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RESUMO 

 

 

O presente estudo realizou uma descrição dos homicídios por armas de fogo no estado de 

Pernambuco entre os anos de 2006 a 2015 utilizando da epidemiologia descritiva. Na 

computação utilizou dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), disponibilizado pelo Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), Em análise foi calculado a 

mortalidade proporcional, coeficiente de mortalidade (*100.000); com relação ao 

coeficiente de determinação (R
2
), intercepto (x), inclinação da reta (y), respectiva 

significância estatística (p-valor) foram utilizadas software SPSS 19. Revelou-se no período 

analisado, que a mortalidade por armas de fogo passou de 42,2/100.000 habitantes em 2006 

para 32,8 em 2015, evidenciando uma redução estatisticamente significante (p-valor 0,004), 

porém, mesmo com esse declive, identificou o crescimento das taxas nos dois últimos anos. 

Apontou o predomínio dos assassinatos, entre homens representando mais de 90% da 

população Pernambucana, negros registrando 6 vezes maiores óbitos que brancos e jovens 

com a faixa etária de 20 a 39 e 15 a 19 anos. Ao que condiz às taxas de mortalidade por 

armas de fogo, Pernambuco, concentrou-se nas regiões metropolitana, agreste do estado e 

sertão de Pernambuco denominado como “Polígono da Maconha”. 

 

Palavras-chave: Homicídios, Armas de fogo, Epidemiologia descritiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

 

The present study carried out a description of firearm homicides in the state of Pernambuco 

between the years 2006 to 2015 using descriptive epidemiology. In computing, data from the 

Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), Mortality Information System (SIM), 

available from the Department of Informatics of the Brazilian National Health System 

(DATASUS), were used to analyze proportional mortality, mortality * 100,000); with respect 

to the coefficient of determination (R2), intercept (x), slope of the line (y), respective 

statistical significance (p-value) were used SPSS software 19. It was revealed in the analyzed 

period that firearm mortality rose from 42.2 / 100,000 inhabitants in 2006 to 32.8 in 2015, 

showing a statistically significant reduction (p-value 0.004), but even with this decline, it has 

identified growth rates in the last two years. He pointed out the predominance of the murders, 

between men representing more than 90% of the Pernambuco population, blacks registering 6 

times bigger deaths than whites and young people with the age group of 20 to 39 and 15 to 19 

years. According to the firearm mortality rates, Pernambuco concentrated in the metropolitan, 

rugged state and backlands of Pernambuco called the "Maconha Polygon". 

 

 

Keywords: Homicides, Firearms, Descriptive epidemiology. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

No Brasil o índice de mortes por armas de fogo tem aumentado nos últimos anos, sendo 

umas das principais causa agressões e violências de modo intencional ou não, e associa-se ao 

fato, dos assassinatos serem cometidos por armamentos que incluem desde o menor ao maior 

calibre. (WAISELFSZ, 2007; LIMA, 2016). 

De acordo com Cerqueira (2017) esse índice em 2014 foi de 76,1% dos óbitos 

cometidos no Brasil, no mesmo período, mais de 25 mil apresentaram a faixa etária de 15 e 

29 anos, um aumento de quase 700% comparando aos anos 1980. Entre os anos de 2003 a 

2014, a mortalidade apontou uma queda de 27,1% entre a população branca, enquanto 

aumentaram 9,9% entre a população negra no mesmo período. 

 No estado de Pernambuco, a taxa de homicídios entre os anos de 2007 a 2013 apontou 

um decréscimo de 40% dos assassinatos, e no ano de 2002, Pernambuco estava na 26
a
 

colocação com taxa de 54,8 por 100 mil habitantes, perdendo para o Rio de Janeiro com taxa 

de 56,5 por 100 mil habitantes; em pouco mais de dez anos, houve uma diminuição nacional 

com um índice de 37,1 por 100 mil habitantes em 2012, ficando ainda superior ao número 

nacional de mortalidade dos homicídios é de 29,0 por 100 mil habitantes. Em 2012, Recife 

apresentou taxas de assassinatos de 52,0 por 100 mil habitantes, também superior ao número 

nacional de homicídios nas capitais, que é de 38,5 por 100 mil habitantes (RATTON; 

GALVÃO; FERNANDEZ, 2014; ALMEIDA, 2017). 

Esse problema vem cometendo por causa de desigualdades socioeconômicas, conflitos 

étnicos, religiosos, raciais, tráfico de drogas e principalmente o acesso de armas de modo 

ilícito presentes na população. (INSTITUTO HUMANISTA UNISINOS, 2017; LIMA, 

2005).  

É um estudo de relevância pública, devido ao relato por Nocaute (2017) dos homicídios 

por armas de fogo no mês de julho em Pernambuco ter registrado (3.323), tornando-se 

superior quando comparado ao ano de 2012 (3.321) e 2013 (3.100) o qual é visto que a 

implantação das políticas públicas, não visa o enfrentamento do problema. Nesse sentindo 

busca-se compreender a magnitude e características da mortalidade por armas de fogo no 

estado de Pernambuco, a partir das seguintes questões: Qual a tendência temporal dessas 

mortes? Qual o perfil das vítimas? Quais os municípios e regiões de saúde com maior 

concentração desses óbitos? 
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2 REFERENCIAL TEORICO        

            

 Os homicídios são qualquer meio de danos, de lesões ou agressões que provocam 

intencionalmente e não intencionalmente o óbito da vítima. Já Homicídios de Armas de Fogo 

(HAF) são causados de modo acidentalmente ou intencionalmente entre indivíduos por meio 

da utilização de armamentos de fogo (WAISELFSZ, 2007,2015).    

 Devido ao contexto histórico de conflitos e violências no Brasil. Os assassinatos estão 

interligados a esse contexto, principalmente, a problemas estruturais de origem política, 

econômica e social, como: desigualdades; falta de acesso de serviços básicos combinados ou 

não a conflitos armados. O Paquistão, por ser um país semelhante a população brasileira, 

apontou o número de óbitos bem menor. (CORREIA, 2006; WAISELFSZ, 2015). Conforme a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil ocupou 9º lugar com 30,5 dos maiores óbitos 

em relação aos países das Américas e 10ª posição, encontrando-se atrás de: Honduras (1º), El 

Salvador (2º), Ilhas Virgens (3º), Venezuela (4º), Colômbia (5º), Bahamas (6º), Belize (7º), 

Porto Rico (8°) e Guatemala (9º) com relação às maiores taxas por homicídios por armas de 

fogo, (ONU, 2017). A utilização e o acesso de armas são uns dos principais propulsores dos 

assassinatos no mundo e no Brasil devido a insegurança da população na sociedade. 

(MARQUES; POLALACHI, 2016). Estudo realizado por Waiselfsz (2016) demonstra que no 

início da década de 80 até o ano de 2003 o crescimento dos homicídios por armas de fogo 

representavam, em média, 8,1% das mortes. A partir desse ano, os assassinatos continuam 

crescendo, mas em ritmo menor. Já em 2014, chegam a representar quase a totalidade das 

mortes por armas de fogo (94,3%).        

 A falta segurança, consumo e venda de armas vem aumentando no Brasil, a partir 

disso Pernambuco, nos anos de 2011 e 2012, ocupou a décima colocação do Mapa de 

violência, atrás de: Alagoas (1º), Espírito Santo (2º), Ceará (3º), Goiás (4º), Bahia (5º), 

Sergipe (6º), Pará (7º), Paraíba (8º), Distrito Federal (9º) com os maiores homicídios por 

armas de fogo (WAISELFSZ, 2016; (ONU, 2017).       

 Para compreender a magnitude dos óbitos por armas de fogo, dos países com maiores 

taxas, no período de 2009 a 2014, foram evidenciadas elevadas taxas de homicídio em 

Pernambuco, com uma variação de 37,7/100 mil habitantes em 2012 para 39,1 em 2014 – 

com destaque para a taxa de 45,7/100 mil habitantes em 2009. Esses valores são superiores 

àqueles observados para o Brasil, com taxas de homicídios/100 mil habitantes de 27,1 em 

2010, 27,5 em 2011 e de 25,8 em 2012. Os dados apresentados fazem com que o estado de 

Pernambucano esteja no topo do ranking dos estados mais violentos do Brasil e do mundo. 
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(ALMEIDA, 2017)          

 Letalidade entre etnias é predominante em negros, apontado 2,6 dos assassinatos com 

armas de fogo no Brasil. Em Pernambuco, no ano de 2014 a taxa de mortalidade entre essa 

mesma população foi de 35,6 e brancos 9,1 (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA 

APLICADA, 2017). Nesse mesmo período no estado de Pernambuco 94,5% das mortes 

esteve relacionado ao sexo masculino representando 2.381 homens mortos a 138 mulheres. 

(MARINHO, 2016). 

Aspectos como condições socioeconômicas, desigualdades sociais, problemas sociais 

e econômicos como; fome, moradia, desemprego, aumento no mercado de trabalho, em 

comunidades e regiões periféricas influenciam no acréscimo de mortalidade entre regiões, 

estados e municípios. (CAMARGO, 2016; CERQUEIRA, 2017). Investimentos dentre as 

esferas de governo (Federal, Estadual e Municipal), especificamente, na área de educação e 

qualidade de vida são privados, principalmente; dos jovens que se encontram em situações de 

vulnerabilidade social. (CERQUEIRA, 2015). Segundo Lima Sérgio (2016), embora, a União, 

Estados e Municípios chegassem a ter aplicados 76,3 bilhões no ano 2016 em Segurança 

Pública, isso não fez com que garantisse segurança e qualidade de vida à população. 

 Politicas e programas são essenciais, para estabelecer controle dos problemas da 

sociedade. No dia 22 Dezembro de 2003, o Brasil foi instituído o Estatuto do Desarmamento, 

aprovada pela lei 10.826 do Sistema Nacional de Armas (SIRNARM) objetivando a 

certificação da compra e utilização das armas de Fogo por munição, priorizando compra dos 

armamentos com idade mínima de 25 anos, pessoas que correm risco de ameaça física; 

trabalhadores de segurança pública de defesa nacional; servidores do Ministério Público e 

judicial com função de segurança. (BRASIL, 2003; CERQUEIRA, 2017).  E no ano de 2007 

foi implantado o programa Pacto Pela Vida, objetivando a redução da criminalidade e 

controle da violência em Pernambuco. (RATTON; GALVÃO; FERNANDEZ, 2014).

 Portanto, implantações de políticas públicas eficientes e racionais são necessárias para 

o decréscimo da criminalidade e homicídios, contudo se tais entes governamentais não 

investem nos programas, a mortalidade pode assolar a sociedade principalmente no país e nos 

estados. (TREVISAN, 2016) 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Analisar a mortalidade por homicídios por armas de fogo no estado de Pernambuco entre os 

anos de 2006 a 2015 

3.2 Objetivos Específicos 

a) Descrever a tendência temporal dos homicídios por armas de fogo no estado de Pernambuco 

de 2006 a 2015. 

b) Caracterizar as vítimas de homicídios por armas de fogo no estado de Pernambuco de 2006 a 

2015. 

c) Analisar a distribuição espacial dos homicídios por armas de fogo no Estado de Pernambuco 

de 2006 a 2015. 
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4 ARTIGO 

 

O presente trabalho está apresentado no formato de artigo requerido pela Revista Baiana de 

Saúde Pública (RBSP), cujas normas para submissão de artigos se encontram em anexo. 

HOMICÍDIOS POR ARMAS DE FOGO NO ESTADO DE PERNAMBUCO ENTRE 

OS ANOS DE 2006 A 2015: Um estudo epidemiológico. 

 

HOMICIDES BY FIREARMS IN THE STATE OF PERNAMBUCO FROM 2006 TO 

2015: An epidemiological study. 
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HOMICÍDIOS POR ARMAS DE FOGO NO ESTADO DE PERNAMBUCO ENTRE 

OS ANOS DE 2006 A 2015: Um estudo epidemiológico. 

 

RESUMO 

Este artigo realizou uma descrição dos homicídios por armas de fogo no estado de 

Pernambuco entre os anos de 2006 a 2015 utilizando da epidemiologia descritiva. Na 

computação utilizou dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), disponibilizado pelo Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), Em análise foi calculado a 

mortalidade proporcional, coeficiente de mortalidade (*100.000); com relação ao 

coeficiente de determinação (R
2
), intercepto (x), inclinação da reta (y), respectiva 

significância estatística (p-valor) foram utilizadas software SPSS 19. Revelou-se no período 

analisado, que a mortalidade por armas de fogo passou de 42,2/100.000 habitantes em 2006 

para 32,8 em 2015, evidenciando uma redução estatisticamente significante (p-valor 0,004), 

porém, mesmo com esse declive, identificou o crescimento das taxas nos dois últimos anos. 

Apontou o predomínio dos assassinatos, entre homens representando mais de 90% da 

população Pernambucana, negros registrando 6 vezes maiores óbitos que brancos e jovens 

com a faixa etária de 20 a 39 e 15 a 19 anos. Ao que condiz às taxas de mortalidade por 

armas de fogo, Pernambuco, concentrou-se nas regiões metropolitana, agreste do estado e 

sertão de Pernambuco denominado como “Polígono da Maconha”. 
 

Palavras-chave: Homicídios, Armas de fogo, Epidemiologia descritiva. 
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HOMICÍDIOS POR ARMAS DE FOGO NO ESTADO DE PERNAMBUCO ENTRE 

OS ANOS DE 2006 A 2015: Um estudo epidemiológico. 

 

ABSTRACT 

 

This article provided a description of firearm homicides in the state of Pernambuco between 

the years 2006 to 2015 using descriptive epidemiology. In computing, data from the Brazilian 

Institute of Geography and Statistics (IBGE), Mortality Information System (SIM), available 

from the Department of Informatics of the Brazilian National Health System (DATASUS), 

were used to analyze proportional mortality, mortality * 100,000); with respect to the 

coefficient of determination (R2), intercept (x), slope of the line (y), respective statistical 

significance (p-value) were used SPSS software 19. It was revealed in the analyzed period 

that firearm mortality rose from 42.2 / 100,000 inhabitants in 2006 to 32.8 in 2015, showing a 

statistically significant reduction (p-value 0.004), but even with this decline, it has identified 

growth rates in the last two years. He pointed out the predominance of the murders, between 

men representing more than 90% of the Pernambuco population, blacks registering 6 times 

bigger deaths than whites and young people with the age group of 20 to 39 and 15 to 19 years. 

According to the firearm mortality rates, Pernambuco concentrated in the metropolitan, 

rugged state and backlands of Pernambuco called the "Maconha Polygon”. 

               

Keywords: Homicide, Firearms, Descriptive epidemiology. 
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HOMICÍDIOS POR ARMAS DE FOGO NO ESTADO DE PERNAMBUCO ENTRE 

OS ANOS DE 2006 A 2015: Um estudo epidemiológico. 

 

Introdução 

Os homicídios são qualquer meio de danos, de lesões ou agressões que provocam 

intencionalmente e não intencionalmente o óbito da vítima. Os homicídios de Armas de 

Fogo (HAF) são aqueles causados de modo acidentalmente ou intencionalmente entre 

indivíduos por meio da utilização de armamentos de fogo¹. Ambos acontecem, em sua 

maioria, devido conflitos e rivalidades entre gangues, o consumo de drogas e outros 

aspectos². Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS) no ano de 2015 o Brasil entre 

os países com maiores taxas por homicídios por armas de fogo das Américas, ocupando-a 

10ª posição, atrás apenas Honduras (1º), El Salvador (2º), Ilhas Virgens (3º), Venezuela (4º), 

Colômbia (5º), Bahamas (6º), Belize (7º), Porto Rico (8°) e Guatemala (9º)³.  

Nos anos de 2011 e 2012 o estado de Pernambuco registrou 3.321 e 3.507 homicídios 

com arma de fogo, ocupando a décima colocação do Mapa de violência, com taxas de 

mortalidade menores apenas que: Alagoas, Espírito Santo, Ceará, Goiás, Bahia, Sergipe, 

Pará, Paraíba, Distrito Federal. 
3
 No ranking nacional das cidades brasileiras com maiores 

taxas de assassinatos, duas cidades pernambucanas, localizadas na Região Metropolitana do 

Recife destacam-se: Cabo de Santo Agostinho (10º lugar) com 85,3 das mortes por armas de 

fogo, e Igarassu (28º lugar) com 69,4 dos assassinatos
. 4-5

 

Em sua maioria vítimas de Homicídios por armas de fogo são jovens, do sexo 

masculino, negros.
4. 

Estudo realizado por Waiselfsz (2016) demonstra que no início da 

década de 80 até o ano de 2003 o crescimento dos homicídios por armas de fogo 

representavam, em média, 8,1% das mortes. A partir desse ano, os assassinatos continuam 
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crescendo, mas em ritmo menor. Já em 2014, chegam a representar quase a totalidade das 

mortes por armas de fogo (94,3%).
6 

Aspectos inseridos na rede de determinação desse problema são as condições 

socioeconômicas, desigualdades sociais, processo de urbanização, aspecto marcante e que 

mais influencia no acréscimo dos óbitos, devido a diversos impasses, como: problemas 

sociais e econômicos (fome, moradia entre outros aumentos do mercado de trabalho, 

consequentemente, o desemprego).
7-8 

O Estatuto do Desarmamento foi instituído no ano de 2003, por meio da lei 10.826, 

implantando pelo Sistema Nacional de Armas (SIRNARM) objetivando a certificação da 

compra e utilização das armas de fogo por munição, prioriza compra dos armamentos com 

idade mínima de 25 anos, pessoas que correm risco de ameaça física; trabalhadores de 

segurança pública de defesa nacional; e servidores do Ministério Público e judicial com 

função de segurança, apesar da criação dessa lei, a utilização e o acesso de armas têm 

tornando-se uns dos principais propulsores das taxas de assassinatos no mundo.
 9 

Embora a venda de armamentos no Brasil seja considerado crime, de acordo com a Lei 

10.826. A comercialização ilegal e o tráfico de armas, tal qual número de vendas e lucros do 

consumo de armas vêm crescendo no país, devido a marcante desigualdade social, e falta de 

políticas públicas de segurança efetivas. 
10 

De acordo com Oliveira 
11 

, Pernambuco, no ano de 2007 apontou o Pacto pela Vida, 

como um programa atuante no estado, objetivando a redução da taxa de homicídios, 

mencionando que entre os anos 2008 a 2013 foram os períodos com maiores reduções da 

taxas de homicídios. Apesar do investimento, a partir do 2014 os assassinatos começou a 

crescerem isso devido a ações terem atingidos seu limite.
 

Ressalta-se que apesar dos investimentos em segurança pública empreendidos pela 

União, Estados e Municípios, chegaram no ano de 2016 a 76,3 bilhões, isso não fez com que 
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garantisse segurança e qualidade de vida à população. 
12

 Segundo Cerqueira
4
 Pernambuco 

encontra-se em situação alarmante entre os aspectos de segurança pública devido falta de 

investimentos em programas.  

Nesse contexto, compreender os homicídios por arma de fogo como problema de 

saúde pública no estado de Pernambuco, mensurando sua magnitude e características é 

fundamental para dimensionar o problema, fomentar a reflexão sobre o atual cenário e 

contribuir com o planejamento de ações que visem à proteção da vida humana.  

O presente estudo propôs  realizar um estudo descritivo da mortalidade por homicídios 

por armas de fogo no estado de Pernambuco entre os anos de 2006 a 2015, analisando a 

tendência temporal, perfil das vítimas e distribuição espacial dos óbitos. 

Material e Método 

Trata-se de estudo quantitativo, descritivo e ecológico que teve como população as 

vítimas de homicídios por armas de fogo residentes no estado de Pernambuco, cujo óbito 

ocorreu entre 2006 a 2015. As informações foram obtidas por meio de declaração de óbito 

(DO) cuja causa de morte, segundo a Classificação Internacional das Doenças décima 

Revisão (CID-10) foi classificada com os códigos: X93 (Agressão por disparo de arma de 

fogo de mão), X94 (Agressão por disparo arma fogo de maior calibre) e X95 (Agressão por 

disparo de outra arma de fogo ou não especificada). 
6
 

Considerou algumas das principais variáveis da epidemiologia descritiva para o 

presente estudo: a) ano do óbito (variável de tempo); b) caraterização das vítimas a partir 

das variantes de sexo, faixa etária, raça/cor, escolaridade, e ainda local de ocorrência dos 

óbitos (variáveis de pessoa) e c) distribuição espacial dos municípios de residência e região 

de saúde do estado (varáveis de lugar).
13
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Utilizaram-se dados contidos no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

e no Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), ambos de domínio público 

disponibilizado pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS). Para análise foi calculado a Taxa de Mortalidade por Homicídios por Armas 

de Fogo (TMHAF) definido como razão entre o Número de homicídios de Armas de Fogo 

em residentes de Pernambuco em determinado período pelo número de residentes no estado 

no mesmo período multiplicado por 100.000. 
14

 

Análise temporal foi calculada por meio de regressão linear simples resultando nas 

estimativas do coeficiente de determinação (R
2
), intercepto (x), inclinação da reta (y) e a 

respectiva significância estatística (p-valor). Para tanto utilizou o software SPSS 19.
14 

Para descrição do perfil das vítimas, as informações foram agregadas em dois 

quinquênios (2006 a 2010 e 2011 a 2016), e apresentadas os dados do número de óbitos, 

proporção e taxa para as categorias das variáveis em cada um dos períodos. Para 

comparação das taxas entre os quinquênios calculou-se a variação percentual (V% = valor 

final subtraído pelo valor inicial dividido pelo valor inicial multiplicado por 100 ), além do 

teste de qui-quadrado e sua respectiva significância estatística (p-valor). Semelhantemente, 

na descrição das regiões de saúde, calcularam-se as frequências absolutas e relativas, o qual 

refere-se a TMHAF e variações percentuais de cada região agregadas nos quinquênios. Para 

construção dos mapas, utilizou o programa Tabwin. Ressalta-se que os municípios com 

número de óbitos inferiores a 5, mesmo sendo agrupados em quinquênios, não foram 

calculadas suas respectiva taxas, visando assim, evitar problema da instabilidade dos 

pequenos números. 

Esse estudo foi realizado conforme os padrões éticos científicos, no qual não envolveu 

nenhum risco a população, pesquisadores e instituições. Utilizou dados secundários de 
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domínio público disponível virtualmente, garantindo o máximo de Segurança Pública, não 

sendo necessária submissão e aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisas. 

Resultados 

O estado de Pernambuco, no período de 2006 a 2015, registrou 38.022 homicídios, 

dos quais 29.4 (77,4%) foram por armas de fogo. Em 2006 foram computados 3.592 

Homicídios por Armas de Fogo (HAF), passando para 3.062 no último ano, uma média 

anual de 2.9 mortes, que corresponde mais de 8 assassinatos por dia (Figura 1). 

A taxa de mortalidade de homicídios por arma de fogo (TMHAF) passou de 

42,2/100.000 habitantes em 2006 para 32,8 em 2015. A análise de tendência evidenciou 

uma redução estatisticamente significante (p-valor 0,004) da TMHAF, porém, mesmo com 

esse declive, identificou-se crescimento das taxas nos dois últimos anos (Figura 1). 

Quanto a variável de gênero, observou-se um predomínio da mortalidade dos HAF 

entre homens com mais de 90% dos assassinatos nos anos de 2006 a 2015. Em relação às 

taxas dos óbitos por quinquênio observou, que assassinatos entre homens foram quase 20 

vezes maiores do que entre mulheres. Apesar da redução das taxas no último quinquênio, 

não houve mudança significativa no sexo da vítima (p-valor=0,973)(Tabela 1). 

No que diz respeito à faixa etária, percebeu que os óbitos são mais frequentes entre 

jovens de 20 a 39 e 15 a 19 anos. O que apontou que tais assassinatos são 29 vezes maiores 

entre vítimas de 20 a 39 comparado a outras idades. Apesar da redução nos dois 

quinquênios, o perfil das vitimas permaneceu. (Tabela 1), 

Quanto à cor/raça, verificou-se que, tanto a porcentagem (%) como a TMHAF, foram 

maiores entre negros. A taxa na população negra foi 6 vezes maior do que brancos, 

persistindo essa caraterística nos dois períodos analisados (Tabela 1), 
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No que se refere à escolaridade da vítima, destaca-se o alto percentual de ignorados 

dessa variável, apesar da redução no ultimo quinquênio. O percentual de incompletude 

manteve-se maior que 23% comprometendo a análise dessa variável (Tabela 1).  

Em relação ao local de ocorrência do óbito, constatou-se que, nos dois períodos 

estudados, houve um predomínio das mortes em via pública indicando, com mais de 61 % 

dos assassinatos por arma de fogo (Tabela 1).  

Na análise das regiões de saúde, observou-se nos dois quinquênios, que mais da 

metade dos óbitos ocorreu na I regional, totalizando 16.785 assassinatos. Seguida da IV 

região registrando total de 3.635 HAF. Com relação as que apresentaram menores taxas de 

HAF foram X e VII regionais (Tabela 2). 

 No primeiro quinquênio (2006-2010) os três municípios com maiores TMHAF foram: 

Itapissuma, Cabo de Santo de Agostinho e Olinda, com taxas de 86,9, 60,1 e 48,8. Enquanto 

que nesse mesmo período, as menores taxas foram observadas em: Serrita (4,6), Bodocó 

(4,8) e Orobó (5,9) (Figura 2).  

No segundo quinquênio (2011-2015) os municípios com mais altas TMHAF foram: 

Trindade (60,8), Cabo de Santo Agostinho (56,4) e Lagoa de Itaenga (54,2), já as taxas 

registradas com menores assassinatos foram em: Tacaratu, Afogados da Ingazeira e 

Carnaíba com 4,2, 4,9 e 5,2 (Figura 2). 

Com relação à distribuição espacial da TMHAF desses municípios, contatam-se das 

elevadas taxas nas regiões; metropolitana do Recife, Agreste e região do sertão denominada 

“Polígono da Maconha” (Figura 2). 
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No que condiz ao Mapa (A), percebe-se que 37 municípios apresentaram maiores 

óbitos por armas de fogo referindo ao 1º quartil. Já, no Mapa (B) 48 estando no 1º quartil. 

(Figura 2) 

Discussão 

 A mortalidade por homicídios por armas de fogo no estado de Pernambuco apresentou 

uma tendência significativa de redução entre os 2006 a 2015, apesar de um visível 

incremento nos dois últimos anos. Destaca-se ainda que, mesmo diante do declínio da 

TMHAF, essas mortes apresentam importante magnitude, sendo responsável por 8 

assassinatos por dia, quase 3 mil mortes por ano no referido estado. 

 De acordo com Oliveira 
11

, Pernambuco  no ano de 2014 e 2015 houve um aumento da 

sua taxa  pela primeira vez desde 2007. Mesmo com o Pacto pela Vida em 2014 houve 

aumento de 33,92 para 36,46 homicídios por cem mil habitantes (um aumento de 

aproximadamente 7,5%). Em 2015, a taxa passou de 36,46 para 37,83 (cerca de 3,8% de 

aumento). 

Segundo Ratton
15

, a Secretária de Defesa Social de Pernambuco registrou redução de 

39% assassinatos em Pernambuco. Segundo, estudo de Almeida
16 ”

Análise dos Homicídios 

em Pernambuco e as Contribuições da Justiça Restaurativa”, 30 mil são jovens, entre 15 e 

29 anos de idade. Entre esses 30 mil, (77%) são jovens negros e pobres, os quais são as 

maiores vítimas. Em 2002, Pernambuco estava na 26
a
 colocação com taxa de 54,8 por 100 

mil habitantes, perdendo para o Rio de Janeiro com taxa de 56,5 por 100 mil habitantes; em 

pouco mais de dez anos, houve uma diminuição nacional com um índice de 37,1 por 100 

mil habitantes em 2012, ficando ainda superior ao número nacional de mortalidade por 

homicídios que é de 29,0 por 100 mil habitantes. Em 2012, Recife apresentou taxas de 

assassinatos de 52,0 por 100 mil habitantes, também superior ao número nacional de 

homicídios nas capitais, que é de 38,5 por 100 mil habitantes. Estudo realizado Macedo 
17
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revela que a disparidade dos índices de violência entre os municípios brasileiros cresceram 

nos últimos anos, devido á utilização dos portes por armas de modo ilícito e aumento da 

violência nos últimos anos que incluem assaltos, agressões, tráfico de droga, desigualdades 

e outros.  

 Quanto ao perfil das vítimas de homicídios por arma de fogo, os resultados do estudo 

de Almeida
16

 destacam que assassinatos mais frequentes são entre jovens de 15 e 29 anos de 

idade. E (77%) são jovens negros e pobres, os quais são as maiores vítimas. 

Alguns estudos relatam uma diminuição da mortalidade por arma de fogo em 

mulheres diminuíram e relacionam esse resultado com a implantação da Lei Maria da Penha 

(Nº11. 340 de 7 de agosto de 2006) conhecida como a lei de proteção e controle de violência 

contra as mulheres.
18 

De acordo com Szwarcwald
19 

a introdução de crianças e jovens carentes ao tráfico de 

drogas decorre da ideia do dinheiro fácil, falta de perspectivas e de oportunidades no 

mercado de trabalho. Por meio dessa facilidade, a utilização de armas torna-se frequentes. 

Com isso fatores socioeconômicos (pobreza, fome, desemprego, ausência de renda, 

desigualdades gerando frustrações frequentes e ostentação de riqueza), institucionais 

(omissão do Estado na prevenção e na repressão da violência); prevenção (escolas, moradia, 

saúde pública, transportes públicos ineficientes) e repressão (polícia, justiça e sistema 

penitenciário), são vistos como condições para o aumento dos jovens junto ao tráfico de 

drogas, e acréscimo das taxas por homicídios por armas de fogo. 
21-22-17

 

De acordo com Júnior
22 

análise da distribuição espacial dos municípios 

pernambucanos, constata-se uma aglomeração dos assassinatos presentes na Região 

metropolitana do Recife, o que pode ser explicado pela consolidação do crime organizado 

em torno do tráfico de drogas, aumento da população que trabalha nas ruas, interligado ao 
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aumento da pobreza e dos grupos de extermínio. Portanto, com esse crescimento, a 

violência e os homicídios parecem refletir no crescimento da criminalidade. 
23

 
 

Segundo Oliveira
24-25

 e do seu estudo “Polígono da Maconha: Contexto 

socioeconômico. Homicídios e atuação do Ministério Público” a região do agreste (Caruaru) 

a área determinada como Polígono da Maconha, situam-se no Sertão, tem mostrado um 

aumento na questão da violência, pode esta associada aos níveis de renda, falta de segurança 

pública, existência do trafico e contrabandos devido a facilidade de entrada nas cidades
. 
 

 Apesar da implantação das politicas e leis, se não houver uma perspectiva de 

investimento ou se nada mais for feito, é possível que a tendência da taxa de homicídios seja 

aumentar nos próximos anos em Pernambuco no ano de 2007 foi implantado o Pacto pela 

vida, sob-responsabilidade da Secretaria de Defesa Social do estado, que teve por finalidade 

reduzir a criminalidade e controlar a violência. Pós a implantação deste programa foi 

registrada uma redução de 26,26% nas taxas de homicídio. Porém, a partir de 2012 o 

programa passa a demonstrar fragilidades devido à falta de conduta e do controle de 

investimentos, o que resultou no acréscimo da criminalidade, violência e respectivos 

homicídios. 
26 

Os resultados encontrados no presente estudo e nas pesquisas mencionadas parecem 

reforçar, portanto, que as desigualdades sociais estão relacionadas a distribuição dos 

homicídios. Portanto, demonstra a necessidade de políticas públicas estruturadas e perenes, 

além da continuidade de investimentos em estratégias que visem a qualidade de vida, 

educação, saúde, seguridade à população, para que os índices de óbitos por arma de fogo não 

continuem crescendo.
  

As limitações encontradas nessa pesquisa referem-se às variáveis disponíveis, 

qualidade das informações e sobre as informações do preenchimento com relação ao SIM. 
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 Contudo, os dados permitiram caracterizar o perfil e magnitude dos homicídios por 

armas de fogo no estado de Pernambuco, sendo necessária a realização de outras 

investigações, com outras abordagens metodológicas que possibilitem explicar os principais 

fatores relacionados ao cenário aqui apresentado. 
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Tabelas, gráficos e figuras 

 
Figura 1 – Número e Taxa de Mortalidade por Homicídios de Armas de fogo (TMHAF) de residentes de 

Pernambuco entre os anos de 2006 a 2015. Pernambuco, 2006 – 2015. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do SIM – DATASUS e do IBGE.     

  Nota: R
2
 – Coeficiente de Determinação, x- Intercepto; y - Inclinação da Reta. (p-valor= 0,004). 

  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

n 3592 3706 3449 3117 2649 2541 2475 2299 2543 3065 

TMHAM 42,25 43,67 39,49 35,38 30,12 28,66 27,71 24,97 27,41 32,80 

y = -1,7934x + 43,108 

R² = 0,6677 

p-valor = 0,004 
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Tabela 1 – Número, Proporção (%) e Taxa de Mortalidade por Homicídios de Armas de fogo por 

100.000, variação percentual, teste de Qui-quadrado (χ
2**)

 e respectiva significância estatística (p-valor) 

para as variáveis de caracterização da vítima de homicídios por armas de fogo, segundo quinquênio. 

Pernambuco, 2006-2015. 

Variável 
2006 a 2010 2011 a 2015 Variação 

%* 
χ

2**
 

p-

valor** N % taxa N % taxa 

Sexo                   

Masculino 15611 94,3 73,8 12243 94,7 57 -22,8 

0,01 0,973 Feminino 893 5,4 4 664 1 2,9 -27,7 

Ignorado 9 0,1   16 0,1     

Faixa Etária                   

0 a 9 anos 38 0,2 0,5 18 0,1 0,2 -47,9 

0,28 0,998 

10 a 14 anos 189 1,1 4,7 136 1,1 3,2 -32,2 

15 a 19 anos 2935 17,8 71,5 2328 18 56,4 -21,1 

20 a 39 anos 10880 65,9 73,7 8220 63,6 54,9 -25,5 

40 a 59 anos 2086 12,6 24,2 1786 13,8 19,1 -21 

60 e mais 339 2,1 8 327 2,5 6,9 -13,6 

Ignorado 46 0,3   108 0,8     

Raça/cor                   

Branca 1284 7,8 8 1033 8 6,4 -19,5 

0,746 0,689 

Negro 14476 87,7 53,3 11414 88,3 42 -21,2 

Amarelo+ 

Indígena 
50 0,3 7,4 23 0,2 3,4 -54 

Ignorado 703 4,3   453 3,5     

Escolaridade                   

0 a 7 anos 8159 49,4   7918 61,3   24 

    

8 a 11 anos 1657 10   1809 14   39,5 

12 e mais 397 2,4   158 1,2   -49,1 

Ignorado 6300 38,2   3038 23,5   -38,4 

Local de 

Ocorrência                   
Unidade de 

Saúde  
3350 20,3 

  
2592 20,1 

  
-1,1 

    

Domicílio 1303 7,9   1062 8,2   4,1 

Via Pública 10191 61,7   7905 61,2   -0,9 

Outros 1241 7,5   1243 9,6   28 

 Ignorado 428 2,6   121 0,9   -63,9 

Total 16513 100 38,2 12923 100 28,3 -25,88     
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do SIM – DATASUS e do IBGE.  Nota: *Variação 

Percentual = (Vf - Vi)/ Vi x 100, onde Vi = Valor inicial(2006-2010) e Vf =Valor final(2011-2015) para 

comparação  entre as taxas nas variáveis sexo, faixa etária e raça/cor, e para comparação entre as proporções 

(%) para as variáveis escolaridade e local de ocorrência.                                                                               
**

Teste de Qui.quadrado (χ
2
) e respectiva significância estatística (p-valor) 95%. 
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Tabela 2– Número e Taxa de Mortalidade por Homicídios de Armas de fogo (TMHAF) da região de 

saúde (CIR) de Pernambuco entre os anos de 2006 a 2015. Pernambuco, 2006 – 2015. 

Região de Saúde 

(CIR) 

2006-2010 
TMHAF 

2011-2015 
TMHAF 

*
Variação % 

N % N % 

I – Recife 10086 61,08 51,6 6699 51,84 33,08 -55.98 

II – Limoeiro 688 4,17 24,96 677 5,24 23,25 -7.35 

III – Palmares 843 5,11 30,49 880 6,81 29,57 -3.11 

IV – Caruaru 1674 10,14 27,99 1961 15,17 30,2 7.31 

V – Garanhuns 606 3,67 23,78 532 4,12 20,16 -17.95 

 VI  -Arcoverde 501 3,03 27,2 337 2,61 16,82 -61.71 

VII – Salgueiro 100 0,61 14,64 97 0,75 13,57 -7.88 

VIII – Petrolina 568 3,44 27,34 455 3,52 19,63 -30.27 

IX – Ouricuri 341 2,07 21 355 2,75 20,9 -0.47 

X - Afogados da 

Ingazeira 
89 0,54 9,88 64 0,5 6,92 -42.77 

XI  - Serra 

Talhada 
286 1,73 25,8 240 1,86 20,78 -24.15 

XII  - Goiana 480 2,91 32,12 400 3,1 25,92 -23.91 

Total 16513 100 38,11 12923 100 28,32 -34.56 

 Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados do SIM – DATASUS e do IBGE.                                            

      Nota: *Variação Percentual = (Vf - Vi)/  Vi x 100, onde Vi = Valor inicial e Vf =Valor final.            
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Figura 2– Taxa de Mortalidade por Homicídios de Armas de fogo (TMHAF) por 100.000 

habitantes, segundo município de residência no período de 2006 a 2015. Pernambuco, 2006 – 

2015. 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados do SIM - DATASUS. 
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5 CONCLUSÃO 

Os achados deste estudo conclui que a mortalidade por homicídios por armas de fogo 

no estado de Pernambuco apresentou uma tendência significativa de redução entre os 2006 a 

2015, apesar de um visível incremento nos dois últimos anos e de sua expressiva magnitude. 

A maior parte das vítimas desses homicídios são homens, jovens, negros, com baixa 

escolaridade e com predominância em via pública. Há concentração das TMHAF nas regiões 

metropolitana, no agreste do estado e na região do sertão de Pernambuco denominada como 

“Polígono da Maconha”. 

 Os resultados encontrados parecem reforçar que a falta de investimentos em programas 

sociais e políticas públicas de proteção à vida humana e à garantia de sua dignidade 

influencia no aumento dos assassinatos, 
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ANEXO  -  NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DA REVISTA BAIANA DE SAÚDE 

PÚBLICA 

 

 

A Revista Baiana de Saúde Pública (RBSP), publicação oficial da Secretaria da Saúde do 

Estado da Bahia (SESAB), de periodicidade semestral, dedica-se a publicar contribuições 

sobre aspectos relacionados aos problemas de saúde da população e à organização dos 

serviços e sistemas de saúde e áreas correlatas. Serão aceitas para publicação as contribuições 

escritas preferencialmente em português, de acordo com as normas da RBSP publicadas, 

obedecendo a ordem de aprovação pelos editores. 

CATEGORIAS ACEITAS: Artigos originais, Pesquisa: artigos apresentando resultados 

finais de pesquisas científicas (10 a 15 laudas), Ensaios: artigos com análise crítica sobre um 

tema específico (5 a 8 laudas), Revisão: artigos com revisão crítica de literatura sobre tema 

específico, solicitados pelos editores (8 a 10 laudas),Comunicações: informes de pesquisas 

em andamento, programas e relatórios técnicos (5 a 8 laudas),Teses e dissertações: resumos 

de dissertações de mestrado e de teses de doutorado/livre docência defendidas e aprovadas 

em universidades brasileiras (máximo 2 laudas). Os resumos devem ser encaminhados com o 

título oficial da tese, dia e local da defesa, nome do orientador e local disponível para 

consulta, Resenha de livros: resenhas de livros publicados sobre temas de interesse, 

solicitados pelos editores (1 a 4 laudas),Relato de experiências: apresentando experiências 

inovadoras (8 a 10 laudas);Carta ao editor: carta contendo comentários sobre material 

publicado (2 laudas);Editorial: de responsabilidade do editor, podendo ser redigido por 

convidado por solicitação deste; Documentos: de órgãos oficiais sobre temas relevantes (8 a 

10 laudas). 

INSTRUÇÕES GERAIS PARA ENVIO 

 Os trabalhos a serem apreciados pelos editores e revisores seguirão a ordem de recebimento 

e deverão obedecer aos seguintes critérios de apresentação. Deve ser encaminhada à 

secretaria executiva da revista uma cópia impressa. As páginas devem ser formatas em 

espaço duplo com margem de 3 cm à esquerda, fonte Times New Roman, tamanho 12, 

página padrão A4, numeradas no canto superior direito (não numerar as páginas contendo 

tabela, gráfico, desenho ou figura). 

ARTIGOS 
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Folha de rosto: deve constar o título (com versão em inglês), nome(s) do(s) autor(es), 

principal vinculação institucional de cada autor, órgão(s) financiador(es) e endereço postal e 

eletrônico de um dos autores para correspondência.  

Segunda folha: iniciar com o título do trabalho sem referência à autoria e acrescentar um 

resumo de no máximo 200 palavras, com versão em inglês (abstract). Trabalhos em 

espanhol ou inglês devem também ter acrescido o resumo em português. Palavras-chave (3 

a 8) extraídas do vocabulário DECS (Descritores em Ciências da Saúde/ www.decs.bvs.br) 

para os resumos em português e do MESH (Medical Subject Headings / 

www.nlm.nih.gov/mesh) para os resumos em inglês 

Terceira folha: Título do trabalho sem referência à autoria e início do texto com parágrafos 

alinhados nas margens direita e esquerda (justificados), observando a sequência: introdução, 

incluindo justificativas, citando os objetivos no último parágrafo; material e métodos; 

resultados; discussão; e referências. Digitar em página independente os agradecimentos, 

quando necessário. 

TABELAS, GRÁFICOS E FIGURAS 

Obrigatoriamente, os arquivos das tabelas, gráficos e figuras devem ser digitados em 

arquivos independentes e impressos em folhas separadas. Estes arquivos devem ser 

compatíveis com processador de texto “Word for Windows” (formatos: PICT, TIFF, GIF, 

BMP). O número de tabelas, gráficos e, especialmente, ilustrações deve ser o menor possível. 

As ilustrações, figuras e gráficos coloridos somente serão publicados se a fonte de 

financiamento for especificada pelo autor. No texto do item resultados, as tabelas, gráficos e 

figuras devem ser numeradas por ordem de aparecimento no texto, com algarismos arábicos e 

citadas em negrito (e.g. “...na Tabela 2 as medidas ..) Tabela (não utilizar linhas verticais), 

Quadro (fechar com linhas verticais as laterais). O título deve ser objetivo e situar o leitor 

sobre o conteúdo, digitado após o número da Tabela, Gráfico, etc., e.g.: Gráfico 2. Número 

de casos de AIDS no Brasil de 1986 a 1997, distribuído conforme a região geográfica. 

ÉTICA EM PESQUISA 
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Trabalho que tenha implicado em pesquisa envolvendo seres humanos ou outros animais 

deve vir acompanhado de cópia de documento que atesta sua aprovação prévia por um 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), além da referência em material e métodos. 

REFERÊNCIAS 

Preferencialmente, qualquer tipo de trabalho encaminhado (exceto artigo de revisão), deverá 

ter até 30 referências. As referências no corpo do texto deverão ser numeradas em sobrescrito, 

consecutivamente, na ordem em que forem mencionadas a primeira vez no texto.As notas explicativas 

e/ou de rodapé são permitidas e devem ser ordenadas por letras minúsculas em sobrescrito. 

As referências devem aparecer no final do trabalho, listadas pela ordem de citação, seguindo as regras 

propostas pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas, disponíveis em: 

http://www.icmje.org ou www.abec-editores.com.br (Requisitos uniformes para manuscritos 

apresentados a periódicos biomédicos/Vancouver).  

Quando o trabalho encaminhado para publicação tiver a forma de relato de investigação 

epidemiológica, relato de fato histórico, comunicação, resumo de trabalho final de curso de 

pós-graduação, relatórios técnicos, resenha bibliográfica e carta ao editor, o(s) autor(es) 

deve(m) utilizar linguagem objetiva e concisa, com informações introdutórias curtas e 

precisas, delimitando o problema ou a questão objeto da investigação. Seguir as orientações 

para referências, gráficos, tabelas e figuras. 

As contribuições encaminhadas só serão aceitas para apreciação pelos editores e revisores se 

atenderem às normas da revista. 

 

 

 

 

 




