo Estimador Bayesiano 

Empírico 10-29, no estado da Paraíba, no período de 2012-2014. 

Município Taxas por 10 mil homens Mesorregião 

Conde 37,88 Mata Paraibana 

Santa Rita 36,47 Mata Paraibana 

João Pessoa 29,06 Mata Paraibana 

Alhandra 21,86 Mata Paraibana 

Cabedelo 20,86 Mata Paraibana 

Patos 20,59 Sertão Paraibano 

Mari 19,81 Mata Paraibana 

Sobrado 19,10 Mata Paraibana 

Campina Grande 18,65 Agreste Paraibano 

Brejo dos Santos 16,93 Sertão Paraibano 
FONTE: Elaborada com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020). 

 

Tabela 18: Menores Taxas Padronizadas e Suavizadas pelo Estimador Bayesiano 

Empírico 10-29, no estado da Paraíba, no período de 2012-2014. 

Município Taxas por 10 mil homens Mesorregião 

Taperoá 1,80 Borborema 

Manaíra 2,19 Sertão Paraibano 

Tacima 2,37 Agreste Paraibano 

Juru 2,39 Sertão Paraibano 

Juazeirinho 2,60 Borborema 

Triunfo 2,66 Sertão Paraibano 

São João do Rio do Peixe 2,67 Sertão Paraibano 

Tavares 2,87 Sertão Paraibano 

Teixeira 2,98 Sertão Paraibano 

Sumé 3,00 Borborema 
FONTE: Elaborada com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020). 
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Tabela 19: Maiores Taxas Padronizadas e Suavizadas pelo Estimador Bayesiano 

Empírico 10-29, no estado da Paraíba, no período de 2015-2017. 

Município Taxas por 10 mil homens Mesorregião 

Santa Rita 27,08 Mata Paraibana 

Conde 24,85 Mata Paraibana 

Alhandra 22,10 Mata Paraibana 

Boqueirão 21,50 Borborema 

Caaporã 21,48 Mata Paraibana 

Lucena 20,88 Mata Paraibana 

Pitimbu 20,36 Mata Paraibana 

João Pessoa 20,21 Mata Paraibana 

São João do Tigre 19,37 Borborema 

Riacho de Santo 

Antônio 18,12 Borborema 
FONTE: Elaborada com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020). 

 

Tabela 20: Menores Taxas Padronizadas e Suavizadas pelo Estimador Bayesiano 

Empírico 10-29, no estado da Paraíba, no período de 2015-2017. 

Município Taxas por 10 mil homens Mesorregião 

Alagoa Grande 2,39 Agreste Paraibano 

Tavares 3,08 Sertão Paraibano 

Jacaraú 3,12 Mata Paraibana 

São João do Rio do 

Peixe 3,84 Sertão Paraibano 

Juru 3,95 Sertão Paraibano 

Uiraúna 4,50 Sertão Paraibano 

Bonito de Santa Fé 4,81 Sertão Paraibano 

Aparecida 4,82 Sertão Paraibano 

Araruna 4,85 Agreste Paraibano 

São José de Piranhas 4,98 Agreste Paraibano 
FONTE: Elaborada com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020). 
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Tabela 21: Maiores Taxas Padronizadas e Suavizadas pelo Estimador Bayesiano 

Empírico 10-29, no estado de Pernambuco, no período de 2012-2014. 

Município Taxas por 10 mil homens Mesorregião 

Cabo de Santo 

Agostinho 24,34 Metropolitana de Recife 

Brejo da Madre de 

Deus 22,58 Agreste Pernambucano 

Rio Formoso 21,17 Mata Pernambucana 

Lagoa do Itaenga 20,98 Mata Pernambucana 

Nazaré da Mata 18,62 Mata Pernambucana 

Itapissuma 18,26 Metropolitana de Recife 

Barreiros 17,48 Mata Pernambucana 

Recife 17,43 Metropolitana de Recife 

Ipojuca 16,93 Metropolitana de Recife 

Cupira 16,60 Agreste Pernambucano 
FONTE: Elaborada com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020). 

 

Tabela 22: Menores Taxas Padronizadas e Suavizadas pelo Estimador Bayesiano 

Empírico 10-29, no estado de Pernambuco, no período de 2012-2014. 

Município Taxas por 10 mil homens Mesorregião 

Tacaratu 1,14 

São Francisco 

Pernambucano 

Carnaubeira da 

Penha 1,90 

São Francisco 

Pernambucano 

Petrolândia 1,97 

São Francisco 

Pernambucano 

Frei Miguelinho 2,01 Agreste Pernambucano 

Iguaraci 2,34 Sertão Pernambucano 

Serrita 2,36 Sertão Pernambucano 

Riacho das Almas 2,36 Agreste Pernambucano 

Afrânio 2,56 

São Francisco 

Pernambucano 

Salgadinho 2,59 Agreste Pernambucano 

Manari 2,75 Sertão Pernambucano 
FONTE: Elaborada com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020). 
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Tabela 23: Maiores Taxas Padronizadas e Suavizadas pelo Estimador Bayesiano 

Empírico 10-29, no estado de Pernambuco, no período de 2015-2017. 

Município Taxas por 10 mil homens Mesorregião 

Cupira 46,09 Agreste Pernambucano 

São José da Coroa 

Grande 38,62 Mata Pernambucana 

Vertentes 34,61 Agreste Pernambucano 

Cabo de Santo 

Agostinho 30,09 Metropolitana de Recife 

Lagoa do Itaenga 27,96 Mata Pernambucana 

Escada 26,65 Mata Pernambucana 

Agrestina 26,60 Agreste Pernambucano 

Ipojuca 25,87 Metropolitana de Recife 

Brejo da Madre de 

Deus 25,86 Agreste Pernambucano 

Catende 24,41 Mata Pernambucana 
FONTE: Elaborada com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020). 

 

Tabela 24: Menores Taxas Padronizadas e Suavizadas pelo Estimador Bayesiano 

Empírico 10-29, no estado de Pernambuco, no período de 2015-2017. 

Município Taxas por 10 mil homens Mesorregião 

Flores 2,10 Sertão Pernambucano 

Serrita 2,26 Sertão Pernambucano 

Manari 3,43 Sertão Pernambucano 

Carnaíba 3,48 Sertão Pernambucano 

Bodocó 3,76 Sertão Pernambucano 

Salgadinho 3,90 Agreste Pernambucano 

Tacaratu 4,38 

São Francisco 

Pernambucano 

Cedro 4,51 Sertão Pernambucano 

Buíque 4,60 

São Francisco 

Pernambucano 

Cumaru 3,33 Agreste Pernambucano 
FONTE: Elaborada com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020). 
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Tabela 25: Maiores Taxas Padronizadas e Suavizadas pelo Estimador Bayesiano 

Empírico 10-29, no estado do Piauí, no período de 2012-2014. 

Município Taxas por 10 mil homens Mesorregião 

Teresina 16,81 Centro-Norte Piauiense 

São João da Serra 11,15 Centro-Norte Piauiense 

Jerumenha 10,99 Sudoeste Piauiense 

Landri Sales 10,90 Sudoeste Piauiense 

Conceição do 

Canindé 10,76 Sudeste Piauiense 

 

Padre Marcos 9,52 Sudeste Piauiense 

Brejo do Piauí 8,97 Sudoeste Piauiense 

Pau D’Arco do 

Piauí 8,95 Centro-Norte Piauiense 

Alegrete do Piauí 8,91 Sudoeste Piauiense 

Miguel Leão 8,63 Centro-Norte Piauiense 
FONTE: Elaborada com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020). 

 

Tabela 26: Menores Taxas Padronizadas e Suavizadas pelo Estimador Bayesiano 

Empírico 10-29, no estado do Piauí, no período de 2012-2014. 

Município Taxas por 10 mil homens Mesorregião 

Barras 1,02 Norte Piauiense 

Oeiras 1,43  

Jaicós 1,60 Sudeste Piauiense 

Joaquim Pires 1,72 Norte Piauiense 

Amarante 1,76 Centro-Norte Piauiense 

Piripiri 1,87 Norte Piauiense 

Porto 1,87 Norte Piauiense 

Inhuma 1,89 Centro-Norte Piauiense 

Batalha 1,91 Norte Piauiense 

Alto Longá 1,94 Centro-Norte Piauiense 
FONTE: Elaborada com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020). 
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Tabela 27: Maiores Taxas Padronizadas e Suavizadas pelo Estimador Bayesiano 

Empírico 10-29, no estado do Piauí, no período de 2015-2017. 

Município Taxas por 10 mil homens Mesorregião 

Miguel Leão 16,42 Centro-Norte Piauiense 

Teresina 16,37 Centro-Norte Piauiense 

Francisco Santos 12,92 Sudeste Piauiense 

Agricolândia 12,26 Centro-Norte Piauiense 

Vila Nova do Piauí 12,13 Sudeste Piauiense 

Lagoinha do Piauí 12,00 Centro-Norte Piauiense 

São Gonçalo do Piauí 11,80 Centro-Norte Piauiense 

São Julião 11,64 Sudeste Piauiense 

Canavieira 11,01 Sudeste Piauiense 

Juazeiro do Piauí 10,96 Centro-Norte Piauiense 
FONTE: Elaborada com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020). 

 

Tabela 28: Menores Taxas Padronizadas e Suavizadas pelo Estimador Bayesiano 

Empírico 10-29, no estado do Piauí, no período de 2015-2017. 

Município Taxas por 10 mil homens Mesorregião 

Barras 1,42 Norte Piauiense 

Luís Correia 2,04 Norte Piauiense 

Buriti dos Lopes 2,23 Norte Piauiense 

Regeneração 2,51 Centro-Norte Piauiense 

Esperantina 2,58 Norte Piauiense 

Olho D'água do Piauí 2,74 Centro-Norte Piauiense 

Piracuruca 2,84 Norte Piauiense 

Amarante 2,92 Centro-Norte Piauiense 

Inhuma 2,96 Centro-Norte Piauiense 

Pavussu 3,02 Sudeste Piauiense 
FONTE: Elaborada com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020). 

 

 

  



156 
 

 
 

Tabela 29: Maiores Taxas Padronizadas e Suavizadas pelo Estimador Bayesiano 

Empírico 10-29, no estado do Rio Grande do Norte, no período de 2012-2014. 

Município Taxas por 10 mil homens Mesorregião 

São José de Mipibu 34,68 Leste Potiguar 

Macaíba 28,48 Leste Potiguar 

Extremoz 26,59 Leste Potiguar 

Mossoró 26,26 Oeste Potiguar 

Natal 25,62 Leste Potiguar 

Baraúna 22,67 Oeste Potiguar 

São Gonçalo do 

Amarante 20,31 Leste Potiguar 

Tibau 19,94 Oeste Potiguar 

Ceará-Mirim 19,80 Leste Potiguar 

Antônio Martins 19,43 Oeste Potiguar 
FONTE: Elaborada com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020). 

 

Tabela 30: Menores Taxas Padronizadas e Suavizadas pelo Estimador Bayesiano 

Empírico 10-29, no estado do Rio Grande do Norte, no período de 2012-2014. 

Município Taxas por 10 mil homens Mesorregião 

Santana do Matos 2,15 Central Potiguar 

Campo Redondo 2,52 Agreste Potiguar 

Tenente Ananias 2,69 Oeste Potiguar 

Florânia 2,72 Central Potiguar 

Riachuelo 3,00 Agreste Potiguar 

Lagoa Nova 3,10  

Serra Negra do Norte 3,18 Central Potiguar 

Taipu 3,22 Leste Potiguar 

Serrinha 3,17 Agreste Potiguar 

Lagoa d'Anta 3,36 Agreste Potiguar 
FONTE: Elaborada com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020). 
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Tabela 31: Maiores Taxas Padronizadas e Suavizadas pelo Estimador Bayesiano 

Empírico 10-29, no estado do Rio Grande do Norte, no período de 2015-2017. 

Município Taxas por 10 mil homens Mesorregião 

Ceará-Mirim 45,41 Leste Potiguar 

São José do Campestre 37,20 Agreste Potiguar 

Tibau 36,81 Oeste Potiguar 

Nísia Floresta 34,21 Leste Potiguar 

São Gonçalo do 

Amarante 32,66 Leste Potiguar 

Macaíba 30,97 Leste Potiguar 

Extremoz 30,24 Leste Potiguar 

São Paulo do Potengi 30,19 Agreste Potiguar 

Baraúna 30,06 Oeste Potiguar 

Mossoró 29,69 Oeste Potiguar 

São José de Mipibu 29,18 Leste Potiguar 
FONTE: Elaborada com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020). 

 

Tabela 32: Menores Taxas Padronizadas e Suavizadas pelo Estimador Bayesiano 

Empírico 10-29, no estado do Rio Grande do Norte, no período de 2015-2017. 

Município Taxas por 10 mil homens Mesorregião 

Lagoa Nova 2,89 Central Potiguar 

Cerro Corá 3,71 Central Potiguar 

Tenente Ananias 3,93 Oeste Potiguar 

Campo Redondo 4,00 Agreste Potiguar 

Jardim do Seridó 4,01 Central Potiguar 

Acari 4,14 Central Potiguar 

Riachuelo 4,41 Agreste Potiguar 

Marcelino Vieira 4,87 Oeste Potiguar 

Serra Negra do Norte 5,02 Central Potiguar 

Lajes 5,36 Central Potiguar 
FONTE: Elaborada com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020). 
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Tabela 33: Maiores Taxas Padronizadas e Suavizadas pelo Estimador Bayesiano 

Empírico 10-29, no estado de Sergipe, no período de 2012-2014. 

Município Taxas por 10 mil homens Mesorregião 

Areia Branca 22,89 Agreste Sergipano 

Ribeirópolis 21,88 Sertão Sergipano 

Propriá 21,61 Leste Sergipano 

Aracaju 20,84 Leste Sergipano 

Barra dos Coqueiros 20,08 Leste Sergipano 

Santo Amaro das Brotas 19,83 Leste Sergipano 

Laranjeiras 18,89 Leste Sergipano 

Tomar do Geru 18,20 Leste Sergipano 

Estância 17,72 Leste Sergipano 

Boquim 17,46 Leste Sergipano 
FONTE: Elaborada com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020). 

 

Tabela 34: Menores Taxas Padronizadas e Suavizadas pelo Estimador Bayesiano 

Empírico 10-29, no estado de Sergipe, no período de 2012-2014. 

Município Taxas por 10 mil homens Mesorregião 

Monte Alegre de Sergipe 2,88 Sertão Sergipano 

Capela 3,14 Leste Sergipano 

Aquidabã 3,20 Agreste Sergipano 

Nossa Senhora de 

Lourdes 3,63 Leste Sergipano 

Nossa Senhora da Glória 3,90 Sertão Sergipano 

Frei Paulo 4,22 Sertão Sergipano 

Cristinápolis 4,22 Leste Sergipano 

Itabi 4,60 Sertão Sergipano 

Canhoba 4,69 Leste Sergipano 

Nossa Senhora Aparecida 4,80 Sertão Sergipano 
FONTE: Elaborada com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020). 
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Tabela 35: Maiores Taxas Padronizadas e Suavizadas pelo Estimador Bayesiano 

Empírico 10-29, no estado de Sergipe, no período de 2015-2017. 

Município Taxas por 10 mil homens Mesorregião 

Ribeirópolis 37,00 Sertão Sergipano 

Barra dos Coqueiros 35,37 Leste Sergipano 

Itabaiana 34,32 Agreste Sergipano 

Riachuelo 32,76 Leste Sergipano 

São Cristovão 31,89 Leste Sergipano 

Laranjeiras 29,91 Leste Sergipano 

Aracaju 29,80 Leste Sergipano 

Areia Branca 26,40 Agreste Sergipano 

Neópolis 23,65 Leste Sergipano 

Nossa Senhora do Socorro 23,17 Leste Sergipano 
FONTE: Elaborada com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020). 

 

Tabela 36: Menores Taxas Padronizadas e Suavizadas pelo Estimador Bayesiano 

Empírico 10-29, no estado de Sergipe, no período de 2015-2017. 

Município Taxas por 10 mil homens Mesorregião 

Riachão do Dantas 3,79 Agreste Sergipano 

Porto da Folha 5,71 Sertão Sergipano 

Muribeca 6,47 Agreste Sergipano 

Itabi 6,79 Sertão Sergipano 

Monte Alegre de Sergipe 6,88 Sertão Sergipano 

Frei Paulo 7,01 Sertão Sergipano 

Cumbe 7,18 Agreste Sergipano 

São Francisco 7,45 Leste Sergipano 

Pacatuba 7,48 Leste Sergipano 

Gararu 7,53 Sertão Sergipano 
FONTE: Elaborada com os dados extraídos do SIM/DATASUS/MS e populações projetadas por Freire et al. 

(2020). 
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ANEXO 1: REGIÃO NORDESTE POR SUB-REGIÕES  

 

 

FONTE: Secretaria da Educação e do Esporte do Paraná. Disponível em: 
<http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=498&evento=5> 
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