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RESUMO 
 
SOUZA WL. Distribuição espacial da violência letal por homicídios em Maceió – 
Alagoas entre 2010 e 2015 [Dissertação de Mestrado Profissional em Enfermagem]. 
Rio de Janeiro: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal 
Fluminense; 2017. 
 
Situação Problema: Para a Organização Mundial da Saúde, a violência está 
associada à intencionalidade, constituindo-se em agravo passível, prevenível, onde 
setores de Segurança Pública e Saúde têm importantes responsabilidades em sua 
prevenção e controle. Quanto às violências, os homicídios se destacam, constituindo 
a primeira causa de morte entre as causas externas no país. No período de 2001 a 
2012, Maceió - AL, têm estado em evidência na mídia nacional e internacional devido 
alta incidência de óbitos por homicídios. Em 2012, a capital alagoana apresentou 
taxas de mortalidade por homicídios de 90,0 por 100 mil habitantes, assumindo a 
liderança entre as capitais brasileiras, assim diante dos índices preocupantes foi-lhe 
assegurada a fazer parte do Programa “Brasil mais seguro” na tentativa de combater 
a violência. Este estudo tem como objetivo geral identificar a distribuição espacial da 
ocorrência dos casos de óbitos por homicídios em Maceió, no período de 2010 a 2015. 
E objetivos específicos traçar o perfil dos óbitos decorrentes de homicídios e 
elaborar mapas com os dados de distribuição espacial da violência letal por homicídios 
em Maceió/AL, no período do estudo. Método: Trata-se de um estudo do tipo 
transversal, descritivo e documental. Delimita-se como cenário o Instituto Médico 
Legal (IML) de Maceió – AL. Os critérios de inclusão para os documentos foram: 
todas as Declarações de Óbitos (DOs) independentes da idade e sexo; DOs descritos 
no capitulo XX por Causas Externas da CID 10, ocorridos em bairros da área urbana, 
sendo Maceió composta por 50 bairros e 08 distritos sanitários. Resultados: 
Registraram-se 3.234 casos de homicídios letais, no período de 2010 a 2015, 
representando uma média de 539 homicídios/ano. As taxas de homicídios por 100 mil 
habitantes variam de 29,0 óbitos em 2015 a 76,0 óbitos em 2010. A maioria dos óbitos 
por homicídios ocorreu no sexo masculino, em um total de 94,0%, a taxa de homicídios 
acumulada para o sexo masculino foi de 696,4/100 mil habitantes, eram adolescentes 
ou adultos jovens de 15 a 29 anos de ambos os sexos, 79,1% da raça/cor parda e 
67,84% solteiros; aconteceu nos períodos noturno e de madrugada com um total de 
taxa acumulada de 33,36% e 19,45%, respectivamente; Alagoas com 88,5%, foi 
considerado o estado brasileiro com maior número de homicídios em relação a 
variável naturalidade; 99,38% da variável escolaridade foi ignorada; com 85,34% 
Maceió foi o município de residência com maior número de vítimas; 41% das 
ocorrências foram em via pública; a distribuição espacial dos homicídios em relação 
aos bairros, tem-se como o de maior incidência o bairro Trapiche da Barra com 
31,11%, seguido por Tabuleiro do Martins 8,69%, Benedito Bentes I e II 7,42%, 
Jacintinho 6,68% e Vergel do Lago 4,02%; 93,04% o diagnóstico foi confirmado por 
necropsia; causas básicas foram agressão por meio de um objeto contundente 
(45,64%) e disparo de arma de fogo de mão (43,38%); a fonte de informação foi o 
Boletim de Ocorrência com 57,88%. Conclusão: A ocorrência da mortalidade por 
homicídios foi elevada, acometendo principalmente jovens, do sexo masculino, 
pardos, solteiros e apresentando maior incidência o bairro Trapiche da Barra, 
destacando-se a necessidades de elaboração de estratégias e políticas públicas 
efetivas para a prevenção e redução à violência. 
Descritores: Distribuição espacial da população. Violência. Homicídio.  
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SUMMARY 
 

SOUZA WL. Spatial distribution of homicide lethal violence in Maceió - Alagoas 
between 2010 and 2015 [Master's Dissertation in Nursing]. Rio de Janeiro: Aurora 
School of Nursing Afonso Costa, Fluminense Federal University; 2017. 
 
Situation Problem: For the World Health Organization, violence is associated with 
intentionality, constituting itself as a possible, preventable aggravation, where sectors 
of Public Safety and Health have important responsibilities in the prevention and 
control of such issues. As for violence, homicides are dis- posed and constitute the 
first cause of death among the external causes in the country. In the period from 2001 
to 2012, Maceió - AL, has been in evidence in the national and international media due 
to the high incidence of homicide deaths. In 2012, the capital of Alagoas had death 
rates by homicide of 90.0 per 100 thousand inhabitants, assuming the leadership 
among Brazilian capitals, so in view of the worrying rates, it was assured to be part of 
the "Safer Brazil" Program in an attempt to combat violence. This study aims to identify 
the spatial distribution of the occurrence of homicide deaths in Maceió, from 2010 to 
2015. Specific objectives are to trace the death profile of homicides and to elaborate 
maps with the spatial distribution of violence homicide in Maceió / AL, during the study 
period. Method: This is a cross-sectional, descriptive and documentary study. The 
Legal Medical Institute (IML) of Maceió - AL is delimited. The inclusion criteria for the 
documents were: all Deaths Declarations (ODs) independent of age and sex; DOs 
described in chapter XX by External Causes of ICD 10, occurring in neighborhoods of 
the urban area, Maceió being composed of 50 neighborhoods and 08 sanitary districts. 
Results: There were 3,234 cases of lethal homicide in the period from 2010 to 2015, 
representing an average of 539 homicides / year. Homicide rates per 100,000 
inhabitants range from 29.0 deaths in 2015 to 76.0 deaths in 2010. The majority of 
homicide deaths occurred in males, in a total of 94.0%, the cumulative homicide rate 
for males were 696.4 / 100 thousand inhabitants, were adolescents or young adults 15 
to 29 years of age of both sexes, 79.1% of the race / brown color and 67.84% were 
single; occurred at night and at dawn with a total cumulative rate of 33.36% and 
19.45%, respectively; Alagoas with 88.5%, was considered the Brazilian state with the 
highest number of homicides in relation to the naturalness variable; 99.38% of the 
educational variable was ignored; with 85.34% Maceió was the municipality of 
residence with the highest number of victims; 41% of the occurrences were on public 
roads; the spatial distribution of homicides in relation to the neighborhoods has the 
highest incidence in the Trapiche da Barra neighborhood with 31.11%, followed by 
Tabuleiro do Martins 8.69%, Benedito Bentes I and II 7.42%, Jacintinho 6.68% and 
Vergel do Lago 4.02%; 93.04% the diagnosis was confirmed by necropsy; The main 
causes were aggression through a blunt object (45.64%) and hand firearm shooting 
(43.38%); the source of information was the Occurrence Bulletin with 57.88%. 
Conclusion: The occurrence of homicide mortality was high, affecting mainly young 
men, pardos, singles and with a higher incidence in the Trapiche da Barra 
neighborhood, highlighting the need to develop strategies and effective public policies 
for prevention and reduction the violence. 
DESCRIPTORS: Spatial distribution of population. Violence. Murder. 
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RESUMEN 
 
SOUZA WL. Distribución espacial de homicidio por violencia letal en Maceió - Alagoas 
entre 2010 y 2015 [Maestro de Maestros profesional en enfermería]. Río de Janeiro: 
Aurora enfermería Afonso Costa, Universidad Federal Fluminense; 2017. 
 
Situación Problema: Para la Organización Mundial de la Salud, la violencia está 
asociada a la intencionalidad, consti- tiéndose a agravio pasible, prevenible, donde 
sectores de Seguridad Pública y Salud tienen importantes responsabilidades en su 
prevención y control. En cuanto a las violencias, los homicidios se deshacen, 
constituyendo la primera causa de muerte entre las causas externas en el país. En el 
período de 2001 a 2012, Maceió - AL, han estado en evidencia en los medios 
nacionales e internacionales debido a una alta incidencia de muertes por homicidios. 
En 2012, la capital alagoana presentó tasas de mortalidad por homicidios de 90,0 por 
100 mil habitantes, asumiendo el liderazgo entre las capitales brasileñas, así que ante 
los índices preocupantes se le aseguró formar parte del Programa "Brasil más seguro" 
en el intento de combatir la violencia. Este estudio tiene como objetivo general 
identificar la distribución espacial de la ocurrencia de los casos de muertes por 
homicidios en Maceió en el período de 2010 a 2015. Y objetivos específicos trazar 
el perfil de las muertes derivadas de homicidios y elaborar mapas con los datos de 
distribución espacial de la violencia en el período del estudio, por homicidios en 
Maceió / AL. Método: Se trata de un estudio de tipo transversal, descriptivo y 
documental. Delimita como escenario el Instituto Médico Legal (IML) de Maceió - AL. 
Los criterios de inclusión para los documentos fueron: todas las Declaraciones de 
Óbitos (DO) independientes de la edad y el sexo; En el presente trabajo se analizan 
los resultados obtenidos en el análisis de los resultados de la investigación. 
Resultados: Se registraron 3.234 casos de homicidios letales, en el período de 2010 
a 2015, representando una media de 539 homicidios / año. Las tasas de homicidios 
por 100 mil habitantes varían de 29,0 muertes en 2015 a 76,0 muertes en 2010. La 
mayoría de las muertes por homicidios ocurrieron en el sexo masculino, en un total 
del 94,0%, la tasa de homicidios acumulada para el sexo masculino fue de 696,4 / 100 
mil habitantes, eran adolescentes o adultos jóvenes de 15 a 29 años de ambos sexos, 
79,1% de la raza / color parda y 67,84% solteros; se produjo en los períodos nocturno 
y de madrugada con un total de tasa acumulada del 33,36% y del 19,45%, 
respectivamente; Alagoas con el 88,5%, fue considerado el estado brasileño con 
mayor número de homicidios en relación a la variable naturalidad; El 99,38% de la 
variable escolaridad fue ignorada; con 85,34% Maceió fue el municipio de residencia 
con mayor número de víctimas; El 41% de las ocurrencias fueron en vía pública; la 
distribución espacial de los homicidios en relación a los barrios, se tiene como el de 
mayor incidencia el barrio Trapiche de la Barra con el 31,11%, seguido por Tabuleiro 
do Martins 8,69%, Benedito Bentes I y II 7,42%, Jacinto 6,68% y Vergel del Lago 
4,02%; El 93,04% el diagnóstico fue confirmado por necropsia; las causas básicas 
fueron agresión por medio de un objeto contundente (45,64%) y disparo de arma de 
fuego de mano (43,38%); la fuente de información fue el Boletín de Ocurrencia con el 
57,88%. Conclusión: La ocurrencia de la mortalidad por homicidios fue elevada, 
afectando principalmente a jóvenes, del sexo masculino, pardos, solteros y 
presentando mayor incidencia el barrio Trapiche da Barra, destacándose las 
necesidades de elaboración de estrategias y políticas públicas efectivas para la 
prevención y reducción a la violencia. 
Descritores: Distribución espacial de la población. Violencia. Asesinato.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Historicamente a violência é considerada um fenômeno complexo e de 

multicausalidade, atingindo todos os setores da sociedade. Então, o termo violência 

pode ser utilizado em muitos contextos sociais e, a depender do âmbito em que se faz 

análise, podemos pensar, por exemplo, que o termo violência pode ser empregado 

tanto para um homicídio quanto para maus tratos emocionais, verbais e psicológicos. 

Entretanto, vale ressaltar que o objeto deste estudo é ampliar o conhecimento, análise 

e discussão sobre a violência letal, sob a ótica dos homicídios1. 

Na maioria dos países desenvolvidos, assim como no Brasil nos últimos 20 

anos, as enfermidades infecciosas vêm cedendo lugar às doenças crônicas e 

degenerativas e aos agravos provocados por violências e acidentes. Esses problemas 

dependem, em grande parte, das condições de vida, das questões ambientais, dos 

avanços que estão ocorrendo na ciência e tecnologia do setor, sobretudo na biologia, 

e também, mas não prioritariamente, nas intervenções e nos procedimentos médicos. 

A esse movimento de mudança no perfil e no contexto das taxas de mortalidade e de 

morbidade, os estudiosos dão o nome de transição epidemiológica1. 

Entende-se que um exemplo que discute transição a partir de uma análise de 

questões sociais e problemas de saúde é a violência. Pois violência não é um 

problema médico típico, mas sim um problema social que acompanha toda a história 

e as transformações da humanidade, sendo, por isso, considerado um problema de 

saúde pública. E para compreender e enfrentar a violência, devemos localizar a sua 

discussão no conjunto dos problemas que relacionam saúde, condições, situações e 

estilo de vida. Por isso, cada contexto social local pode inferir em uma realidade 

diferente, já que cada espaço apresenta uma realidade de diagnóstico situacional 

específica, com características próprias dos demais ou correlacionados1,2. 

A violência em todos os seus aspectos afeta muito a saúde, podendo provocar 

morte, lesões, traumas físicos e agravos mentais, emocionais e até espirituais; diminui 

a qualidade de vida das pessoas e das coletividades; mostra a inadequação da 

organização tradicional dos serviços de saúde; coloca novos problemas para o 

atendimento médico; e evidencia a necessidade de uma atuação muito mais 

específica, interdisciplinar, multiprofissional, intersetorial e engajada do setor, visando 

às necessidades dos cidadãos2. 
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A Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2002, pela primeira vez, se 

pronunciou em relação à violência de forma mais conclusiva do que a que vinha 

adotando até então, quando apenas identificava e classificava os efeitos desse 

fenômeno ou realizava análises e fazia recomendações eventuais sobre a temática. 

A OMS divulgou o Relatório mundial sobre violência e saúde, no qual define a violência 

como “uso intencional da força física ou do poder real ou em ameaça, contra si próprio, 

contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha 

qualquer possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de 

desenvolvimento ou privação”3:5. 

A violência é uma questão social e, portanto, não é objeto próprio de nenhum 

setor específico. Ela se torna um tema mais ligado à saúde por estar associada à 

qualidade de vida; pelas lesões físicas, psíquicas e morais que acarreta e pelas 

exigências de atenção e cuidados dos serviços médico-hospitalares e também, pela 

concepção ampliada do conceito de saúde. Segundo a OMS, saúde é o completo 

bem-estar físico, mental, social e espiritual dos indivíduos2. 

Por isso, a violência torna-se um tema e um agravo a sociedade de grande 

interesse devido ao impacto que provoca na qualidade de vida das pessoas e na 

necessidade de cuidados prestados pelos serviços médicos e hospitalares. Sendo 

assim, o agravo deve ser compreendido como um conjunto de eventos individuais, 

sociais, econômicos e culturais, que historicamente acompanham a humanidade4-5. 

Em 2012, quase meio milhão de pessoas morreram por homicídio doloso em 

todo o mundo, um terço delas (36%) nas Américas6-7. Naquele mesmo ano, a taxa de 

mortalidade média no mundo foi de 6,2 homicídios por 100 mil habitantes, e as taxas 

para os países da América do Sul variaram entre 16 e 23 homicídios por 100 mil 

habitantes.  

No período de 2000 a 2011, no Brasil, os acidentes e as violências 

representaram a terceira causa de óbito na população geral, atrás apenas dos óbitos 

causados por doenças cardiovasculares e neoplasias, ocupando a sexta posição em 

principal causa de internação hospitalar7-9. Esses fenômenos sociais são os que mais 

têm chamado a atenção dos estudiosos e da sociedade. 

De acordo com o Relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), no ano 

de 2014, o Brasil apresentou taxas médias estáveis a partir da década de 1980, 

entretanto, há importantes disparidades nas taxas entre as diferentes unidades da 

Federação6. 
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Uma análise dos registros do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) 

mostrou que, no período entre 1980 e 2011, as taxas de mortalidade geral para o 

conjunto da população brasileira caíram 3,5%; todavia, as mortes por causas externas 

(acidentes e violências) aumentaram 28,5%6. Em relação às violências, os homicídios 

se destacam, constituindo a primeira causa de morte entre as causas externas, com 

um crescimento de 132,1%10-11. 

No período de 2001 a 2012, uma das unidades federativas do Brasil, Alagoas, 

têm estado em evidência na mídia nacional e internacional, quando o tema central é 

a violência letal por homicídios. O estado experimenta um complexo cenário de 

ocorrência desse tipo de violência: desde 2012, as taxas de homicídios vêm sendo 

comparadas às de países que vivenciam situações de conflito armado12. 

No ano 2000, Alagoas estava entre as 17 unidades da Federação com as 

menores taxas de homicídios do país (25,8/100 mil hab.). Em 2002, o estado passou 

a ocupar a 9ª colocação, com taxa de 34,3 por 100 mil habitantes; em pouco mais de 

dez anos, assumiu a liderança nacional com uma taxa de 76,3 por 100 mil habitantes 

em 2012, valor 2,6 vezes superior à taxa nacional de mortalidade por homicídios (25,2 

por 100 mil hab.)3-10. Em 2012, Maceió-AL apresentou taxas de mortalidade por 

homicídios de 90,0 por 100 mil habitantes, assumindo a liderança entre as capitais 

brasileiras13. 

Em 27 de junho de 2012, devido à magnitude do problema da violência no 

Estado de Alagoas, com enfoque na capital, foi lançado no país e implementado no 

estado o Plano Nacional de Segurança Pública, a partir do Programa “Brasil Mais 

Seguro” onde se pretendeu focar em três pontos principais: melhoria na investigação 

das mortes violentas, aumento do policiamento ostensivo e comunitário e controle de 

armas, já que a causa de maior magnitude de homicídios foi decorrente de perfuração 

por arma de fogo (PAF)13
. 

Assim, Maceió, capital de Alagoas, um município com 932.748 habitantes, o 

que representa 29,89% da população de Alagoas, com população de 3.120.494 

habitantes em 2010, uma cidade com intensas atrações turísticas, mas com grandes 

desigualdades sociais por ser considerado um local de maiores índices de ocorrências 

letais passou a ter um enfoque das políticas de segurança pública no país, visando o 

combate de forma direta e preventiva da violência, principalmente nas áreas de maior 

vulnerabilidade14-15. 
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As condições econômicas geradoras das desigualdades sociais, do 

desemprego e da miséria têm relação íntima com a violência, assim como as 

condições sociais de vida cotidiana da população e a ausência de políticas públicas. 

Dessa forma, compreende-se que as desigualdades podem aumentar a 

vulnerabilidade à condição de violência nestes agrupamentos sociais. Assim sendo, 

identificar a distribuição espacial desse agravo, pode auxiliar o poder público, seja da 

segurança ou da saúde, a adotar medidas e ações visando à redução das ocorrências 

de violência, e tornar mais rápidas e eficientes as ações que englobam o atendimento 

às vítimas do agravo, reduzindo a mortalidade e prevenindo sequelas.  

Considerando todos estes aspectos e as especificidades locais, surgiu a 

necessidade de compreender a magnitude dos óbitos por homicídios em Maceió – 

Alagoas, a partir de dados coletados no Instituto Médico (IML) da capital. 

Por considerar um problema de saúde pública, é necessário que as autoridades 

reconheçam sua importância no que diz respeito à magnitude do problema, para que 

seja identificada de forma correta a causa destas ocorrências com o intuito de reduzi-

las. Assim, observar as características de um fenômeno no tempo e no espaço 

geográfico pode permitir demonstrar as situações de desigualdades existentes na sua 

distribuição entre as populações.  

A reincorporação da categoria espaço como elemento integrante das análises 

e intervenções relativas aos problemas de saúde das populações abre novas 

perspectivas de estudos que atentem para a situação de extrema desigualdade social 

existente na maioria dos países da América Latina16. Então, a utilização da categoria 

espaço para análise e compreensão da ocorrência e distribuição espacial das doenças 

é anterior ao surgimento da epidemiologia como disciplina cientifica, sendo que as 

primeiras análises já incorporavam o conceito espaço17. 

Desta forma, podemos utilizar esta categoria de análise para identificar onde e 

como os óbitos decorrentes de homicídios acontecem, e como estão distribuídos pelas 

regiões espaciais de Maceió, podendo apontar quais as necessidades destes locais e 

de seus cidadãos para a busca de seu direito à igualdade social, com melhoria na 

qualidade de vida, que pode ser alcançada com o desenvolvimento.  

Consta no Relatório do Desenvolvimento Humano que o objetivo básico do 

desenvolvimento é criar um ambiente habilitador para que as pessoas tenham vida 

longa, saudável e criativa, e por que não acrescentar segura e sem violência. Este 

relatório acrescenta que o novo paradigma da segurança humana analisa todas as 
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ameaças ao desenvolvimento humano, incluindo a violência, e estuda o modo como 

a pobreza causa violência, e como a violência, ou a ameaça de violência, contribui 

para a pobreza18.  

A violência deve ser analisada em seus contextos amplos e específicos, visto 

que as particularidades do espaço podem interferir nas estratégias de prevenção e 

redução dos casos letais, por isso, é importante analisar a distribuição espacial desse 

agravo, onde pode ser usado várias formas e técnicas de geoprocessamento, 

cartografia e tecnologias que possuem dentre outras qualidades a possibilidade de 

aplicada em diversas áreas e campos de conhecimento, permitindo análises 

complexas utilizando diversas fontes de dados19. 

Esta pesquisa é relevante, pois os índices de homicídios vêm crescendo ano a 

ano em Maceió, com reflexo em toda a sociedade. No âmbito dos serviços de saúde, 

os reflexos da violência são nitidamente percebidos: sejam pelos custos econômicos 

com assistência médica, tratamento e reabilitação das vítimas, custos com o sistema 

judiciário e penal, custos sociais decorrentes da queda de produtividade, além das 

lesões e traumas direta e indiretamente decorrentes do ato violento, que exercem um 

grande impacto em longo prazo20. 

Diante do exposto e ainda considerando a escassez de estudos abordando os 

homicídios em Maceió-AL, especialmente quando se considera a dimensão e 

transcendência que o fenômeno representa para o município, elaborou-se esse 

estudo visando responder a seguinte questão norteadora: Qual a distribuição espacial 

da violência letal por homicídios em Maceió-Alagoas entre 2010 e 2015? Para 

respondê-la foram delimitados os seguintes objetivos: 

O objetivo geral desse estudo foi identificar a distribuição espacial da 

ocorrência dos casos de óbitos por homicídios em Maceió, no período de 2010 a 2015. 

Os objetivos específicos foram focalizados em traçar o perfil dos óbitos 

decorrentes de homicídios; elaborar mapas com os dados de distribuição espacial da 

violência letal por homicídios em Maceió/AL, no período do estudo. 

 As informações apuradas serão analisadas e utilizadas para definir áreas 

prioritárias no desenvolvimento de ações voltadas para a segurança humana e 

atenção integral à saúde, a partir da elaboração de mapas. 

Os mapas podem ser utilizados como uma ferramenta científica, tecnológica e 

educacional, mostrando através da distribuição espacial a ocorrência da violência letal 

– os homicídios – facilitando desta forma a elaboração de estratégias ou de diretrizes 
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que possam auxiliar na melhoria da segurança pública e do setor saúde, para controle 

e prevenção, de acordo com as áreas mais vulneráveis. 

Assim, a partir da identificação da distribuição espacial da violência letal por 

homicídios em Maceió-Alagoas entre 2010 e 2015, foram elaborados mapas, onde 

estes apontam a magnitude do problema do estudo, evidenciando subsídios 

científicos que servem como parâmetros para os gestores tomarem decisão acerca 

de implantação de serviços de saúde, como Unidades Básicas de Saúde (UBS), 

Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Hospitais, dentre outros, em locais de maior 

vulnerabilidade de violência por homicídios letais, ou seja os mapas podem ser 

utilizados como ferramenta gerencial do estado e município, pensando em melhorias 

nos fins de acesso aos serviços de saúde, permitindo ações preventivas e de 

assistência mais rápida as vítimas de tentativas de homicídios, bem como a 

elaboração das estratégias de segurança pública, visando redução de tempo e 

resposta ao atendimento ao usuário vítima de violência, prevenindo e/ou reduzindo a 

ocorrência da violência letal. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 DISCUSSÃO SOBRE A VIOLÊNCIA: ASPECTOS HISTÓRICOS E CONCEITOS 

 

Historicamente, a violência é um dos eternos problemas da teoria social e da 

prática política e relacional da humanidade. Não se conhece nenhuma sociedade 

onde a violência não tenha estado presente22. Nos dias de hoje é uma temática 

amplamente difundida nos meios de comunicação, sendo um fenômeno complexo e 

multicausal que atinge milhares de pessoas e as afetam nas diversas dimensões - 

física, emocional, socioeconômica e cultural. 

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

intencional da força física, poder, real ou sob forma de ameaça contra si própria, contra 

outra pessoa, grupo ou comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de 

resultar em lesão, morte, dano, psicológico, deficiência de desenvolvimento ou 

privação de liberdade23. 

A violência é definida como um sintoma de funcionamento ineficiente das 

instituições sociais, nos processos de socialização e em relação às normas sociais e 

jurídicas vigentes em dada sociedade24.  

Por isso, vale ressaltar uma das mais vigorosas reflexões sobre a temática 

violência, que considera que nenhum historiador ou estudioso da política deveria ser 

alheio ao imenso papel que a violência sempre desempenhou nos assuntos humanos, 

e fica surpresa com quão pouco esse fenômeno é interrogado e investigado pelos 

cientistas. Ainda relata em seus estudos que a violência tem caráter instrumental, ou 

seja, é um meio que necessita de orientação e justificação dos fins que persegue24. 

Por tratar-se de um assunto complexo, a compreensão da violência necessita 

articular conceitos na busca do seu entendimento e enfrentamento. Com base no 

contexto histórico, a violência foi mais comumente identificada como criminalidade e, 

por isso, quase que objeto de reflexão exclusiva das Ciências Jurídicas25. 

A violência atinge todos os setores da sociedade, sendo um fenômeno 

multideterminado e, como tal, complexo. Para definir melhor os autores usam como 

exemplo que26:1:  

 

“O termo violência pode ser empregado tanto para um 
homicídio quanto para maus – tratos emocionais, verbais 
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e psicológicos. Na esfera conjugal manifesta-se com 
frequência através dos maus – tratos; ao submeter à 
mulher a práticas sexuais contra a sua vontade; maus – 
tratos físicos, isolamento social; ao proibir o uso de meios 
de comunicação; o acesso aos cuidados de saúde; a 
intimidação. No ambiente profissional observa-se a 
presença de assédio moral”26:1. 

 

Continuando o pensamento dos autores, a violência parece estar ligada à 

criminalidade e ser usada para expressar o que ocorre no espaço público, quando é 

cometida por desconhecidos. Quando os problemas ocorrem entre conhecidos não 

são intitulados como violência. O termo em questão também indica a gravidade da 

situação, o que, culturalmente, parece significar que a violência doméstica, embora 

severa, não seja representada como tal. Dentre os tipos de violência, a do tipo sexual 

parece ser a mais associada ao conceito de violência26. 

Por isso é possível perceber que se trata de um comportamento agressor e 

transgressivo que resulta em um grave problema social que vem desencadeando-se 

ao longo dos tempos.  

A violência pode ser personificada de diversas formas e pode ser 

caracterizada igualmente22: violência contra a mulher, violência moral, violência 

sexual, violência contra a criança e o idoso, entre outras. Cabe salientar que essas 

diversas formas de violência podem ser observadas em vários espaços, onde o meio 

urbano é o mais propicio para o desencadear destes atos. Desta maneira, todo esse 

conjunto de violências pode ser inserido no âmbito da violência urbana. Afirma ainda 

em outro estudo que27:3: 

 

Muitas outras definições existem, algumas coincidentes, 
algumas divergentes. Por ser um fenômeno complexo e 
multicausal que atinge todas as pessoas e as afeta 
emocionalmente, a violência foge a qualquer conceituação 
precisa e cabal. É importante aqui distinguir os conceitos 
de violência e de agressividade. Em que pesem as muitas 
definições – e algumas delas bastante contraditórias –, 
podemos dizer, segundo Freud (1980), que a 
agressividade é um impulso nato, essencial à 
sobrevivência, à defesa e à adaptação dos seres 
humanos. Constitui-se como elemento protetor que 
possibilita a construção do espaço interior do indivíduo, 
promovendo a diferenciação entre o EU e o OUTRO. 
Portanto, a agressividade, ao contrário da violência, 
inscreve-se no próprio processo de constituição da 
subjetividade27:3. 
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Seguindo a mesma22, fala que outras teorias, igualmente fundamentadas na 

premissa de que a violência é natural e inevitável, substituem a ideia de processo 

social e histórico pelo conceito de "agressão", que provém da biologia, etologia, 

genética e medicina. Agressividade' é entendida como parte do instinto de 

sobrevivência e forma natural de reação dos animais em certas condições e situações, 

tendo, portanto, conotação de 'neutralidade' e 'naturalidade'. 

Ainda nas considerações da mesma autora, para Minayo22 a violência faz 

parte da vida social, pois atingem todas as pessoas em todos os segmentos sociais. 

Considera-se assim que, não há segmento social onde não ocorra violência todas as 

pessoas trazem violência dentro de si. A violência é um fato humano e social não 

existindo nenhuma sociedade totalmente isenta de violência. Afirma ainda que, sendo 

a violência um problema histórico-social, se faz necessário estudá-la no contexto da 

sociedade que a produziu. 

 

É, hoje, praticamente unânime, por exemplo, a ideia de 
que a violência não faz parte da natureza humana e que 
não tem raízes biológicas. Trata-se de um complexo e 
dinâmico fenômeno biopsicossocial, mas seu espaço de 
criação e desenvolvimento é a vida em sociedade. 
Portanto, para entendê-la, há que se apelar para a 
especificidade histórica. Daí se conclui, também, que na 
configuração da violência, se cruzam problemas da 
Política, da Economia, da Moral, do Direito, da Psicologia, 
das relações humanas e institucionais, e do plano 
individual22:3. 

 

De acordo com este contexto, fica claro que cada sociedade apresenta formas 

particulares de expressar a violência em épocas específicas, o que fica evidenciado é 

que este fenômeno é um processo histórico que persiste nas sociedades 

independente das gerações, como é o caso da violência de gênero, que se expressa, 

sobretudo, na opressão do homem sobre a mulher. 

Ao trabalhar com séries históricas, a epidemiologia tem permitido relativizar a 

magnitude dos dados e a tendência dos mesmos, desfazendo crenças da opinião 

pública, como a de que a violência tem maior impacto na atualidade e de que se trata 

de um fenômeno sempre crescente e sem solução. Ao atuar com variáveis de sexo, 

faixa etária, cor, espaço geográfico, condições sociais e econômicas, os estudos 

epidemiológicos buscam alcançar maior sensibilidade, precisão e especificidade na 

detecção e no diagnóstico dos casos (formas de incidência e prevalência)22. 
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A violência, antes de ser um problema intelectual, é uma questão da práxis 

sócio-política. Entende-se práxis por prática; ação concreta, a parte do conhecimento 

voltada para as relações sociais e as reflexões políticas, econômicas e morais. Desse 

ponto de vista, requer a busca social das condições que a engendram. O contrário da 

violência não é a não violência, é a cidadania e a valorização da vida humana em 

geral e de cada indivíduo no contexto de seu grupo27-29. 

2.2 TIPOLOGIA DA VIOLÊNCIA  

A violência pode ser aplicada de diversas formas27, sendo as mais comuns: 

criminal, estrutural, institucional, interpessoal, intrafamiliar, cultural, gênero, auto 

infligida, racial, contra a pessoa deficiente, podendo variar nos espaços territoriais que 

acontecem. 

A violência criminal27 é praticada por meio de agressão grave às pessoas, por 

atentado à sua vida e aos seus bens e constitui objeto de prevenção e repressão por 

parte das forças de segurança pública: polícia, ministério público e poder judiciário. 

Dentre os problemas criminais gravíssimos, hoje, no Brasil, temos as gangues e as 

redes de exploração sexual que atuam, sobretudo, vitimando crianças e adolescentes 

e se espalham por todo o país; o tráfico de seres humanos; a exploração do trabalho 

escravo, a exploração do trabalho infantil e juvenil; o tráfico de drogas; o tráfico de 

armas. 

A violência estrutural, diz respeito às mais diferentes formas de manutenção 

das desigualdades sociais, culturais, de gênero, etárias e étnicas que produzem a 

miséria, a fome, e as várias formas de submissão e exploração de umas pessoas 

pelas outras. Mais cruel é a violência que mantém a miséria de grande parte da 

população do país. Todos os autores que estudam o fenômeno da miséria e da 

desigualdade social mostram que sua naturalização o torna o chão de onde brotam 

várias outras formas de relação violenta27, 28. 

Essa discriminação se manifesta também em uma mentalidade de 

criminalização dos pobres. Alguns estudos brasileiros, realizados por pesquisadores 

em diferentes localidades, têm demonstrado que em torno de 70% dos jovens mortos 

por policiais ou executados por membros de gangues nas áreas urbanas não têm 

antecedentes criminais: são pessoas que atuam no mercado informal ou, 
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simplesmente, estudantes. São pobres que passam por uma segunda seleção social, 

já que a primeira acontece, para os segmentos populares, pela mortalidade infantil27. 

A violência institucional27, é aquela que se realiza dentro das instituições, 

sobretudo por meio de suas regras, normas de funcionamento e relações burocráticas 

e políticas, reproduzindo as estruturas sociais injustas. Uma dessas modalidades de 

violência ocorre na forma como são oferecidos, negados ou negligenciados os 

serviços públicos. Os serviços de saúde, de seguridade sócia e de segurança pública 

são os principais exemplos dados pela própria população quando se refere à violência 

institucional: a maior parte das queixas dos idosos, quando comparecem às 

delegacias de proteção, é contra o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e 

os atendimentos na rede do sistema Único de Saúde - SUS29. 

Violência interpessoal, acontece, principalmente, diante de uma forma de 

relação e de comunicação, isto é, quando essa interação ocorre com prepotência, 

intimidação, discriminação, raiva, vingança e inveja, costuma produzir danos morais, 

psicológicos e físicos, inclusive morte. Devemos distinguir entre conflito e violência. O 

conflito sempre existiu nas relações entre casais, entre pais e filhos, entre vizinhos, 

entre chefes e subordinados, por exemplo27. 

Violência intrafamiliar, muito conhecida como violência que ocorre dentro das 

casas de violência doméstica. Nesse caso o foco da análise e da compreensão é o 

espaço do lar. Neste texto, o conceito de violência é tratado como fruto e 

consequência de relações. Por isso, damos preferência ao termo intrafamiliar. Na 

prática, violência doméstica e violência intrafamiliar se referem ao mesmo problema. 

Ambos os termos dizem respeito aos conflitos familiares transformados em 

intolerância, abusos e opressão27, 29. 

A violência cultural é aquela que se expressa por meio de valores, crenças e 

práticas, de tal modo repetidos e reproduzidos que se tornam naturalizados. Nessa 

categoria podem ser classificadas todas as formas de violência que são naturalizadas 

na cultura de um povo, de um grupo ou de uma sociedade27. 

Violência de gênero, constitui-se em formas de opressão e de crueldade nas 

relações entre homens e mulheres, estruturalmente construídas, reproduzidas na 

cotidianidade e geralmente sofridas pelas mulheres. Esse tipo de violência se 

apresenta como forma de dominação e existe em qualquer classe social, entre todas 

as raças, etnias e faixas etárias. Sua expressão maior é o machismo naturalizado na 

socialização que é feita por homens e mulheres27-29.  
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Em outras palavras, acredita-se que gênero pode ser definido como a 

interação social estabelecida entre homens e mulheres, ou seja, um conjunto de 

relações envolvendo crenças, atitudes, valores e visões de mundo que, de forma 

paradoxal, favorece as disputas pelo poder. 

Violência auto infligida, assim são chamados os suicídios, as tentativas, as 

ideações de se matar e as automutilações. No Brasil, cerca de quatro habitantes por 

100 mil, em média, se suicidam, e um número difícil de se calcular tenta se auto infligir 

a morte. Os números desse fenômeno no nosso país são muito inferiores aos de 

outros, sobretudo na Europa, Ásia e Estados Unidos. Mas os estudiosos da violência 

chamam atenção para o fato de que existe uma relação muito forte entre homicídios 

e suicídios: ambos expressam sintomas destruidores da sociedade27. 

Violência racial, uma das mais cruéis e insidiosas formas de violência cultural 

é a discriminação por raça30. No Brasil, essa manifestação ocorre principalmente 

contra a pessoa negra e tem origem no período colonial escravocrata. Estudiosos 

mostram que geralmente a violência racial vem acompanhada pela desigualdade 

social e econômica: no Brasil, os negros possuem menor escolaridade e menores 

salários. Vivem nas periferias das grandes cidades e estão excluídos de vários direitos 

sociais. Também morrem mais homens negros do que brancos e se destacam os 

óbitos por transtornos mentais (uso de álcool e drogas), doenças infecciosas e 

parasitárias (de tuberculose a Vírus da Imunodeficência Humama - HIV) ou Síndrome 

da Imunodeficiência Adquirida - Aids) e homicídios30. 

Violência contra a pessoa deficiente, esse tipo de violência revela de forma 

aguda a dificuldade que a sociedade tem de conviver com os diferentes, tendendo a 

isolar os deficientes físicos e mentais, menosprezá-los, molestá-los e a não lhes dar 

oportunidade de desenvolver todas as suas potencialidades. Pela falta de 

reconhecimento e de apoio da sociedade e do governo, os deficientes costumam ser 

considerados como um peso para suas famílias. Estudos têm mostrado que esse tipo 

de discriminação ocorre nos lares, na escola, nas comunidades, no mercado de 

trabalho, no espaço público. Hoje, a sociedade brasileira, alertada por movimentos 

sociais que incluem os vários tipos de deficiente, vai tomando consciência dos males 

da discriminação27-29. 

Diante disso, é importante retratar que diante de qualquer tipo de violência, 

uma das mais sérias e impactantes sequelas e/ou complicações é a violência letal, 

entendendo-se como o homicídio, gerando repercussões individuais, culturais, sociais 
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e políticas, podendo variar de acordo com o contexto espacial, sendo ele urbano ou 

rural. 

2.3 VIOLÊNCIA URBANA E VIOLÊNCIA RURAL. 

Desde as últimas décadas do século passado, a violência urbana31 ganhou 

amplo espaço no debate público que procura formas de enfrentamento e de 

prevenção de ocorrências cujas consequências não distinguem classe social. Várias 

iniciativas surgiram em todo o País, e parte significativa da produção científica nas 

ciências sociais dedicou-se a descrever esse fenômeno. 

A violência urbana é determinada por valores culturais, sociais, econômicos, 

políticos e morais de uma sociedade com fenômeno disseminado nas grandes 

cidades. De forma mais específica, pode-se relacionar alguns problemas e práticas 

que contribuem como o crescimento da violência urbana: desestrutura familiar, 

desemprego, tráfico de drogas, discussões banais, entre outros31.  

Atualmente, a violência urbana não é um problema exclusivamente brasileiro, 

mas sim uma questão que preocupa tanto os países em desenvolvimento como os 

desenvolvidos. Todavia engana-se quem acredita que o fenômeno da violência 

urbana está restrito aos grandes centros. Esse problema pode ser observado também 

em pequenos centros urbanos, em todo o país31.  

Assim, a violência urbana é caracterizada pela desobediência à lei, 

desrespeito aos bens públicos e atentado à vida no âmbito das cidades. Esse tipo de 

violência resulta de um cenário constituído pela infraestrutura precária e exclusão 

socioeconômica, densidade demográfica, desemprego ou oferta de emprego de baixa 

qualidade, a segregação, ausência de políticas para oferta definitiva de bens e 

serviços31,32. 

“Embora a violência urbana seja um fenômeno que dispersa definição, sua 

representação gira em torno da ameaça a duas condições básicas do sentimento de 

segurança existencial: a integridade física e a garantia patrimonial” 32:55. 

Apesar de afetar a vida cotidiana de grande contingente de pessoas, o debate 

em torno das possíveis soluções para o problema da violência urbana tem sido ainda 

incipiente e pouco tem mobilizado os organismos sociais legitimados, sejam eles 

pertencentes à esfera governamental ou não31. 

Como consequências da violência urbana, podemos citar inúmeros exemplos 
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de improbidade cometidos diariamente, noticiados pelas redes de televisão, rádios, 

jornais e revistas, como: sequestros e assaltos nas grandes metrópoles, estupros de 

crianças, assassinatos, entre outros, que causam pavor na sociedade31,32. 

 

A violência urbana se manifesta de diversas formas, 
individual e/ou coletivamente, segundo a natureza do 
espaço público e/ou privado, da qualidade de seu 
processo de produção, urbanização e, sobretudo, do nível 
de privação de sua população no campo da sobrevivência 
e dos direitos sociais. As formas históricas de violência 
também variam segundo o design urbanístico do espaço, 
da qualidade do seu sistema sociopolítico cultural, do 
número de habitantes em um dado território e da 
consciência comunitária de seus habitantes33;3. 

 
 

Desta forma, em seu estudo33 enfatiza que a produção de riqueza e a violência 

urbana tornaram-se um fenômeno sistêmico alimentado pela economia, pela política 

que expressa a dinâmica global da estrutura capitalista, sobretudo em países como 

os da América Latina onde o nível de concentração de renda é espantoso. Com isso, 

além da consequência social, cabe salientar ainda a consequência econômica que a 

violência urbana gera aos cofres públicos, uma vez que, na tentativa de amenizar os 

problemas resultantes da violência, investimentos que poderiam ser aplicados em 

políticas de promoção do bem-estar social, acabam sendo “aplicados” em segurança.  

Cabe lembrar também que o problema da violência urbana não é uma 

exclusividade do Brasil ou dos países subdesenvolvidos, ou seja, até mesmo nos 

países com melhores padrões econômicos e com melhores indicadores sociais a 

violência urbana é uma realidade que ganha cada dia mais espaço. A solução para o 

problema da violência urbana envolve não apenas a questão da segurança pública, 

mas também questões como melhoria do sistema de educação, saúde, moradia, 

oportunidades de emprego entre outros fatores e requer uma grande mudança nas 

políticas públicas e na sociedade como um todo33,34.  

A violência urbana33,36 atinge preferencialmente jovens do sexo masculino 

entre 15 e 24 anos, são eles as maiores vítimas de homicídio, por esse motivo em 

estudos sobre violência há uma grande tendência e concentração de pesquisas sobre 

juventude. Os mapas da violência ressaltam que o maior percentual de mortes nessa 

faixa etária é atribuído as causas externas, nas quais se incluem: suicídio, homicídio 

e acidentes de trânsito, sendo o homicídio uma das causas mais expressivas. 
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Na tentativa de descortinar a face da violência urbana, suas causas e 

consequências, percebe-se que este é um problema que nos últimos anos têm 

transbordado os limites dos grandes centros urbanos, e atinge cada vez mais, 

pequenas cidades do interior do país33-36.  

 

O fato de os jovens terem indicado o homicídio como a 
violência mais comum em seus bairros e isso não 
corresponder aos dados apresentados nos registros 
policiais revela que, aparentemente, os jovens fazem uma 
sobre representação do tema, visualizando-o e 
interpretando-o com um impacto ainda maior do que 
realmente ocorre em seu cotidiano. Essa sobre 
representação exerce influência sobre o modo como os 
jovens tratam seu cotidiano, e dificulta a relação pacífica 
entre grupos de diferentes condições sociais36:4. 

 

Por isso, realizaram um estudo35-38, onde mostraram em seus resultados que, 

a associação entre vítimas fatais de violência policial e o coeficiente de mortalidade 

por homicídio mostrou-se forte e significativa, sendo que maiores coeficientes de 

mortalidade por homicídio foram encontrados nas áreas com maior número de vítimas 

fatais de violência policial. Concluiu ainda que:  

 

Contribui ainda para agravar o problema do uso excessivo 
e ilegal da força por parte da polícia, que, na ausência de 
políticas e práticas mais eficazes e legítimas, se torna um 
instrumento privilegiado de manutenção da ordem e até 
mesmo de proteção dos policiais. Parte importante da 
solução do problema do crime e da violência, portanto, são 
mudanças nas políticas de segurança e nas formas de 
gestão das organizações, de forma a valorizar a fixação 
dos policiais nas áreas de trabalho e promover a sua 
aproximação da comunidade37:5. 

 
Já os conflitos rurais, também pode sofrer diversas faces da violência, tipos e 

natureza, ou seja, formas diversificadas de se apresentar que vão desde a violência 

em si até a não realização das políticas públicas, que deveriam efetivar direitos, por 

meio da execução plena dos recursos orçamentários destinados à sua efetivação no 

campo, por isso,  o documento da Consolidação da Comissão Pastoral da Terra - CPT, 

aponta que conflitos rurais atingem famílias e comunidades que têm terra, casas e 

benfeitorias alagadas pelas barragens das hidrelétricas ou que são impedidas de ter 

o livre acesso às fontes, ou que tem sua água contaminada pelos agrotóxicos das 
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grandes monoculturas ou pelos resíduos da mineração”35-37. 

 Diante dessas repercussões, faz-se necessário uma discussão sobre 

violência de acordo com o espaço e território, uma visão a partir de uma análise 

espacial por geoprocessamento. Assim, utilizaremos neste estudo a ótica a luz de 

Milton Santos. 

 
2.4 ESPAÇO E TERRITÓRIO: uma análise da geografia política 

 

A análise das concepções teórico-metodológicas envolvendo os conceitos de 

espaço e território foi realizada a partir da trajetória intelectual de Milton Santos, é 

descrito como geógrafo e jovem pensador brasileiro, nascido e formado em direito 

pela Universidade Federal da Bahia – UFBA, mas não chegou a advogar e 

posteriormente concluiu doutorado na França em Geografia39.  

Milton Santos, nasceu no município baiano de Brotas de Macaúbas em 03 de 

maio de 1926, filho de professores primários foi alfabetizado em casa. Em Salvador 

ensinava Geografia para seus colegas. Prestou concurso para professor secundário 

e foi lecionar Geografia em Ilhéus. Ao ser preso pela ditadura conseguiu sair do país 

e ficou 13 anos no exterior e voltou ao Brasil em 1977. Foi considerado o maior 

geógrafo brasileiro de todos os tempos dando um sentido humano à geografia criticou 

o que chamava de globalização perversa e via na população pobre um importante ator 

social. Morreu no dia 24 de junho de 2001, vítima de câncer39. 

Milton Santos tem seus princípios de análises pautadas nos princípios do 

materialismo histórico e dialético para interpretação. Assim, entende-se que uma 

forma de compreensão a respeito das relações sociais em sua materialidade espacial 

e na construção de territórios diversos, segue análises possíveis a respeito da noção 

de economia política do Território, para podermos, ao final, abordar algumas 

problematizações de matriz política, econômica e territorial no caso do Estado de 

Alagoas, em especial de Maceió. 

Em busca de uma maior compreensão a respeito das articulações entre a 

distribuição espacial da violência letal por homicídios em Maceió – Alagoas entre 2010 

e 2015, consideramos relevante apresentar os conceitos de Espaço e Território 

conforme referenciados pela Geografia e, especificamente, pela Geografia Política. 

Ambos os conceitos são importantes para esta compreensão, uma vez que 

representam um dos aspectos estudados pela ciência, ou seja, a materialização das 
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relações sociais e de poder.  

Para compreender às relações sociais e, sobretudo, as relações de poder, 

deve-se conhecer alguns elementos básicos, ou seja, os elementos constitutivos 

daquilo que denominamos “relações”. 

 

Os elementos constitutivos [da relação] são: os atores, a 
política dos atores – ou o conjunto de suas intenções, isto 
é, suas finalidades –, a estratégia deles para chegar a seus 
fins, os mediatos da relação, os diversos códigos utilizados 
e os componentes espaciais e temporais da relação40:38.  

 

Através da descrição dos elementos constitutivos da relação, para os 

parâmetros da análise leva-se em consideração a razão da perspectiva a respeito dos 

processos que ocorrem tanto no Espaço como no Território40.  

Corroborando com esta análise, em consideração a esse aspecto relacional, 

que permite aproximar todos estes elementos, além de ter a noção de que a ação de 

determinados atores políticos está envolta, também num contexto que se define por 

estes elementos.  

Os atores envolvidos em qualquer processo político e territorial são 

responsáveis pela articulação contínua entre Poder, Espaço e Território – no caso 

específico deste estudo, as diversas relações de poder exercidas durante a realização 

de estudos geográficos. Ora, o processo de transformação de um espaço em um 

território, dentro da tradição científica geográfica, está inexoravelmente relacionado 

com a materialização de redes de poder, que dominam, materializam alterações e 

reproduzem socialmente a sociedade41.  

Consideramos que a perspectiva de Milton Santos nos auxilia a problematizar 

a questão, sobretudo para compreendermos a relação entre Espaço e Território, que 

se dá através do Poder. Segundo o autor, “o espaço é formado de objetos”, onde se 

relacionam o processo de produção (“trabalho”) e de circulação dentro deste mesmo 

espaço, relacionando estes objetos com o tempo de circulação e o lugar da 

produção42:55. Ao mesmo tempo, devemos considerar o Espaço como sendo:  

 

(...) formado por um conjunto indissociável, solidário e 
também contraditório de sistemas de objetos e sistemas 
de ações, não considerado isoladamente, mas como o 
quadro único no qual a história se dá. No começo era a 
natureza selvagem, formada de objetos naturais, que ao 
longo da história vão sendo substituídos por objetos 
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fabricados, objetos técnicos, mecanizados e, depois, 
cibernéticos, fazendo com que a natureza artificial tenda a 
funcionar como uma máquina. Através da presença 
desses objetos técnicos: hidroelétricas, fábricas, fazendas 
modernas, portos, estradas de rodagem, estradas de ferro, 
cidades, o espaço é marcado por esses acréscimos, que 
lhe dão um conteúdo extremamente técnico42:63.  

 

Assim, o Espaço se caracteriza como este conjunto de objetos dispostos na 

superfície, sendo eles naturais ou construídos artificialmente pelo Homem, que se 

relacionam entre si, que dá a característica a esse Espaço: a relação entre Natureza, 

trabalho/produção e circulação, onde o Homem exerce sobre seu espaço natural, 

alterações que são a reflexão e a materialidade das relações de poder estabelecidas 

naquela sociedade42. 

O conceito de espaço é central e compreendido como um conjunto de formas 

representativas de relações sociais do passado e do presente e por uma estrutura 

representada por relações que estão acontecendo e manifestam-se através de 

processos e funções. “O espaço é um verdadeiro campo de forças cuja formação é 

desigual”42. 

Diante dos pressupostos, evidenciou-se que espaço e tempo são conceitos 

inseparáveis, pois quando paramos para refletir e observar que tudo que existe está 

situado no tempo e no espaço, sendo o tempo o momento em que as coisas ocorrem 

e o espaço onde elas ocorrem. Já o espaço geográfico é considerado a superfície do 

nosso planeta terra, observamos assim que ele é composto por dois elementos 

principais à sociedade humana e segundo a natureza, onde entende-se que espaço 

geográfico é fruto de uma ação humana sobre a natureza modificando-a 

constantemente43. 

Então, vale considerar que quando debatemos Espaço e Território em seus 

aspectos conceituais, para problematizar o segundo envolve necessariamente 

compreender quais são as relações sociais que se dão no primeiro, enquanto base 

material para a existência. Diante disso, Marcelo José Lopes de Souza44, descreve 

que o Território é um espaço, ou seja, um conjunto de sistemas de objetos e sistemas 

que ações que se dão envolvendo-os, marcado por relações de poder:  

 

O território, (...) é fundamentalmente um espaço definido e 
delimitado por e a partir de relações de poder. A questão 
primordial, aqui, não é, na realidade, quais são as 
características geoecológicas e os recursos naturais de 
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uma certa área, o que se produz ou quem produz em um 
dado espaço, ou ainda quais as ligações afetivas e de 
identidade entre um grupo social e seu espaço. (...) o 
verdadeiro Leitmotiv é o seguinte: quem domina ou 
influencia e como domina ou influencia esse espaço? Esse 
Leitmotiv traz embutida ao menos de um ponto de vista 
não interessado em escamotear conflitos e contradições 
sociais, a seguinte questão inseparável, uma vez que o 
território é essencialmente um instrumento de exercício de 
poder: quem domina ou influencia quem nesse espaço, e 
como?44:78-79. 

 

Portanto, territorializar o espaço, passa pela percepção de que as relações 

sociais, e de poder, estão aplicadas nos grupos sociais que habitam determinado 

espaço. Para Haesbaert45:40: 

Existem três vertentes de análise do Território, sendo que 
cada uma leva em conta formas diversas deste processo 
de apropriação do espaço em suas características 
“lineares, areais ou zonais”, classificando em vertente 
política ou jurídico-política, a vertente cultural ou 
culturalista, e a vertente econômica ou economicista45:40.   

 

Estas três perspectivas têm como pano de fundo, as relações sociais. Seja na 

apropriação cultural do espaço, seja na percepção de que o Território pode ser 

compreendido através de uma análise baseada em várias dimensões, no âmbito da 

economia, ou no exercício de um poder juridicamente estabelecido (mas não apenas 

nesta visão), todas se referem a uma perspectiva que deveria ser pensada da forma 

correlacional45.  

Enquanto a vertente cultural dá mais ênfase às dimensões simbólicas em que 

o Território é percebido como produto da “apropriação/valoração simbólica de um 

grupo em relação ao seu espaço vivido”, a vertente economicista, ainda que menos 

difundida, “enfatiza a dimensão das relações econômicas, o território como fonte de 

recursos e/ou incorporado no embate entre classes sociais e na relação capital-

trabalho, como produto da divisão ‘territorial’ do trabalho, por exemplo”. Por fim, a 

vertente política é aquela que analisa o Território enquanto “um espaço delimitado e 

controlado, através do qual se exerce um determinado poder, na maioria das vezes – 

mas não exclusivamente – relacionado ao poder político do Estado”45.  

Pode-se compreender que enquanto falamos nas relações sociais, podemos 

falar em relações políticas, pois o Estado tem se tornado cada vez mais um 

subsistema da sociedade como um todo, concordamos com o fato de que ele não está 
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sobre ou fora da mesma, mas sim inserido nos processos sociais. O que ocorre, de 

forma regular nos processos sociais, é que o Estado é, sempre, um ator assimétrico40. 

Sendo assim, o Estado de Alagoas, em especial Maceió deve ser analisado na 

ótica geográfica do território e espaço de Milton Santos, identificando as repercussões 

sociais no contexto da violência, visando descobrir nestes espaços os reais fatores 

que aumentam a vulnerabilidade do agravo, tentando elaborara estratégias que visem 

a redução da mortalidade, em especial a violência por homicídios. 

 

2.5 VIOLÊNCIA LETAL: Homicídios  

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) em seu relatório Mundial, de 2002 

sobre Violência e Saúde, revela que todo ano, mais de um milhão de pessoas perdem 

a vida e muitas outras sofrem lesões não fatais, por causas violentas. Só no Brasil, na 

década de 90, ou seja, num espaço de dez anos, mais de um milhão de pessoas 

morreram por violências e acidentes, e dessas, cerca de 400 mil faleceram por 

homicídios. Tanto no mundo como aqui no país, os óbitos infligidos por outros ou auto 

infligidos constituem sério problema social, e têm intensas repercussões na saúde 

pessoal e coletiva46. 

As estatísticas mostram que os acidentes urbanos juntamente com a violência 

familiar provocam traumas profundos de origem psicológica perpetuando-se em 

sucessivas gerações47. 

Esse caráter desestabilizador da cidadania e da convivência é expresso através 

da exacerbação dos conflitos sociais48. Com o aumento da violência social e das 

lesões por acidentes, o trauma transformou-se em epidemia mundial. A violência é 

considerada um fator de morbimortalidade preocupante, tendo sido discutido em 

diversos segmentos da sociedade. Entretanto apesar do seu aumento 

 

“[...] a violência ainda é uma "incômoda novidade" para a 
agenda de Saúde Pública. Em primeiro lugar, porque a 
violência "desaloja", ou melhor dizendo, "desafia" os 
saberes hegemônicos no campo da Saúde. Não é uma 
doença embora cause lesões, dor, sofrimento e morte. 
Não tem sua "origem" em ação invasiva de 
microorganismos, sua causa não é nenhuma desordem 
orgânica - campos de notório saber da atuação médica e 
pesquisa biológica”49. 
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Os homicídios são categorizados dentro das causas externas. As causas 

externas têm se configurado como um problema de saúde pública pelos altos índices 

de mortalidade, morbidade, custos e anos potenciais de vida perdidos (APVP) e 

impacto para o indivíduo, sua família e sociedade. Causas externas são os 

traumatismos, lesões ou quaisquer outros agravos à saúde – intencionais ou não – de 

início súbito, e como consequência imediata de violência ou outra causa exógena50. 

A Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde – 10 Revisão (CID 10)51 – subdivide as causas externas em 

causas acidentais (que incluem os acidentes de transporte, de trabalho, quedas, 

envenenamentos, afogamentos e outros tipos de acidentes), causas intencionais 

relacionadas às agressões e lesões autoprovocadas, e eventos cuja intenção é 

indeterminada. 

As causas externas foram responsáveis por 10,7% das mortes evitáveis, 

segundo estudo de revisão sistemática de publicações sobre mortes evitáveis em 

vítimas com traumatismos entre 2000 e 200950. 

Existem diversos fatores que podem ser considerados para o crescimento 

progressivo dos diferentes tipos de traumas, sendo estes a era industrial, 

complexidade tecnológica, aumento da velocidade dos veículos, condições 

socioeconômicas, a pobreza e a própria natureza do comportamento de risco 

humano52. 

Constata-se que o aumento dos casos de mortalidade relacionadas às causas 

externas, principalmente por acidentes e violência tem forte impacto sobre a saúde 

pública no Brasil. Esse impacto pode ser verificado na questão social pelo aumento 

de 30% do índice APVP em relação a acidentes e violência nos últimos anos, 

enquanto que por causas naturais este dado encontra-se em queda53. 

Os traumas ocorridos pelos desastres, acidentes e violências na sociedade 

atual são uma realidade. As crescentes taxas de morbimortalidade por estes agravos 

colocam a população exposta a constantes riscos à saúde, o que torna esse tema um 

problema prioritário de saúde pública. Dentre outras explicações o evento pode estar 

relacionado à vulnerabilidade de onde o mesmo ocorre53. 

Além disso, os danos, as lesões, os traumas e as mortes causados por 

acidentes e violências correspondem a altos custos emocionais, sociais e com 

aparatos de segurança pública. Os mesmos causam prejuízos econômicos por causa 

dos dias de ausência do trabalho, pelos danos mentais e emocionais incalculáveis que 
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provocam nas vítimas e em suas famílias, e pelos anos de produtividade ou de vida 

perdidos. Ao sistema de saúde, as consequências da violência, dentre outros 

aspectos, se evidenciam no aumento de gastos com emergência, assistência e 

reabilitação, muito mais custosos que a maioria dos procedimentos médicos 

convencionais46. 

A maior parte das vítimas de mortes e dos traumatizados são homens, com 

taxas de 44/100.000, comparadas com as de 3,9/100.000 para mulheres, numa razão 

de 12/1. Cerca de 70% de todos os homicídios ocorreram, nesses últimos 20 anos, 

nas faixas etárias de 10 a 39 anos, mais de 83% deles em jovens do sexo masculino, 

em sua maioria, pobres e vivendo nas periferias das grandes cidades46. 

Em 2005, ainda no Brasil, as causas externas (acidentes e violências) 

ocuparam o terceiro lugar entre as causas de morte, totalizando 127.633 óbitos. 

Destes, os homicídios (37,3%) e suicídios (6,7%) apresentaram taxa anual de 

mortalidade de 25,8/100.000 e 4,6/100.000, respectivamente. No mesmo ano, 

ocorreram 788.701 internações por causas externas em hospitais públicos e 

conveniados ao Sistema Único de Saúde - SUS. Apesar de sua menor proporção 

participativa no total de hospitalizações, os homicídios (6%) e os suicídios (1,2%) 

apresentaram taxas anuais de hospitalizações próximas às observadas entre os 

óbitos por essas causas, atingindo valores de 25,9/100.000 e 5,4/100.000 

respectivamente54. 

As regiões geográficas e seus respectivos municípios, principalmente as 

grandes cidades, assim como quando considerado o Brasil como um todo, também 

refletem essa realidade. Por isso, é importante ressaltar dados demográficos, 

socioeconômicos e territoriais de Maceió – Alagoas, isto é, conhecer em que espaço 

do território acontece o homicídio para que se sejam elaboradas estratégias eficazes 

no combate a violência. 

 

2.6 PADRÕES DE VIOLÊNCIA HOMICIDA NO BRASIL POR UNIDADE FEDERADA: 

série histórica em Alagoas no período de 1980 a 2015 

 

A consolidação das informações relacionadas aos padrões de violência 

homicida no Brasil por unidade federada, enfatizando a série histórica em Alagoas no 

período de 1980 a 2015, visa realizar uma retrospectiva histórica da violência homicida 
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no estado de Alagoas. 

 Observou-se ser de grande relevância consolidar essas informações 

disponíveis, visando identificar um diagnóstico situacional a partir da evolução 

histórica dos homicídios no estado, utilizaremos principalmente os dados publicados 

nos mapas de violência de 2010 a 2016 a luz das informações publicadas de 

Waiselfisz. 

 As autoridades estaduais e locais, seja pela sociedade civil, ou de forma 

conjunta, podem a partir destas informações criarem estratégias para prevenção e 

combate à violência letal. 

 Com essa finalidade serão detalhados dados dos últimos 35 anos disponíveis 

em diversas publicações e mapas de violência do país. Assim, os dados e discussão 

serão apresentados da seguinte forma 1980 a 2015, mas tendo mais ênfase com 

apresentações de tabelas, gráficos e mapas georeferenciados publicados. 

Os cortes serão utilizados nos mapas da seguinte forma: 0,0: Municípios sem 

registro de homicídio no ano de referência; 0,0 -| 10,0: Municípios que registram 

homicídios, mas por embaixo do nível epidêmico;10,0 -| 26,0: Municípios acima do 

nível epidêmico, mas ainda embaixo da média nacional e 26,0 e +: Municípios acima 

da média nacional55-58. 

Diante disso podemos identificar pelas tabelas e gráficos abaixo que no 

processo histórico podemos dividir o período de violência do estado em três períodos 

importantes, primeiro período: 1980 a 1999, segundo período: 1999 a 2010 e terceiro 

período de 2010 a 2015 

Primeiro período: 1980 a 1999. Neste período, por quase duas décadas, 

Alagoas acompanhou bem de perto as taxas de homicídios nacionais, mas levemente 

acima na grande parte do tempo, mas sempre próximo das taxas do país, no ano de 

1980, Alagoas apresentava taxas de 14,3, ligeiramente superiores à do país com 11,7 

homicídios em 100 mil habitantes. Até 1989 as taxas do estado apresentam índices 

de crescimento rápidos para depois cair, e nos anos finais desse primeiro período, as 

taxas de homicídios do estado reduzem para taxas abaixo das nacionais. Conforme 

dados disponíveis nas Tabelas AL1 e AL2, gráfico AL158. 
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No ano de 1999, Alagoas apresentou uma taxa de 20,3 homicídios em 100 mil 

habitantes, quando o país teve uma taxa de 26,2. Diante disso, observou-se neste 

primeiro período da série histórica podemos avaliar e refletir no mínimo três 

acontecimentos importantes: primeiro, que as taxas de homicídios aumentaram e 

depois diminuíram, e que as taxas nos extremos da série têm um crescimento 

relativamente baixo: passam de 14,3 para 20,3 homicídios em 100 mil habitantes, isto 

é, um crescimento de cerca de 1,9% ao ano58. 
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Segundo, que a taxa da região metropolitana (RM) de Maceió cresce 

rapidamente nos primeiros anos (em 1989 chega a 60,8 homicídios em 100 mil) 

também cai rapidamente até atingir em 1999 taxa de 28,2, ou seja voltar a um patamar 

quase idêntico ao inicial em 1980 com taxa de 27,2. Diante disso, percebeu-se nesta 

série histórica de 1980 a 1999 que o crescimento foi praticamente nulo: 0,2% ao ano58. 

E terceiro ponto importante a ser discutido nesta série histórica, a taxa do 

interior, no período de 1980 a 1999 passa de 9,7 para 16 homicídios em 100 mil 

habitantes, o que representa um aumento de 65,6% nas taxas, ou 2,7% ao ano58. 

 

 
Segundo período: 1999 a 2010*. Neste período evidencia-se quatro pontos 

importantes a serem discutidos, pois as taxas do estado apresentam um acelerado e 

contínuo crescimento. Conforme dados disponíveis nas Tabelas AL1 e AL2, gráfico 

AL158. 

Primeiro, no país, as taxas nos anos extremos permanecem inalteradas de 26,2 

homicídios em 100 mil, mas em Alagoas crescem 228,3%, mais que triplicando58. 

Segundo, se em 1999 a taxa do estado era de 20,3 homicídios em 100 mil, 

embaixo da média nacional, ocupando a 11ª posição, poucos anos depois, em 2006, 

já passa a ocupar o primeiro lugar58. 
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Terceiro, pode ser evidenciado nas tabelas e gráficos disponíveis e publicados, 

que neste segundo período alguns fatores contribuíram para o crescimento da 

violência, pois tanto a RM de Maceió quanto os municípios do interior, ambas 

apresentam índices muito elevados com 12,3 e 10,3% ao ano, respectivamente58. 

E quarto ponto relevante, esse elevado crescimento fez com que 11 municípios 

de Alagoas fossem identificados, neste período, com as 100 maiores taxas de 

homicídios do país: 5 pertencentes à RM de Maceió: Maceió, Marechal Deodoro, 

Messias, Pilar e Rio Largo; e 6 do Interior: Arapiraca, Joaquim Gomes, São Miguel 

dos Campos, São Sebastião, Teotônio Vilela e União dos Palmares, todos com taxas 

de 60 ou mais homicídios em 100 mil habitantes58. 

Os mapas coropléticos e dados a seguir ilustram melhor a evolução do último 

período, tomando como base a última década de dados disponíveis: 2000 a 2010*.  

Evidencia-se, pelos mapas, como muda drasticamente a situação do estado de 

Alagoas, com níveis de violência acima da média nacional em grande parte de seu 

território. Em 2010 vão ser 67 dos 102 municípios do estado com taxas acima de 26 

homicídios para cada 100 mil habitantes58. 

Podemos verificar, pela tabela AL3 e o gráfico AL2, que as taxas crescem de 

forma muito intensa em todas as faixas de população dos municípios, sendo relevante 

discutir dois pontos58. 

Primeiro, a capital, Maceió, continua a concentrar praticamente a metade dos 

homicídios do estado, com uma taxa pouco vista no histórico dos 30 anos nas capitais 

brasileiras: 109,9 homicídios em 100 mil habitantes. E segundo, aas também o 

segundo município em ordem de tamanho: Arapiraca, fora inclusive de sua região 

metropolitana, não fica muito atrás: 104,2 homicídios em 100 mil habitantes, quando 

no ano 2000 tinha 31,1,ou seja tanto a região metropolitana, representada 

principalmente pela capital como a região do interior, representada pela segunda 

maior cidade do estado apresentaram taxas extremamente elevadas, evidenciando-

se o aumento de índices de violência letal por homicídios no estado de Alagoas58. 
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Segundo dados da Secretaria de Estado de Defesa Social (SDS), foram 

contabilizados 2.226 assassinatos no ano de 2010, o que significa uma taxa de 

homicídios de 71,3 para cada 100 mil habitantes. Não estão inclusos no número os 

latrocínios (roubo seguido de morte). Diante disso, Alagoas fechou 2010 com a maior 

taxa de homicídios das unidades federadas do país55-58. 



44 
 

Realizando uma retrospectiva histórica, evidencia-se que nos últimos anos, 

Alagoas registrou um aumento assustador no número de homicídios. Em 1999, por 

exemplo, o Estado teve 552 homicídios. Onze anos depois, o crescimento foi de 303%, 

com os mais de 2.000 registrados no ano passado. Já em comparação a 2009, o 

Estado registrou uma alta de 11% no total de crimes55-58. 

 
 

Para a OMS (Organização Mundial de Saúde), taxas acima de 10 homicídios 

para cada 100 mil ao ano já são consideradas epidêmicas. O país registra, segundo 

o estudo “Mapa da Violência 2010: Anatomia dos Homicídios no Brasil”, taxa de 

homicídio de 25,2 mortes para cada 100 mil habitantes. Os dados do estudo levam 

em conta os dados de 200755. 

Segundo o sociólogo e autor do estudo, Julio Jacobo Waiselfisz, a taxa de 

homicídios registrada em Alagoas em 2010 é a maior que se tem registro em Estados 

brasileiros. Na década de 80, alguns Estados chegaram próximos de 70 homicídios 

para 100 mil habitantes55.  

Diante disso, vale ressaltar que nesta época nenhum Estado brasileiro chegou 

a 71, pois vale lembrar que a taxa alagoana é quase equivalente ao país mais violento 

do mundo, “El Salvador tem taxa exata de homicídios de 71, seguido de Honduras, 

segundo país mais violento do mundo, com taxa de 6755-58. 
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Para o pesquisador, a taxa de homicídio de Alagoas é “insuportável” e tem 

“enorme repercussão social”. Segundo ele, a escalada do crime no Estado não tem 

uma única causa, e tem ligação direta com o enfraquecimento do sistema de 

segurança pública estatal, a migração de facções criminosas e a estreita ligação entre 

poder público e o crime55-58. 

“Alagoas nunca foi um Estado muito pacífico. Estava sempre ali na metade do 

ranking. Só que a partir de 2003, 2004 e 2005 o Estado deu início a uma espiral muito 

rápida e acentuada. Não existe uma única causa. Em geral isso tem a ver com o 

descontrole de Estado e de uma política pública efetiva de controle da violência. Por 

outro lado, a impunidade insurge pela falta de capacidade de reprimir o crime”, 

segundo Julio Jacobo Waiselfisz55-58. 

O especialista diz que alguns fatores explicam o maior índice de assassinatos 

do país, como migração das facções criminosas de Rio de Janeiro e São Paulo. “Na 

medida em que a repressão se acentua em Estados grandes, inicia um espalhamento 

da violência55.  

Desde a década de 2000 vivemos a chamada interiorização da violência. O 

crime ocorria em maior escala na grande capital, regiões metropolitanas, mas a partir 

dessa data houve uma descentralização. Esse fenômeno parece se espalhar em nível 

nacional, pelos Estados que eram ‘médios’ no ranking de crimes. E esse esquema de 

vaso comunicante migra para os locais com baixo esquema de seguridade pública”10. 

Jacobo também vê ligações estreitas entre o crime organizado e integrantes do 

poder, “É inegável que existem interconexões entre crime e forças de segurança. Você 

não pode acreditar que dois poderes antagônicos, como o Estado e a forças de 

criminalidade, vivam sem haver conluio entre elas, seja por parte do Executivo, 

Judiciário, Legislativo. Alagoas sempre teve histórico da violência com essa esquisita 

ligação entre a estrutura de poder e a criminalidade, que copta as forças de aparelho 

do Estado”10. 

Diante disso, o Estado solicitou o apoio da Força Nacional. Empossado no dia 

26, o secretário de Estado de Defesa Social, Dário César, esteve em Brasília para 

pedir apoio ao governo federal no combate ao crime10.  

Segundo informou nota oficial da Secretária de Defesa Social - SDS no dia 

8/02/2011, o ministério vai enviar, pela terceira vez, a Força Nacional de Segurança 

para ajudar no combate ao crime em Maceió. Atualmente, militares da Força fazem o 

patrulhamento das cidades atingidas pelas enchentes em junho de 2010 e, a partir de 
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agora, vão ser deslocados para ações em conjunto com a Polícia Militar na região 

metropolitana da capital. “A Força Nacional de Segurança Pública permanece em 

Alagoas por tempo indeterminado e terá seu efetivo ampliado”, disse a SDS, em 

nota10. 

De acordo com o Mapa de violência de 2013 aponta que a capital alagoana, 

Maceió, é considerada a mais violenta do país, aponta que os números de homicídios 

cresceram 171% nos últimos 10 anos em Alagoas, onde Maceió apresentou 

crescimento de 116,1% em número de homicídios10. 

O Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americano (CEBELA) divulgou análise a 

partir do “Mapa da Violência 2013: Homicídios e Juventude no Brasil”10, onde revelou 

que Maceió é a capital mais violenta do país, seguida por João Pessoa e Salvador. A 

capital registrou um aumento de 116,1% no número de homicídios. Em 2001, foram 

registrados 485 assassinatos contra 1.048 em 2011. 

 

Fonte: (Foto: Reprodução/CEBELA) 

Alagoas registrou um crescimento de 171,1% no número total de assassinatos 

entre os anos de 2001 e 2011, bem acima da média anual, que foi de 146% no mesmo 

período. Esses números fizeram o Estado saltar da 12ª para a 1ª colocação no ranking 

de estados mais violentos do Brasil, com 72,2 homicídios por 100 mil habitantes10. 

Conforme o resultado da pesquisa, Alagoas registrou, em 2001, 836 

homicídios, contra 2.268 em 2011. Um resultado bem diferente dos estados de São 

Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco, que apresentaram uma queda de 64,2%, 37,9% 

e 26,3%, respectivamente10. 

Em 2001, a média anual de Alagoas era de 29,3 homicídios por grupo de 100 
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mil habitantes, contra 72,2 registrados em 2011. Esses números fizeram Alagoas 

saltar da 12ª para a 1ª colocação no ranking de estados mais violentos do Brasil. Em 

segundo lugar, aparece o estado do Espírito Santo, com 47,4 mortes, enquanto o 

estado da Paraíba surge em terceiro, com 42,7 assassinatos por grupo de 100 mil 

habitantes10. 

Em relação ao número de homicídios envolvendo jovens, Alagoas registrou um 

aumento de 182,7 entre 2001 e 2011. Foram contabilizados 336 assassinatos em 

2001, contra 950 em 2011. A média anual, por grupo de 100 mil habitantes, aumentou 

185,6%, saindo de 54,8%, em 2001, para 156,4% em 201110. 

Com esse resultado, o Estado também saltou da 8ª para 1ª colocação com o 

maior risco de mortes para jovens em 2011. Os estados do Espírito Santo e da Paraíba 

aparecem logo abaixo de Alagoas, com 115,6% e 88,2% de mortes de jovens por 

grupo de 100 mil habitantes10. 

De acordo com o Mapa de Violência 201413, Alagoas reduz o número de 

homicídios, apresentando taxa de 64,6% de assassinatos a cada 100 mil habitantes 

em 2012, número é mais que o dobro da média nacional, que é de 29 homicídios. 

No "Mapa da Violência 2014: Os jovens do Brasil", divulgado pelo Centro 

Brasileiro de Estudos Latino-Americano, traz uma redução de 10,4% no número médio 

de homicídios em Alagoas quando comparado aos anos de 2011 e 2012. Uma queda 

mínima, entretanto, que não foi capaz de retirar do estado a marca de unidade da 

federação com a maior média de homicídios no país. Foram 64,6 assassinatos a cada 

100 mil habitantes13. 

O estudo, realizado com informações das bases de dados do Sistema de 

Informações de Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde (MS), correspondentes ao 

ano de 2012, traz ainda uma comparação na evolução do número de homicídios no 

intervalo de uma década13. 

Enquanto em 2002 o estado registrou 989 assassinatos, em 2012 foi mais que 

o dobro: 2046. Uma evolução de 106,9%, levando-se em consideração o número de 

homicídios na população total13. 

De acordo com o levantamento, só cinco estados registraram quedas nas taxas 

de homicídios a cada 100 mil habitantes no comparativo entre 2011 e 201213. 

O pesquisador e sociólogo Julio Jacobo Waiselfisz, Coordenador da Área de 

Estudos da Violência da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO), 

classifica como insignificante a redução nos casos de Espírito Santo (-0,2%, com 47,3 
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homicídios) e Rio de Janeiro (-0,3%, com 28,3 homicídios), e como moderada nos 

casos de Pernambuco (-5,1%, com 37,1 homicídios), Paraíba (-6,2%, com 40,1 

homicídios) e Alagoas13. 

A média nacional ficou em 29 assassinatos a cada 100 mil habitantes em 2012. 

Um crescimento de 7% em relação a 2011. Quando observado o número de 

homicídios na população total, o Brasil teve 56.337 pessoas mortas em 2012. Um 

crescimento de 13,4% no comparativo com 200213. 

Em função do alto número de homicídios, o estado foi o primeiro em que o 

Governo federal implementou o plano Brasil Mais Seguro, em 2012, que previa ações 

na área de segurança, com foco no fortalecimento do trabalho de investigação e 

perícia de crimes com mortes. O projeto piloto reunia as melhores práticas e 

experiências na área de segurança, baseadas em iniciativas adotadas nos estados de 

São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul13. 

De acordo com o mapa da violência elaborado pelo Ministério da Justiça até 

2014, Alagoas aparecia como o Estado mais violento do País, com 2.046 

assassinatos. Isso representava 64,6 assassinatos para cada 100 mil habitantes, 

seguido pelo Espírito Santo, com 47,3 por 100 mil, e o Ceará, com 44,6 por 100 mil 

habitantes. O Estado fechou 2015 com 1.804 crimes violentos, ou seja, uma redução 

de 18% em relação ao ano anterior13. 

Após anos ocupando a primeira colocação em relação ao número de 

homicídios, pela primeira vez Alagoas apresentou uma redução significativa nas 

taxas. De acordo com o 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública e o Mapa de 

Violência de 2016, comparado com dados de 2015, o Estado teve uma redução de 

18,1%, saindo dos 66,3 mortos por 100 mil habitantes para 54,3, a maior queda entre 

todas as unidades da federação59,60. 

Mesmo com a redução, Alagoas ocupa a segunda colocação no ranking 

nacional do número de homicídios, perdendo apenas para Sergipe com uma taxa de 

57,3 de crimes letais por 100 mil habitantes. Ainda no Nordeste, o terceiro colocado, 

Rio Grande do Norte, é o que teve maior crescimento na taxa: 39,1%. O estado passou 

de 34,9 para 48,6 por 100 mil habitantes60. 

 

2.7 PREVENÇÃO E CONTROLE DA VIOLÊNCIA NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS: uma análise dos homicídios no país e em Maceió – Alagoas 

 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/10/uma-pessoa-foi-assassinada-cada-9-minutos-no-brasil-em-2015-diz-estudo.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/10/uma-pessoa-foi-assassinada-cada-9-minutos-no-brasil-em-2015-diz-estudo.html
http://g1.globo.com/tudo-sobre/alagoas
http://g1.globo.com/tudo-sobre/sergipe
http://g1.globo.com/tudo-sobre/rio-grande-do-norte
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Historicamente, evidencia-se que entender a origem e a ontologia de uma área 

do conhecimento é importante para melhor compreender seus desdobramentos, sua 

trajetória e suas perspectivas61. 

A política pública enquanto área de conhecimento e disciplina acadêmica nasce 

nos Estados Unidos da América - EUA, rompendo ou pulando as etapas seguidas pela 

tradição europeia de estudos e pesquisas nessa área, que se concentravam, então, 

mais na análise sobre o Estado e suas instituições do que na produção dos governos. 

Assim, na Europa, a área de política pública vai surgir como um desdobramento dos 

trabalhos baseados em teorias explicativas sobre o papel do Estado e de uma das 

mais importantes instituições do Estado - o governo -, produtor, por excelência, de 

políticas públicas. Nos EUA, ao contrário, a área surge no mundo acadêmico sem 

estabelecer relações com as bases teóricas sobre o papel do Estado, passando direto 

para a ênfase nos estudos sobre a ação dos governos61. 

Na área do governo propriamente dito, a introdução da política pública como 

ferramenta das decisões do governo é produto da Guerra Fria e da valorização da 

tecnocracia como forma de enfrentar suas consequências. Seu introdutor no governo 

dos EUA foi Robert McNamara que estimulou a criação, em 1948, da RAND 

Corporation, organização não-governamental financiada por recursos públicos e 

considerada a precursora dos think tanks61.  

Os Think tanks são considerados organizações ou instituições, podendo ser 

independentes ou filiados a partidos políticos, governos ou corporações privadas, 

onde atuam no campo dos grupos de interesse, produzindo e difundindo 

conhecimento (ideologia) sobre assuntos estratégicos, com vistas a influenciar 

transformações sociais, políticas, econômicas ou científicas sobretudo em assuntos 

sobre os quais pessoas comuns (leigos) não encontram facilmente base para análises 

de forma objetiva61. 

O trabalho do grupo de matemáticos, cientistas políticos, analistas de sistema, 

engenheiros, sociólogos entre outros, influenciados pela teoria dos jogos de Neuman, 

buscava mostrar como uma guerra poderia ser conduzida como um jogo racional. A 

proposta de aplicação de métodos científicos às formulações e às decisões do 

governo sobre problemas públicos se expande depois para outras áreas da produção 

governamental, inclusive para a política social62. 

Não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja política pública. 

Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da política que analisa o 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Institui%C3%A7%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partidos_pol%C3%ADticos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corpora%C3%A7%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grupos_de_interesse
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governo à luz de grandes questões públicas e Lynn (1980), como um conjunto de 

ações do governo que irão produzir efeitos específicos. Peters (1986) segue o mesmo 

veio: política pública é a soma das atividades dos governos, que agem diretamente 

ou através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos. Dye (1984) sintetiza 

a definição de política pública como o que o governo escolhe fazer ou não fazer. A 

definição mais conhecida continua sendo a de Laswell, ou seja, decisões e análises 

sobre política pública implicam responder às seguintes questões: quem ganha o quê, 

por quê e que diferença faz.63 

Pode-se, então, resumir política pública como o campo do conhecimento que 

busca, ao mesmo tempo, colocar o governo em ação e/ou analisar essa ação (variável 

independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas 

ações (variável dependente). A formulação de políticas públicas constitui-se no 

estágio em que os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas 

eleitorais em programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo 

real63. 

Se admitirmos que a política pública é um campo holístico, isto é, uma área que 

situa diversas unidades em totalidades organizadas, isso tem duas implicações. A 

primeira é que, como referido acima, a área torna-se território de várias disciplinas, 

teorias e modelos analíticos. Assim, apesar de possuir suas próprias modelagens, 

teorias e métodos, a política pública, embora seja formalmente um ramo da ciência 

política, a ela não se resume, podendo também ser objeto analítico de outras áreas 

do conhecimento, inclusive da econometria, já bastante influente em uma das 

subáreas da política pública, a da avaliação, que também vem recebendo influência 

de técnicas quantitativas63. 

A segunda é que o caráter holístico da área não significa que ela careça de 

coerência teórica e metodológica, mas sim que ela comporta vários “olhares”. Por 

último, políticas públicas após desenhadas e formuladas, desdobram-se em planos, 

programas, projetos, bases de dados ou sistema de informação e pesquisas64. 

Quando postas em ação, são implementadas, ficando daí submetidas a sistemas de 

acompanhamento e avaliação. 

Diante disso, fazendo uma correlação das Políticas Públicas na análise dos 

Homicídios no País e em Maceió – Alagoas, com base na prevenção e controle, 

podemos evidenciar as seguintes portarias: Portaria GM n.º 737 de 16 de maio de 

2001 - Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências 
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(PNRMAV), Portaria GM nº 1.944, de 27 de agosto de 2009 - Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), e a Portaria GM nº 2.690 de 05 de 

novembro de 2009 – Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde 

(PNGTS)65-66. 

A Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências 

(PNRMAV) instituida pela Portaria GM n.º 737 de 16 de maio de 2001, descreve que 

os acidentes e as violências no Brasil configuram um problema de saúde pública de 

grande magnitude e transcendência, que tem provocado forte impacto na morbidade 

e na mortalidade da população65. 

Diante disso, a presente Política Nacional, instrumento orientador da atuação 

do setor saúde nesse contexto, adota como expressão desses eventos a 

morbimortalidade devida ao conjunto das ocorrências acidentais e violentas que 

matam ou geram agravos à saúde, e que demandam atendimento nos serviços de 

saúde. Acresce a esse grupo de eventos aqueles que, mesmo não chegando aos 

serviços de saúde, são do conhecimento de outros setores da sociedade (polícias, 

hospitais não credenciados ao Sistema Único de Saúde (SUS), entre outros)65. 

Assim delimitada, esta Política estabelece diretrizes e responsabilidades 

institucionais, nas quais estão contempladas e valorizadas, medidas inerentes à 

promoção da saúde e à prevenção desses eventos, mediante o estabelecimento de 

processos de articulação com diferentes segmentos sociais65. 

Os acidentes e as violências resultam de ações ou omissões humanas e de 

condicionantes técnicos e sociais. Ao considerar que se trata de fenômeno de 

conceituação complexa, polissêmica e controversa, este documento assume como 

violência o evento representado por ações realizadas por indivíduos, grupos, classes, 

nações, que ocasionam danos físicos, emocionais, morais e/ou espirituais a si próprio 

ou a outros48. 

Nesse sentido, apresenta profundos enraizamentos nas estruturas sociais, 

econômicas e políticas, bem como nas consciências individuais, numa relação 

dinâmica entre os envolvidos. Há diversas formas de expressão da violência: 

agressão física, abuso sexual, violência psicológica e violência institucional. Os 

diversos grupos populacionais são atingidos por diferentes tipos de violência com 

consequências distintas. Os homens sofrem mais violência que levam a óbito e 

tornam-se visíveis nos índices de mortalidade. Em outros segmentos, porém, 

sobretudo o de criança, adolescente, mulher e idoso, as violências não resultam 
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necessariamente em óbito, mas repercutem, em sua maioria, no perfil de morbidade, 

devido ao seu impacto sobre a saúde. 

Corroborando com esta informação, vale ressaltar que pesquisas apontam que 

homens estão com índices superiores a mulheres e crianças, relacionados à 

mortalidade por violências. Diante disso, foi instituída pelo Ministério da Saúde a 

Portaria GM nº 1.944, de 27 de agosto de 2009 - Política Nacional de Atenção Integral 

à Saúde do Homem (PNAISH)66. 

Ela é o resultado de processos amplos de análise e discussão entre setores da 

sociedade civil, profissionais de saúde, gestores do Sistema Único de Saúde - SUS, 

pesquisadores e sociedades científicas. O ponto de partida foi o reconhecimento da 

gravidade do quadro epidemiológico dos usuários homens no Brasil, e a sua maior 

vulnerabilidade a mortes precoces, e a doenças graves e crônicas, quando 

comparados às mulheres e às crianças. Detectou-se, também, que a procura dos 

homens pelos serviços de saúde é significativamente menor do que das mulheres, 

além da adesão reduzida às propostas terapêuticas, à prevenção e à promoção da 

saúde, o que remete à importância de um olhar específico para este grupo66. 

O SUS abarca um contingente de mais de 93 milhões de homens em território 

brasileiro. Cerca de 52 milhões destes estão na faixa etária entre 20 e 59 anos, 

principal público da PNAISH. O objetivo principal da Política está relacionado ao 

desenvolvimento de estratégias e ações que contribuam para o acesso, o acolhimento 

e a adesão dos usuários homens aos serviços66. 

Os eixos prioritários da Saúde do Homem devem alcançar os homens em sua 

pluralidade, em suas diversas condições reais de existência, de forma a cumprir com 

a tarefa de levar resolubilidade às suas demandas em saúde. Os eixos estão 

agrupados em torno dos seguintes temas: Acesso e Acolhimento; Doenças 

Prevalentes na População Masculina; Saúde Sexual e Reprodutiva; Paternidade e 

Cuidado, Promoção da Saúde e Prevenção de Violências e Acidentes65-66. 

Para que as práticas dos serviços de saúde sejam norteadas pelos princípios 

da equidade, integralidade e universalidade preconizados pelo SUS, cabe considerar, 

também, os diferentes níveis de desenvolvimento e organização dos sistemas locais 

de saúde e dos tipos de gestão; a articulação entre os três níveis de atenção à saúde 

- básica, média e alta complexidade; a intra e intersetorialidade das ações; e o diálogo 

da saúde do homem com as demais políticas públicas66. 

Vale ressaltar ainda a Portaria GM nº 2.690 de 05 de novembro de 2009 - 
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Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde (PNGTS)67, que corrobora com 

o objetivo geral deste estudo de elaborar um mapa com os dados de distribuição 

espacial da violência por homicídios em Maceió no período de 2010 a 2015. 

A estratégia baseia-se na ampliação da produção de conhecimentos científicos, 

como forma de subsidiar os gestores na tomada de decisão quanto à incorporação e 

retirada de tecnologias no sistema de saúde.  

Dessa forma, a Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde 

(PNGTS) é o instrumento norteador para os atores envolvidos na gestão dos 

processos de avaliação, incorporação, difusão, gerenciamento da utilização e retirada 

de tecnologias no Sistema. Não abrange, porém, as fases de Pesquisa e 

Desenvolvimento ainda que possa subsidiar na identificação de prioridades no ciclo 

de vida das tecnologias em saúde67. 

 

2.8 ESTRATÉGIAS PARA REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA LETAL POR HOMICÍDIOS EM 

ALAGOAS COM FOCO EM MACEIÓ  

 

Alagoas, um estado da região do nordeste brasileiro, composta de 102 

municípios, dividida por 02 macrorregionais (Maceió e Arapiraca), com população em 

2010 de 3.120.994 habitantes e com população estimada de 3.321.730 habitantes 

para 2014, com área territorial de 27.774,993 m², densidade demográfica de 112, 33 

hab/km², e com rendimento nominal mensal domiciliar per capita da população 

residente em 2014 no valor de 604 reais68-69. 

O Plano Diretor de Regionalização das Ações de Saúde de Alagoas - PDR, em 

2002, dividiu o estado em duas macrorregiões, cinco regiões de saúde e treze 

microrregiões, nas quais os municípios estão agrupados para organização dos 

serviços e da assistência à saúde.  

Para agrupamento dos municípios foram considerados aspectos sociais, 

econômicos, geográficos, demográficos, epidemiológicos, de oferta de serviços e 

acesso viário. Estão formadas redes hierarquizadas de serviços e estabelecidos os 

mecanismos e fluxos de referência e contra referência, tendo como principal objetivo 

a garantia da integralidade da assistência e o acesso da população aos serviços e 

ações de saúde de acordo com suas necessidades. A distribuição dos municípios por 

microrregiões e regiões e a identificação do município sede pode ser visualizada na 
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Figuras 1 e 2. 

Ao avaliar a distribuição da população por região de saúde, observa-se na 

(Figura 3) que a 1ª (46%) e a 4ª regiões (20%) detêm os maiores percentuais. Nestas 

regiões estão os municípios de Maceió e Arapiraca, respectivamente. São os maiores 

municípios e com melhores características socioeconômicas do Estado, o que 

consequentemente atrai população para residir na sede ou em municípios 

circunvizinhos63. 

Figuras 01 e 02 – Divisão em microrregiões e regiões de saúde, segundo Plano Diretor 

de Regionalização de Alagoas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DATASUS/IBGE/Estimativas. 
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Figuras 03 – Divisão em regiões de saúde, segundo Plano Diretor de Regionalização 

de Alagoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cidade de Maceió, capital de Alagoas, se insere nestes aspectos e está, 

proporcionalmente, entre as cidades mais violentas, dentre as capitais, do Brasil, com 

o décimo terceiro lugar por óbitos por este tipo de agravo no ano de 2005. 

As informações de mortalidade estão entre as mais importantes na área da 

saúde, sendo o óbito um evento único e de registro obrigatório possibilitando uma 

análise da saúde de uma população.  

Segundo dados do Sistema de Informação de Mortalidade - SIM disponível no 

Datasus no período de 1999 a 2009 houve um acréscimo no índice de mortes por 

causas externas em Alagoas apresentando um percentual de variação de 106,83%, 

sendo que no mesmo período em Maceió este percentual foi de 116,01%. Em 2009 

em Alagoas ocorreram 3.059 óbitos por causas externas, destes 61,23% ocorreram 

por agressões, e 21,52% por acidentes de trânsito e de transporte. Em Maceió, neste 

mesmo ano ocorreram 1.130 óbitos por causas externas, o que representa 36,94% do 

total de óbitos do Estado, destes 71,68% ocorreu por agressões e 14,78% por 

acidentes de trânsito e de transporte69. 

A mortalidade proporcional por causas externas foi de 17,94% em Alagoas, no 

ano 2009, considerada a segunda causa de óbitos ficando atrás apenas dos óbitos 

por doenças cardiovasculares com 28,02%. Na cidade de Maceió o padrão se repete, 



56 
 

apresentando uma taxa de mortalidade 20,27% por causas externas que também 

configura a segunda causa de mortes da população local69. 

De acordo com o Mapa da Violência56 no Brasil, no balanço de uma década 

entre 1998 a 2008, as capitais evidenciaram uma leve queda. Contudo, pode-se 

observar que várias capitais apresentaram incrementos bem preocupantes. São os 

casos de Salvador, Maceió, São Luís e Florianópolis. De acordo com o autor acima 

as capitais que, a partir de situações de moderada ou baixa letalidade na década 

passada, ocupam, agora, posição de destaque, como Maceió, que em 1998 ocupou 

posições intermediárias, passa a ser a capital com maiores índices de homicídio do 

país em 200856. 

Diante disso, sabe-se que a violência e o desastre urbano atingem 

predominantemente os adultos jovens e as crianças, trazendo incapacidades, 

mutilações e prejuízos sociais e econômicos de toda origem, além de ser foco 

constante do cuidado de enfermagem e de outros profissionais da saúde, destaca-se 

ainda que desde a rede de Atenção Básica com as Unidades de Saúde da Família 

(USF) e Unidades Básicas de Saúde (UBS), média e alta complexidade, atuam 

predominantemente de forma direta ou indireta diariamente com as consequências 

provocadas pela violência das causas externas. 

As desigualdades podem aumentar a vulnerabilidade à condição de violência 

nestes agrupamentos sociais, assim sendo, conhecer esta distribuição pode auxiliar o 

poder público, seja da segurança ou da saúde, a adotar medidas e ações visando à 

redução das ocorrências de violência, e tornar mais rápido e eficiente às ações ao 

atendimento às vítimas de violência, reduzindo a mortalidade e prevenindo sequelas. 

Somos sabedores de que as condições econômicas geradoras das 

desigualdades sociais, do desemprego e da miséria têm relação íntima com a 

violência, assim como as condições sociais de vida cotidiana da população, e a 

ausência de políticas públicas. 

Por considerar um problema de saúde pública, os traumas e acidentes exigem 

das autoridades o reconhecimento de sua importância pela magnitude do problema, 

para que seja identificada de forma correta, à causa destas ocorrências com o intuito 

de reduzi-las.  

Observar as características de um fenômeno no tempo e no espaço geográfico 

pode permitir demonstrar as situações de desigualdades existentes na sua 

distribuição entre as populações. 
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Devido à magnitude do problema da violência no Estado de Alagoas, foi 

lançado no dia 27 de junho de 2012 o plano nacional de segurança pública. O 

Programa Brasil Mais Seguro pretende focar em três pontos: melhoria na investigação 

das mortes violentas, aumento do policiamento ostensivo e comunitário e controle de 

armas13. 

Acredita-se que com esse trabalho extenuante e progressivo da segurança 

pública estadual, com foco na capital alagoana, tenha determinado de forma direta e 

indireta na redução da mortalidade, visto que em 2015, Maceió de acordo com dados 

publicados no Mapa de Violência tenha caído uma posição, sendo considerada 

atualmente como a segunda capital mais violenta do país, assumindo em primeira 

posição a capital do estado de Sergipe, Aracajú59-60. 
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3 METODOLOGIA  

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo do tipo transversal, descritivo e documental acerca de 

óbitos decorrente de homicídios em Maceió - Alagoas entre 2010 a 2015, tendo como 

proposta final a realização de um produto que contemple um mapeamento da 

distribuição espacial dos óbitos, apresentando as áreas por bairro de maior 

vulnerabilidade de violência de forma que possa contribuir para implantação de 

serviços de saúde de acordo com essa realidade e necessidade local. 

Nos estudos transversais, os indivíduos são avaliados para o fator de 

exposição e a doença em determinado momento. Muitas vezes o estudo transversal 

é realizado apenas com objetivo descritivo sem nenhuma hipótese para ser avaliada. 

Alguns têm usado o termo levantamento para denominar estudos transversais 

realizados com essa finalidade. O estudo transversal pode ser usado como um estudo 

analítico, ou seja, para avaliar hipóteses de associações entre exposição ou 

características e evento70-72. 

O desenho de pesquisa utilizado engloba o tipo descritivo e documental. Esta 

pesquisa apresenta características de um estudo descritivo, que observa, registra, 

analisa e correlaciona variáveis. Desta forma, procura-se descobrir a frequência com 

que a variável ocorre, sua relação e ligação com outras, sua natureza e característica, 

procurando elementos que permitam a comprovação das hipóteses 72-75. 

Este estudo tem uma abordagem quantitativa. Na pesquisa quantitativa o 

pesquisador ou cientista, investiga conceitos, constructos ou variáveis, onde os 

sistemas de organização dos conceitos são realizados através de teoria, estrutura 

teórica, estrutura conceitual ou modelo conceitual. Coletados dados e as conexões, 

os conceitos dar-se-ão através de relações (causa efeito ou funcionais), por meio do 

raciocínio dedutivo70-72. 

 Em um estudo quantitativo, os conceitos são chamados de variáveis. Estas, 

com frequência são características comuns aos seres humanos, entretanto, algumas 

vezes os pesquisadores criam a variável. Alguns estudos destinam-se a entender a 

causa dos fenômenos. Assim sendo, a causa presumida é a variável independente e 

o efeito presumido a variável dependente71. 
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 É possível, ainda, identificar um problema ou situação problemática, sendo 

que a correlação entre alguns fenômenos pode guiar à descoberta de fatos, até então 

desconhecidos ou fornecer sustentação para relações propostas75. 

 O caráter descritivo buscará a identificação de situações e eventos manifestos 

em uma situação, descrevendo assim, a distribuição de algum fenômeno na 

população. Deste modo, exige do pesquisador uma série de informações sobre o que 

deseja pesquisar, justificando então sua escolha para avançar no percurso 

metodológico da pesquisa72. O estudo é desenhado para somente descrever as 

distribuições das variáveis existentes, sem se importar com a casualidade ou outras 

hipóteses73. 

 Sendo esta pesquisa também documental, está embasada em materiais que 

ainda não receberam tratamento, sendo estes interpretados e elaborados de acordo 

com seu objetivo. A pesquisa documental pode integrar o rol de pesquisas utilizadas 

em um mesmo estudo ou caracterizar-se como o único delineamento utilizado para 

tal73. 

 

3.2 CENÁRIO 

 

Delimita-se como Cenário do estudo o Instituto Médico Legal Estácio de Lima 

está localizado na Rua Zacarias de Azevedo, S/N, Prado, Maceió – AL, CEP: 57020-

470, sendo subordinado pelo órgão de Pericia Oficial do estado e Alagoas, localizado 

na Rua João Pessoa – antigo Hotel Beiriz, sala 402, bairro Centro, Maceió – AL, CEP: 

57020-070. 

 

3.3 ASPECTOS ÉTICOS DO ESTUDO 

 

O presente trabalho, atendeu à Resolução n.º 466/12 - IV do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS/MS) sobre pesquisas com seres humanos, foi submetido à aprovação 

pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade Federal Fluminense – UFF 

através da Plataforma Brasil. Tal submissão visou preservar a integridade e dignidade 

dos sujeitos envolvidos, bem como o desenvolvimento de um trabalho dentro dos 

padrões éticos. 

Os dados foram coletados através de informações contidas nas guias de 

Declarações de Óbitos, arquivadas no Instituto Médico Legal de Maceió – Alagoas. 
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Desta forma solicitou-se ao CEP à dispensa do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). 

 O estudo foi aprovado após ser submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF) com número 

de aprovação CAAE: 59724616.7.0000.5243 (ANEXO B - Parecer Consubstanciado 

do Comitê de Ética da UFF). 

 

3.4 AMOSTRA 

 

Entende-se como amostra um subconjunto dos elementos da população74. No 

estudo, a amostra foi censitária, foram analisadas todas as guias de Declarações de 

Óbitos (DOs) de homicídios no período de 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro 

de 2015, totalizando um quantitativo de 3.234 guias de DO, após aplicação dos 

critérios de inclusão e exclusão. 

Foram coletadas as informações das Declarações de Óbitos (DO) classificadas 

no grupo de agressões e homicídios identificadas no capitulo XX por Causas Externas 

(de morbidade e mortalidade) da CID 10 (Classificação Internacional das Doenças) no 

período de janeiro de 2010 a dezembro de 2015. Segue abaixo a lista de composição 

das morbidades relacionadas a este capítulo XX: 

 

CAPÍTULO XX DA CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS (CID-10) 

(X85-Y09) Agressões 

• (X85) Agressão por meio de drogas, medicamentos e substâncias biológicas 

• (X86) Agressão por meio de substâncias corrosivas 

• (X87) Agressão por pesticidas 

• (X88) Agressão por meio de gases e vapores 

• (X89) Agressão por meio de outros produtos químicos e substâncias nocivas 

especificados 

• (X90) Agressão por meio de produtos químicos e substâncias nocivas não 

especificados 

• (X91) Agressão por meio de enforcamento, estrangulamento e sufocação 

• (X92) Agressão por meio de afogamento e submersão 

• (X93) Agressão por meio de disparo de arma de fogo de mão 

https://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_X
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/X85
https://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_X
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/X86
https://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_X
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/X87
https://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_X
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/X88
https://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_X
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/X89
https://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_X
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/X90
https://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_X
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/X91
https://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_X
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/X92
https://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_X
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/X93
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• (X94) Agressão por meio de disparo de espingarda, carabina ou arma de fogo de 

maior calibre 

• (X95) Agressão por meio de disparo de outra arma de fogo ou de arma não 

especificada 

• (X96) Agressão por meio de material explosivo 

• (X97) Agressão por meio de fumaça, fogo e chamas 

• (X98) Agressão por meio de vapor de água, gases ou objetos quentes 

• (X99) Agressão por meio de objeto cortante ou penetrante 

• (Y00) Agressão por meio de um objeto contundente 

• (Y01) Agressão por meio de projeção de um lugar elevado 

• (Y02) Agressão por meio de projeção ou colocação da vítima diante de um objeto 

em movimento 

• (Y03) Agressão por meio de impacto de um veículo a motor 

• (Y04) Agressão por meio de força corporal 

• (Y05) Agressão sexual por meio de força física 

• (Y06) Negligência e abandono 

• (Y06.0) Negligência e abandono pelo esposo ou companheiro 

• (Y06.1) Negligência e abandono pelos pais 

• (Y06.2) Negligência e abandono por conhecido ou amigo 

• (Y06.8) Negligência e abandono por outra pessoa especificada 

• (Y06.9) Negligência e abandono por pessoa não especificada 

• (Y07) Outras síndromes de maus tratos 

• (Y07.0) Outras síndromes de maus tratos pelo esposo ou companheiro 

• (Y07.1) Outras síndromes de maus tratos pelos pais 

• (Y07.2) Outras síndromes de maus tratos por conhecido ou amigo 

• (Y07.3) Outras síndromes de maus tratos por autoridades oficiais 

• (Y07.8) Outras síndromes de maus tratos por outra pessoa especificada 

• (Y07.9) Outras síndromes de maus tratos por pessoa não especificada 

• (Y08) Agressão por outros meios especificados 

• (Y09) Agressão por meios não especificados 

 

 A justificativa para a análise de todas as guias deste corte temporal deu-se 

pelo fato de se ter informações significativas para uma análise histórica, visto que o 

Estado de Alagoas apresentou um aumento de casos considerável em 2012, onde no 

https://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_X
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/X94
https://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_X
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/X95
https://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_X
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/X96
https://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_X
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/X97
https://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_X
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/X98
https://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_X
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/X99
https://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_Y
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/Y00
https://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_Y
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/Y01
https://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_Y
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/Y02
https://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_Y
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/Y03
https://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_Y
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/Y04
https://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_Y
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/Y05
https://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_Y
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/Y06
https://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_Y
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/Y06.0
https://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_Y
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/Y06.1
https://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_Y
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/Y06.2
https://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_Y
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/Y06.8
https://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_Y
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/Y06.9
https://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_Y
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/Y07
https://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_Y
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/Y07.0
https://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_Y
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/Y07.1
https://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_Y
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/Y07.2
https://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_Y
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/Y07.3
https://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_Y
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/Y07.8
https://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_Y
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/Y07.9
https://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_Y
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/Y08
https://pt.wikipedia.org/wiki/CID-10_Cap%C3%ADtulo_Y
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/Y09
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mesmo ano recebeu a intervenção do governo federal com o Plano Nacional de 

Segurança Pública diante da magnitude da violência letal com a implantação do 

programa em 27 de junho de 2012  do “Programa Brasil Mais Seguro” onde pretendeu-

se focar em três pontos: melhoria na investigação das mortes violentas, aumento do 

policiamento ostensivo e comunitário e controle de armas13
, no intuito de minimizar a 

ocorrência de  violências por homicídios. 

Diante disso, pretendeu-se analisar a partir desta amostra censitária e o corte 

temporal, como foi antes e depois da implantação deste programa. 

 

3.5 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E DE EXCLUSÃO 

 

Foram considerados como critérios de inclusão para os documentos: todas 

as Declarações de Óbitos (DOs) independentes da idade e sexo; DOs descritos no 

capitulo XX por Causas Externas da CID 10 (Classificação Internacional das Doenças) 

classificadas no grupo de agressões e homicídios ocorridos em bairros da área 

urbana, sendo Maceió composta por 50 bairros e 08 distritos sanitários, descritos 

abaixo. 

 

Quadro 01 – Bairros e distritos sanitários da área urbana de Maceió – Alagoas  

BAIRROS DA ÁREA URBANA DE MACEIÓ – ALAGOAS 

DISTRITOS 
SANITÁRIOS 

BAIRROS DISTRITOS 
SANITÁRIOS 

BAIRROS 

1º Distrito Sanitário 

Jaraguá 

5º Distrito 
Sanitário 

Barro Duro 

Jatiúca Feitosa 

Mangabeiras Jacintinho 

Pajuçara São Jorge 

Poço Serraria 

Ponta da Terra 6º Distrito 
Sanitário 

Antares 

Ponta Verde Benedito Bentes 

2º Distrito Sanitário 

Centro 

7º Distrito 
Sanitário 

Cidade 
Universitária 

Levada Clima Bom 

Ponta Grossa Santa Lúcia 

Pontal da Barra Santos Dumont 

Prado 
Tabuleiro dos 
Martins 

Trapiche da Barra 

8º Distrito 
Sanitário 

Cruz das Almas 

Vergel do Lago Garca Torta 

3º Distrito Sanitário Canaã Guaxuma 
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Farol Ipioca 

Gruta de Lourdes Jacarecica 

Jardim Petrópolis Pescaria 

Ouro Preto Riacho Doce 

Pinheiro   

Pitanguinha   

Santo Amaro   

4º Distrito Sanitário 

Bebedouro   

Bom Parto   

Chã da Jaqueira   

Chã de Bebedouro   

Fernão Velho   

Mutange   

Petrópolis   

Rio Novo   

Santa Amélia   

 

E foram considerados como critérios de exclusão dos documentos: DOs com 

dados ilegíveis ou incompletos; DOs com descrição de ocorrência da vítima de 

violência por homicídio letal em áreas rurais da capital e ou em outros municípios, 

Estados ou país. 

 

3.6 COLETA DE DADOS 

 

 A coleta de dados ocorreu por meio de um levantamento de dados nas guias 

de Declarações de Óbitos (DOs) arquivadas no Instituto Médico Legal Estácio de 

Lima, Maceió – Alagoas durante os meses de novembro a dezembro de 2016, após 

aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da UFF. 

Maceió, capital alagoana, tem apenas um Instituto Médico Legal – IML, no qual 

o médico legista é o responsável em preencher a Declaração de Óbito – DO (Anexo 

A) em casos de morte não natural, ou seja, por causas externas, qualquer que tenha 

sido o tempo entre o evento violento e a morte propriamente.  

Diante disso, os casos de mortes por causas violentas o legista do Instituto 

Médico Legal (IML) é quem preenche a DO, em suas três vias74-76. A 1ª via é retida, 

para posterior recolhimento em busca ativa pelos setores responsáveis pelo 

processamento, nas Secretarias Estaduais e/ou Municipais de Saúde. As duas outras 

vias são entregues aos familiares, que as levarão ao Cartório do Registro Civil para o 

competente registro. A 2ª via geralmente fica arquivada no Cartório, mesmo sem 
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existir legislação específica que assim o determine. A 3ª via pode ser recolhida no 

Cartório pelo órgão processador para complemento da digitação do bloco referente 

ao Cartório, e em seguida remetida para a Unidade de Saúde onde se originou o 

documento, nestes casos, nos IMLS77 (Figura 04). 

 

Figura 04 – Fluxograma da Declaração de óbitos. 

 

Fonte: http://www.svoc.usp.br/fluxograma.htm 

  

3.7 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 No que se refere ao instrumento utilizado para a coleta de dados, por motivos 

logísticos, acurácia e viabilidade do estudo foram realizados em duas etapas. 

 O formulário impresso utilizado na primeira etapa encontra-se em (APÊNDICE 

A) e posteriormente foram transportados todos os dados para o formulário eletrônico 

(APÊNDICE B). 

 O instrumento na forma de formulário impresso foi criado a partir de 

informações extraídas mediante os objetivos do estudo da Declaração de Óbito usada 

no país, sendo as mesmas informações transportadas para o modelo do formulário 

digital. 

Diante disso, para atingir os objetivos propostos no estudo realizou-se o 

levantamento das seguintes variáveis contidas nos formulários: data do óbito; hora do 

óbito; naturalidade; idade; sexo; raça; estado civil; escolaridade; residência (bairro, 

http://www.svoc.usp.br/fluxograma.htm
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município e distrito); ocorrência (hospital, outros estabelecimentos de saúde, 

domicílio, via pública, outros, aldeia indígena, ignorado); condições de causa do óbito; 

diagnóstico confirmado por: (necropsia, ignorado); causa básica da morte; CID- 

Classificação Internacional da Doença; Causas Externas – Tipo (HOMICÍDIO); fonte 

da informação: (Boletim de ocorrência, hospital, família, outra, ignorado); descrição 

sumária do evento; tipo de local de ocorrência da violência (via pública, endereço de 

residência, outro domicílio, estabelecimento comercial, outros, ignorado); endereço do 

local de ocorrência da violência (logradouro, número, bairro, município e UF)  

O instrumento eletrônico para coleta de dados foi criado utilizando a nova 

tecnologia de coleta os PDA (personal digital assistant/assistente digital pessoal)76 

(Apêndice B), que propõe como principal vantagem a otimização do processo de 

coleta dos dados em campo, e que desta forma auxiliam as pesquisas 

epidemiológicas que envolvem grande número de indivíduos como é o caso deste 

estudo. Estes dispositivos móveis que permitem armazenamento das informações, 

sem a necessidade de posterior digitalização, tempo gasto e reduzindo o uso de papel. 

Entretanto, não tivemos acesso a rede de internet no local, diante disso, tivemos que 

fazer primeiro no formulário impresso e posteriormente via eletrônica. 

Pesquisas apontam que a utilização de formulários digitais evita retrabalhos 

na digitalização dos dados, tornando desnecessário o processo de digitação das 

respostas obtidas por formulários em papel. Além da diminuição do tempo necessário 

para realizar a coleta dos dados, pode-se implementar mecanismos de validação 

automática na entrada dos mesmos, minimizando a ocorrência de erros durante a 

aquisição das respostas71. 

Nesta fase foram coletados também dados espaciais e executados 

mapeamentos temáticos convencionais e digitais através de inspeções de campo e 

interpretações de documentos cartográficos, aerofotográficos e de sensoriamento 

remoto, que terão como resultados os mapas temáticos digitais. 

O instrumento em forma de formulário digital, para uso em PDA (personal digital 

assistant/assistente digital pessoal), contemplou as variáveis pré-estabelecidas, 

sendo as independentes: sexo, raça/cor da pele, data de nascimento (idade), 

escolaridade, estado civil, naturalidade, local de residência da vítima. E as variáveis 

dependentes: causa básica do óbito, homicídio, local do desfecho do evento da 

agressão, dia, hora. 
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1. Foram selecionados óbitos de ocorrências no município cujas causas básicas 

foram identificadas no capítulo XX da Classificação Internacional de Doenças 

(CID-10) no capítulo de agressões (X85-Y09). 

2. Os óbitos foram agrupados conforme os códigos da CID 10 dispostos de forma 

específica: 

 No presente estudo utilizou-se as medidas epidemiológicas de mortalidade de 

coeficiente de mortalidade especifica e mortalidade proporcional por causa, idade, 

raça e sexo. 

 

3.7 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados coletados através dos formulários foram analisados por meio da 

estatística descritiva que permite ao pesquisador resumir e descrever dados 

quantitativos, sendo as distribuições por frequência ordenadas através do valor obtido 

na coleta de dados. 

 A distribuição por frequência é um método utilizado para dar ordem aos dados 

numéricos. Consiste em um arranjo sistemático de valores numéricos, exposto, neste 

estudo, através de tabelas78. 

Posteriormente, todos os dados foram avaliados incialmente para verificação 

da normalidade e homogeneidade dos erros das variâncias através do teste de 

Lilliefors. Uma vez atendidos os pressupostos paramétricos, foram conduzidas Analise 

de variância (ANOVA), para verificação de diferenças significativas entre as variáveis 

do estudo, seguida pelo teste de Tukey HSD para comparação múltipla. A avaliação 

correlacional das variáveis foi verificada utilizando correlação de Pearson e análise 

bivariada de regressão linear para determinação da equação da reta e coeficiente de 

determinação. Em todos os casos, foi considerado p≤0.05. 

Foram empregados os procedimentos de análise estatística descritiva com 

média e desvio padrão (DP) para variáveis numéricas, e distribuição de frequência 

relativa, absoluta e intervalo de confiança de 95% para as variáveis categóricas. Os 

testes de Qui-quadrado (x2) para heterogeneidade e o exato de Fisher (usado quando 

a frequência mínima esperada em cada distribuição foi menor que cinco) foram 

utilizados para comparar as proporções de homicídios por arma de foto de acordo com 

as variáveis independentes propostas (sociodemográficas e situações de óbitos)78.  

A regressão logística binária bruta e ajustada foi utilizada para avaliar as 
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possíveis associações entre a variável dependente (objeto cortante/outras = 0 e arma 

de fogo = 1) e as variáveis independentes (sociodemográficas e situações de óbitos). 

Na análise multivariável, as variáveis independentes foram selecionadas pelo método 

de seleção Forward (seleção para frente), onde todas as variáveis foram consideradas 

na elaboração do modelo múltiplo, sendo introduzidas no mesmo nível de análise e 

permanecendo no modelo final independente de valor-p. Todas as análises foram 

realizadas no Stata 13.0 e o nível de significância adotado foi 5% para testes 

bicaudais78. 

 

3.8 METODOLOGIA E ANÁLISE DOS MAPAS 

 

O estado de Alagoas possui importantes diferenças sociais, tendo um dos 

índices de desenvolvimento humano (IDH) mais baixos do país. Segundo o Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em 2010, Maceió-AL ocupava 

a 1.266a posição no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), 

com valor de 0,721. Quanto à renda, à educação e à longevidade, os valores de IDHM 

para o município de Maceió eram de 0,739, 0,799 e 0,635, respectivamente79. 

Segundo dados do censo demográfico de 2010, disponibilizados pela 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Maceió - AL possuía 

uma área territorial de 503.069 km2 e contava, então, com 932.748 habitantes, dos 

quais 436.492 (46,8%) eram do sexo masculino; 25,0% da população geral possuía 

menos de 14 anos de idade, 27,7%, de 15 a 29 anos, 38,8%, de 30 a 59 anos, e 8,5%, 

60 anos e mais. A raça/cor predominante era a parda (54,3%)79. 

Foram estudados os registros de óbitos ocorridos na capital no período de 1o 

de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2015. Esses registros foram classificados 

segundo causa básica de morte ou causas subsequentes, codificadas de acordo com 

a 10a Edição Revisada da Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde (CID-10), pelos códigos X85 a Y09 (Agressões). As 

causas cuja intencionalidade foi indeterminada (Y10 a Y34) não foram consideradas. 

Foram realizadas análises de duplicidade, completitude dos campos e consistência 

dos dados80, visando constituir um banco de dados com melhor qualidade de 

informações81. 
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As variáveis estudadas foram relacionadas à vítima (sexo, raça/cor, faixa etária, 

estado civil e causa básica de morte), ao tempo (hora do óbito e ano de ocorrência) e 

ao espaço (local de ocorrência do óbito e bairro de residência da vítima). 

Para a variável raça/cor, de acordo com a classificação do IBGE, foram 

consideradas as categorias branca, preta, parda, amarela e indígena. A escolha dos 

estratos para a variável faixa etária (0 a 14, 15 a 29, 30 a 59 e 60 anos e mais) deve-

se aos diferentes ciclos da vida, bem como à semelhança de comportamento no perfil 

de mortalidade por causas violentas e outras causas definidas pelo Ministério da 

Saúde, para análise da mortalidade9,82. 

Foram calculadas as taxas de mortalidade acumulada para o período do 

estudo, tendo por numerador a soma dos óbitos ocorridos no período, e por 

denominador, a média da população residente para o mesmo período. Com o 

propósito de definir a população residente por bairro, utilizou-se o método para 

projeções municipais adotado pelo IBGE, ou seja, de projeção da tendência do 

crescimento demográfico83.  

Também foram calculadas as taxas de mortalidade específicas para ano, sexo, 

raça/cor e faixa etária, tendo por numerador os óbitos por ano, sexo ou faixa etária, e 

por denominador, a população por ano, sexo ou faixa etária, por 100 mil habitantes. 

Para o cálculo da taxa de mortalidade acumulada, dadas as dificuldades em obter o 

número de pessoas expostas ao risco de morte por homicídio em Maceió-AL, optou-

se por utilizar a população residente na cidade. 

Os dados sobre a população residente foram levantados do sítio eletrônico do 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) (2007 a 2010), 

administrado pelo Ministério da Saúde, e das estimativas do Tribunal de Contas da 

União (2011 e 2012), cujas fontes referem o IBGE84. Também foi calculada a 

mortalidade proporcional por sexo, raça/cor, faixa etária, causa básica, hora, local de 

ocorrência e bairro de residência do óbito, tendo por numerador os óbitos por sexo, 

raça/cor, faixa etária, causa básica, hora do óbito ou local de residência, e por 

denominador, o total de óbitos. 

Para análise dos dados, foi utilizada estatística descritiva (análise de frequência 

e proporção). As analises foram realizadas pelos softwares Epi InfoTM (versão 3.5.2) 

e Microsoft Office Excel® (versão 2007). 

Por isso, para construção do Mapa coroplético de densidade da distribuição 

espacial da violência por homicídios em Maceió - Alagoas em 2010 a 2015, foi 
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necessário baixar o QGSIS. O QGIS (anteriormente conhecido como "Quantum GIS") 

é um software livre/open source multiplataforma de sistema de 

georreferenciamento (GIS) que provê visualização, edição e análise de dados 

georreferenciados.  

Similar a outros softwares GIS, QGIS permite ao usuário criar mapas com 

várias camadas usando diferentes projeções de mapa. Mapas podem ser montados 

em diferentes formatos e para diferentes usos. QGIS permite compor mapas a partir 

de camadas raster e/ou vetoriais. Típico deste tipo de software, os dados podem ser 

armazenados como pontos, linhas ou polígonos. Diferentes tipos de imagens raster 

são suportadas e o software tem capacidade de georreferenciar imagens.  

Após baixar o programa, fez-se a união da tabela de dados de homicídios por 

bairros com o dado vetorial com limites dos bairros e em seguida fez se a distribuição 

dos valores de homicídios por bairros em cinco classes para observar a distribuição e 

intensidade destes homicídios por bairro.  

Diante disso, fez-se o mapa de distribuição de homicídios por bairros com 

valores totais e em seguida fez-se o mapa de densidade de homicídios por bairros. 

Na elaboração do mapa, foi escolhido primeiro o coroplético (mapa com 

distribuição de densidade por cores), levando em consideração a equação 

homicídio/valores da área de cada bairro, definindo-se homicídio por quilômetro 

quadrado, identificando a densidade do evento em homicídios por bairro em: 0.0 – 0.0 

hom/km2, 0.0 – 1.0 hom/km2, 1.0 – 3.0 hom/km2, 3.0 – 12.0 hom/km2 e 12.0 – 28.0 

hom/km2, avaliando-se dessa forma a intensidade do agravo. 

Os mapas do tipo coroplético, fornecem dados com quantitativos de casos de 

ocorrências de homicídios, utilizando-se de dados quantitativos da legenda 

apresentando intervalos de classes utilizando-se quebras-naturais, onde os valores 

influenciam na variação da intensidade de cor, conforme a sequência de valores 

apresentados nas classes pré-estabelecidas.  

Para elaboração de mapas temáticos, na segunda etapa do mapemaneto, foi 

necessário a organização de um Banco de Dados (BD) em um Sistema de Informação 

Geográfica (SIG), neste caso o QGis 2.10, versão Pisa, licenciado pela “General 

Public License” (GNU). Utilizaram-se bases vetoriais secundárias disponibilizadas por 

instituições reconhecidas pelo Governo Federal, tais como Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (INPE). 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Raster
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4 RESULTADOS 

 

4.1 CONTEXTUALIZANDO AS VARIÁVEIS DOS HOMICÍDIOS LETAIS EM MACEIÓ 

– ALAGOAS 

 

 A contextualização das variáveis dos homicídios letais em Maceió Alagoas no 

período de 2010 a 2015 foi elaborada em quatro etapas para uma melhor 

compreensão da análise do estudo: 1) Perfil epidemiológico das vítimas de homicídios 

letais: uma avaliação descritiva; 2) Perfil epidemiológico das vítimas de homicídios 

letais: uma avaliação analítica; 3) Distribuição espacial das vítimas de homicídios 

letais em Maceió – Alagoas entre 2010 a 2015: mapas coropléticos; 4) Distribuição 

espacial das vítimas de homicídios letais em Maceió – Alagoas entre 2010 a 2015: 

mapas epidemiológicos por taxa de mortalidade. Sendo as mesmas apresentadas a 

seguir. 

 

4.1.1 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS VÍTIMAS DE HOMICÍDIOS LETAIS: Uma 

avaliação descritiva 

 

Foram registrados 3.234 casos de homicídios letais identificados de acordo o 

capítulo XX da Classificação Internacional das Doenças – CID-10, capítulo agressões 

(X85 – Y09), no período de 2010 a 2015, representando uma média de 539 

homicídios/ano. O registro de média mensal foi de 44,9 homicídios, ou mais 

precisamente, de 1,47 registros/dia. 

As taxas de homicídios por 100 mil habitantes variam de 29,0 óbitos em 2015 

a 76,0 óbitos em 2010. A maioria dos óbitos por homicídios ocorreu no sexo 

masculino, em um total de 3.040 (94,0%), o sexo feminino com um total de 155 (4,8%) 

e 39 casos ignorados (1,2%) (Tabela 1 e 5). 

Entre as mulheres, verificou-se que houve decréscimo de casos de 2010 a 

2015, saindo de 56 para 20 óbitos, sendo que na série histórica de 2010 a 2015, 

apresentou taxas de homicídios de 11,2 em 2010, 4,6 em 2011, 5,6 em 2012, 3,0 em 

2013, 2,6 em 2014 e 4,0 em 2015, podendo evidenciar uma queda de taxa de 

homicídio entre 2010 e 2015, bem como nos homens verificou-se que mesmo com 

oscilações anuais apresentou taxas de 142,2 em 2010, 144,1 em 2011, 122,1 em 

2012, 137, 1 em 2013, 90,0 em 2014, 57,5 em 2015, apresentando uma queda nos 
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valores de taxa de homicídio de 2010 para 2015, mesmo assim, mantendo-se com 

maior incidência de casos em relação ao sexo (Tabela 1). 

Na série de seis anos (2010 a 2015), a taxa de homicídios acumulada para o 

sexo masculino foi de 696,4/100 mil habitantes, e para o feminino, de 31,25/100 mil 

habitantes. A razão entre as taxas acumuladas de 22,3 (Tabela 2).  

 

Tabela 1 – Distribuição do número de óbitos entre os sexos e ambos os sexos 

por ano de ocorrência do óbito em Maceió, Alagoas, 2010 a 2015. 

Ano do óbito 

Número de Óbitos  

Total 
Masculino Feminino Ignorados 

Ambos os 
sexos 

 

2010 634 56 19 690  709 

2011 629 23 07 652  659 

2012 533 28 06 561  567 

2013 600 15 03 615  618 

2014 393 13 04 406  410 

2015 251 20 00 271  271 

Total 3.040 155 39 3.195  3.234 

 

Tabela 2 - Taxas de homicídios por sexo e na população geral e razão de risco 

entre os sexos por ano de ocorrência do óbito em Maceió, Alagoas, 2010 a 2015. 

Ano do 
óbito 

Taxa de homicídio 
(por 100 mil habitantes) 

 
 Razão de Risco 

Masculino Feminino Ignorados 
Ambos os 

sexos 
Total 

 
Ambos os 

sexos 

2010 142,2 11,2 ___ 73,97 76,0  12,7 

2011 144,1 4,6 ___ 69,9 70,6  31,3 

2012 122,1 5,6 ___ 60,1 60,7  21,8 

2013 137,1 3,0 ___ 65,9 66,2  45,7 

2014 90,0 2,6 ___ 43,5 43,9  34,6 

2015 57,5 4,0 ___ 29,0 29,0  14,4 

Total 696,4 31,25 ___ 342,5 346,7  22,3 

  

Em relação ao horário do óbito, evidenciou que a ocorrência dos homicídios 

acontece das 18:00 a 23:59 em todos os anos do estudo, totalizando um total de taxa 

acumulada de 612 casos (33,36%), seguido de forma decrescente dos horários 12:00 

a 17:59 com 629 (19,45%), 00:00 a 05:59 com 485 (15,00%) e 06:00 a 11:59 429 

(13,27%), evidenciando-se que os óbitos ocorreram em maior proporção nos períodos 

noturno e de madrugada (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Número e distribuição proporcional (%) por horário dos homicídios 
em Maceió, Alagoas, 2010 a 2015. 

Horário do óbito 
Ano 

n % 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

00:00 a 05:59 115 103 86 89 65 27 485 15,0 

06:00 a 11:59 86 90 78 95 50 30 429 13,3 

12:00 a 17:59 130 115 109 113 101 61 629 19,5 

18:00 a 23:59 232 236 176 212 130 93 1079 33,4 

Ignorados 146 115 118 109 64 60 612 18,9 

Total 709 659 567 618 410 271 3.234 100,0 

 
 

Alagoas (AL), foi o estado brasileiro com maior número de homicídios em 

relação a variável naturalidade das vítimas de homicídios ocorridas em Maceió – 

Alagoas no período do estudo, com 2.862 óbitos (88,5%), seguido dos estados de 

Pernambuco (PE) com 112 (3,46%) e São Paulo com 39 (1,21%) (Tabela 4). 

 
Tabela 4 – Número e distribuição proporcional (%) por naturalidade dos 
homicídios em Maceió, Alagoas, 2010 a 2015. 

Variável Ano 
n % 

Naturalidade 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Alagoas 631 567 494 555 361 254 2.862 88,5 

Bahia 3 2 3 5 0 1 14 0,43 

Ceará 1 2 0 0 1 0 4 0,12 

Distrito federal 1 0 0 0 0 0 1 0,03 

Espirito Santo 2 1 0 0 0 0 3 0,09 

Paraíba 2 3 1 1 0 0 7 0,22 

Pernambuco 20 23 17 22 21 9 112 3,46 

Paraná 0 0 0 2 0 0 2 0,06 

Roraima 1 0 0 0 0 0 1 0,03 

Rio Grande do Sul 0 0 0 0 1 0 1 0,03 

Sergipe 2 0 0 1 1 1 5 0,15 

Mato Grosso do Sul 0 1 0 0 0 0 1 0,03 

Rio de Janeiro 0 3 1 3 0 2 9 0,28 

Rio Grande do Norte 0 1 1 0 0 0 2 0,06 

São Paulo 5 9 7 6 10 2 39 1,21 

Colômbia 0 0 0 1 0 0 1 0,03 

Ignorados 41 47 43 22 15 2 170 5,26 

Total 709 659 567 618 410 271 3.234 100,00 
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Tabela 5 – Número e distribuição proporcional (%) por sexo dos homicídios em 
Maceió, Alagoas, 2010 a 2015. 

Sexo 
Ano 

n % 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Masculino 634 629 533 600 393 251 3.040 94,0 

Feminino 56 23 28 15 13 20 155 4,8 

Ignorado 19 07 06 03 04 00 39 1,2 

Total 709 659 567 618 410 271 3.234 100,0 

 
 A maioria dos homicídios (64,87%) vitimou adolescentes ou adultos jovens 

(15 a 29 anos) de ambos os sexos. Observou-se que 1,79% dos óbitos (58) na faixa 

etária de 0 a 14 anos (Tabela 6). 

 
Tabela 6 – Número e distribuição proporcional (%) por faixa etária dos 
homicídios em Maceió, Alagoas, 2010 a 2015. 

Faixa etária 
Ano 

n % 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

0-14 anos 10 11 08 15 10 04 58 1,8 

15-29 anos 474 420 385 388 258 173 2.098 64,9 

30-59 anos 208 206 161 201 129 87 992 30,7 

60 e mais anos 10 13 13 13 08 07 64 2,0 

Ignorado 07 09 00 01 05 00 22 0,7 

Total 709 659 567 618 410 271 3.234 100,0 

 
Em 79,10% de óbitos (2,558) em pessoas de raça/cor parda, seguido de 

2,69% (87) raça/branca e 2,23% (72) raça preta, embora não houvesse dados sobre 

essa variável ou ignorado em 14,41% (446) (Tabela 7). 

 
Tabela 7 – Número e distribuição proporcional (%) por raça/cor dos homicídios 
em Maceió, Alagoas, 2010 a 2015. 

Raça/Cor 
Ano 

n % 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Branca 9 4 26 37 7 4 87 2,7 

Preta 10 9 36 9 5 3 72 2,2 

Amarela 1 3 10 31 0 3 48 1,5 

Parda 458 474 478 509 379 260 2.558 79,1 

Indígena 1 1 0 0 1 0 3 0,1 

Ignorado 230 168 17 32 18 1 466 14,4 

Total 709 659 567 618 410 271 3.234 100,0 

 
Mais de dois terços dos homicídios ocorreram em pessoas solteiras 67,84% 
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(2.194), seguido de 6,46% (209) casados, vale informar que 20,81% dos óbitos (673) 

esta variável foi considerada como ignorada (Tabela 8). 

 
Tabela 8 – Número e distribuição proporcional (%) por estado civil dos 
homicídios em Maceió, Alagoas, 2010 a 2015. 

Estado civil 
Ano 

n % 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Solteiro 474 457 407 424 236 196 2.194 67,8 

Casado 42 44 35 36 27 25 209 6,5 

Viúvo 3 2 5 3 1 1 15 0,5 

Separado*  4 10 7 8 3 4 36 1,1 

União estável 0 2 24 53 0 28 107 3,3 

Ignorado 186 144 89 94 143 17 673 20,8 

Total 709 659 567 618 410 271 3.234 100,0 

*Separado judicialmente ou divorciado 
 

 Em relação a escolaridade, em 99,38% óbitos (3.214) esta variável foi 

ignorada (Tabela 9), e com 0,31% (10) casos com escolaridade classificada como 

fundamental I (de 1ª a 4ª série). 

 
Tabela 9 – Número e distribuição proporcional (%) por escolaridade dos 
homicídios em Maceió, Alagoas, 2010 a 2015. 

Escolaridade 
Ano 

n % 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Sem escolaridade 1 3 1 0 1 0 6 0,19 

Fundamental I 4 6 0 0 0 0 10 0,31 

Fundamental II  0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Médio 2 0 0 0 0 0 2 0,06 

Superior Incompleto 1 0 0 0 0 0 1 0,03 

Superior Completo 1 0 0 0 0 0 1 0,03 

Ignorado 700 650 566 618 409 271 3.214 99,38 

Total 709 659 567 618 410 271 3.234 100,00 

 

O Estado de Alagoas, possui 102 municípios, dividido em 02 macrorregiões, 

representadas pelos municípios de Maceió (Capital) como a 1ª macrorregião com uma 

população de 2.093.801 habitantes e a 2ª macrorregião com uma população de 

1.026.693 habitantes79 (Figura 05). 
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Figura 5 – Divisão em regiões de saúde, segundo Plano Diretor de Regionalização de 

Alagoas. 

 

A 1ª Macrorregião é composta por 56 municípios: Maceió, São Brás, Porto Real 

do Colégio, Igreja Nova, Penedo, Piaçabuçu, Feliz Deserto, Coruripe, Jequiá da Praia, 

Teotônio Vilela, Junqueiro, Campo Alegre, São Miguel dos Campos, Roteiro, Boca da 

Mata, Anadia, Pilar, Barra de São Miguel, Marechal Deodoro, Coqueiro Seco, Santa 

Luzia do Norte, Satuba, Rio Largo, Messias, Paripueira, Barra de Santo Antônio, 

Flexeiras, São Luiz do Quitunde, Passos de Camaragibe, São Miguel dos Milagres, 

Porto de Pedras, Japaratinga, Matriz de Camaragibe, Porto Calvo, Maragogi, Jacuípe, 

Jundiá, Novo Lino, Campestre, Colônia Leopoldina, Ibateguara, São José da Laje, 

Joaquim Gomes, União dos Palmares, Santana do Mundaú, Branquinha, Murici, Chã 

Preta, Cajueiro,  Capela, Atalaia, Viçosa, Pindoba, Quebrangulo, Paulo Jacinto, Mar 

Vermelho. 

A 2ª Macrorregião é composta por 46 municípios: Arapiraca, Maribondo, 

Tanque D’arca, Belém, Palmeira dos Índios, Estrela de Alagoas, Igaci, Minador do 

Negrão, Cacimbinhas, Taquarana, Coité do Nóia, Limoeiro de Anadia, Lagoa da 

Canoa, Feira Grande, São Sebastião, Campo Grande, Olho D`água Grande, Traipú, 

Girau do Ponciano, Craíbas, Major Izidoro, Jaramataia, Batalha, Jacaré dos Homens, 

Belo Monte, Dois Riachos, Olivença, Palestina, Pão de Açúcar, Monteirópolis, Olho 
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D´água das Flores, Santa do Ipanema, Carneiros, Poço das Trincheiras, Senador Rui 

Palmeira, São José da Tapera, Maravilha, Canapi, Inhapi, Ouro Branco, Mata Grande, 

Pariconha, Água Branca, Delmiro Gouveia, Olho D`água do Casado, Piranhas. 

O Estado de Alagoas tem como maiores municípios em termos populacionais: 

Maceió, seguido respectivamente de Arapiraca, Rio Largo e Palmeira dos Índios. Com 

85,34% dos óbitos (2.760), Maceió/AL foi o município de residência com maior número 

de óbitos. Percebe-se que ao avaliar por macrorregião, a 1ª Macrorregião (Maceió 

somado aos municípios da 1ª macrorregião) também tem maior representatividade 

com 3.139 dos óbitos (97,06% do total) conforme descritos na (Tabela 10). 

 
Tabela 10 – Número e distribuição proporcional (%) por estado/município de 
residência dos homicídios em Maceió, Alagoas, 2010 a 2015. 
 

 

Em 41% dos óbitos (1.326) o local de ocorrência é via pública, seguido de 

30,36% (982) hospital e com 7,95% (257) em domicílio (Tabela 11).  

 
 
 
 
 
 
 

Estado de 
residência 

Município de 
residência 

Ano 
n % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Alagoas  
(1ª macro) 
 

Maceió /AL  
(1ª macro) 

621 565 471 534 337 232 2.760 85,34 

Municípios da 
1ª Macro / AL 

68 63 79 70 63 36 379 11,72 

          

Alagoas  
(2ª macro) 
 

Arapiraca /AL  
(2ª macro) 

3 4 0 1 0 1 9 0,28 

Municípios da 
2ª macro / AL 

2 7 3 6 2 2 22 0,68 

Pernambuco Pernambuco 0 2 2 0 4 0 8 0,25 

Sergipe Sergipe 1 0 0 0 0 0 1 0,03 

Paraíba Paraíba 1 0 0 0 0 0 1 0,03 

São Paulo São Paulo 0 1 0 0 0 0 1 0,03 

Ignorado Ignorado 13 17 12 7 4 0 53 1,64 

Total 709 659 567 618 410 271 3.234 100,00 
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Tabela 11 – Número e distribuição proporcional (%) por local de ocorrência dos 
homicídios em Maceió, Alagoas, 2010 a 2015. 

Local de ocorrência 
Ano 

n % 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Hospital 210 204 161 205 112 90 982 30,4 

Outros locais de 
saúde 

1 8 1 2 2 3 17 0,5 

Domicílio 87 52 39 49 15 15 257 8,0 

Via Pública 304 276 257 227 138 124 1.326 41,0 

Outros 50 28 23 7 9 5 122 3,8 

Aldeia Indígena 0 0 0 2 1 0 3 0,1 

Ignorado 57 91 86 126 133 34 527 16,3 

Total 709 659 567 618 410 271 3.234 100,0 

 
Maceió possui 12 centros de jurisdição, sendo 10 centros de Juizado especial 

cível e criminal da capital distribuídos por bairros (1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º), 

01 Juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher (4º) e 01 Juizado especial 

cível e criminal de trânsito (12º) que atendem toda área de Maceió.  

 

Figura 6 – Mapa do município de Maceió divido em juizados  

Pensando nesta distribuição espacial, decidiu-se distribuir os homicídios letais 

de 2010 a 2015 em Maceió por bairros destas áreas de abrangência. 

1º Juizado corresponde aos bairros (Jatiúca e Ponta Verde), 2ª Juizado (Levada 
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(Vila Brejal), Prado e Centro), 3º Juizado (Pontal da Barra, Trapiche da Barra, Ponta 

Grossa, Vergel do Lago e Poço), 5º Juizado (Bom Parto (Cambona, Vale do 

Reginaldo), Mutange, Bebedouro, Santo Amaro, Chã de Bebedouro, Chã da Jaqueira, 

Petrópolis, Canaã, Ouro Preto, Jardim Petrópolis, Santa Amélia, Fernão Velho e Rio 

Novo), 6º Juizado (Feitosa, Jacintinho e São Jorge), 7º Juizado (Mangabeiras, Cruz 

das Almas, Jacarecica, Guaxuma, Garça Torta, Riacho Doce, Pescaria e Ipioca), 8º 

Juizado (Antares, Santa Lúcia, Tabuleiro dos Martins, Clima Bom, Santos Dumont e 

Cidade Universitária (Conjunto Village Campestre I e II, Eustáquio Gomes)), 9º 

Juizado (Farol, Pitanguinha, Pinheiro, Gruta e Barro Duro (Conjunto Novo Mundo)), 

10º Juizado (Benedito Bentes e Serraria), 11º Juizado (Jaraguá, Pajuçara e Ponta da 

Terra). 

A distribuição espacial em relação aos bairros, levando em consideração o 

quantitativo de óbitos por bairro e não o tamanho do espaço geográfico, evidencia-se 

que de 2010 a 2015 tem-se como o de maior incidência o bairro Trapiche da Barra 

com 31,11% (1.006), seguido por em ordem decrescente, Tabuleiro do Martins com 

8,69% (281), Benedito Bentes I e II com 7,42% (240), Jacintinho 6,68% (216) e Vergel 

do Lago 4,02% (130) (Tabela 12). 

Os bairros Trapiche da Barra e Vergel do Lago correspondem a uma área do 

3º Juizado, Tabuleiro dos Martins ao 8º Juizado e Benedito Bentes I e II ao 10º Juizado 

e o bairro Jacintinho ao 6º Juizado (Tabela 12). 
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Tabela 12 – Número e distribuição proporcional (%) por área de juizado e bairro 
de ocorrência em Maceió, Alagoas, 2010 a 2015. 

Área por 
Juizado 

Bairro de 
Ocorrência 

Ano 
N % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1º 

Jatiúca 3 4 5 6 1 0 19 0,59 

Ponta Verde 4 1 1 0 0 0 6 0,19 

Total 7 5 6 6 1 0 25 0,78 

2º 

Levada 28 11 10 10 21 5 85 2,63 

Prado 4 5 4 0 1 0 14 0,43 

Centro 6 8 3 2 2 4 25 0,77 

Total 38 24 17 12 24 9 124 3,83 

3º 

Pontal da 
Barra 

2 2 1 0 2 1 8 0,25 

Trapiche da 
Barra 

207 224 154 199 128 94 1006 31,11 

Ponta Grossa 7 8 4 6 8 2 35 1,08 

Vergel do Lago 26 28 35 27 11 3 130 4,02 

Poço 7 11 5 9 5 3 40 1,24 

Total 249 273 199 241 154 103 1184 37,7 

5º 

Bom Parto 11 10 2 3 10 0 36 1,11 

Mutange 6 0 2 1 2 3 14 0,43 

Bebedouro 8 9 7 11 5 4 44 1,36 

Santo Amaro 3 0 0 1 2 0 6 0,19 

Chã de 
Bebedouro 

8 1 4 4 3 2 22 0,68 

Chã de 
Jaqueira 

20 0 0 18 0 6 44 1,36 

Petrópolis 2 1 1 2 2 2 10 0,31 

Canaã 7 0 3 1 2 0 13 0,40 

Ouro Preto 1 2 1 0 0 3 7 0,22 

Jardim 
Petrópolis 

2 1 1 2 2 0 8 0,25 

Santa Amélia 2 1 3 4 2 1 13 0,40 

Fernão Velho 3 4 0 4 3 0 14 0,43 

Rio Novo 8 7 5 7 0 0 27 0,83 

Total 81 36 29 58 33 21 258 7,97 

6º 

Feitosa 15 13 10 13 7 3 61 1,89 

Jacintinho 45 41 37 40 33 20 216 6,68 

São Jorge 1 1 1 1 2 1 7 0,22 

Total 61 55 48 54 42 24 284 8,79 

Continua... 
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Tabela12 - Continuação  

Área por 
Juizado 

Bairro de 
Ocorrência 

Ano 
N % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

7º 

Mangabeiras 3 0 1 2 1 1 8 0,25 

Cruz das 
Almas 

3 5 3 1 0 2 14 0,43 

Jacarecica 1 1 3 2 0 0 7 0,22 

Guaxuma 2 2 1 4 1 5 15 0,46 

Garça Torta 1 1 2 3 0 1 8 0,25 

Riacho Doce 1 2 3 9 3 0 18 0,56 

Pescaria 0 0 0 1 1 1 3 0,09 

Ipioca 1 4 4 6 1 1 17 0,53 

Total 12 15 17 28 7 11 90 2,79 

8º 

Antares 0 0 0 5 2 2 9 0,28 

Santa Lúcia 17 7 4 14 8 5 55 1,70 

Tabuleiro de 
Martins 

70 70 63 45 22 11 281 8,69 

Clima Bom I e 
II 

15 19 27 28 19 14 122 3,77 

Santos 
Dumont 

6 8 9 0 0 0 23 0,71 

Cidade 
Universitária 

30 30 34 25 13 23 155 4,79 

Total 276 134 137 117 64 55 645 19,94 

9º 

Farol 8 9 7 11 10 4 49 1,52 

Pitanguinha 1 3 2 5 1 1 13 0,40 

Pinheiro 1 0 1 2 2 1 7 0,22 

Gruta de 
Lourdes 

3 26 4 1 0 1 35 1,08 

Barro Duro 7 4 5 2 5 6 29 0,89 

Total 20 42 19 21 18 13 133 4,11 

10º 

Benedito 
Bentes I e II 

57 50 38 38 32 25 240 7,42 

Serraria 5 1 2 7 4 1 20 0,62 

Total 62 51 40 45 36 26 260 8,04 

11º 

Pajuçara 4 2 4 3 3 1 17 0,53 

Jaraguá 3 0 3 3 1 0 10 0,31 

Ponta da Terra 0 1 1 0 1 0 3 0,09 

Total 7 3 8 6 4 1 30 0,93 

Ignorados 34 21 47 30 26 8 166 5,13 

Total geral 709 659 567 618 410 271 3234 100,00 

 

Com 93,04% (3.009) dos óbitos o diagnóstico foi confirmado por necropsia, 

sendo 0,59% (19) não foi por necropsia e 6,37% (206) foram ignorados (Tabela 13). 
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Tabela 13 – Número e distribuição proporcional (%) por diagnóstico confirmado 
por necropsia dos homicídios em Maceió, Alagoas, 2010 a 2015. 

Diagnóstico 
confirmado 
por necropsia 

Ano 
N % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Sim 649 618 543 572 383 244 3.009 93,0 

Não 4 5 2 4 0 4 19 0,6 

Ignorado 56 36 22 42 27 23 206 6,4 

Total 709 659 567 618 410 271 3.234 100,0 

 
Com 45,64% dos óbitos (1.473) seguido de 43,38% (1.406) as causas 

básicas/CID-10 mais ocorrentes foram, respectivamente, Y00 (agressão por meio de 

um objeto contundente) e X93 (agressão por meio de disparo de arma de fogo de 

mão), seguidos de X99 (agressão por meio de objeto cortante ou penetrante) com 

8,38% óbitos (271) (Tabela 14). 

 
Tabela 14 – Número e distribuição proporcional (%) por causa/CID-10 dos 
homicídios em Maceió, Alagoas, 2010 a 2015. 

Causa básica da 
morte 

CID-10 
Ano 

n % 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Agressão por disparo 
de arma de fogo  

X93 
(X94, X95, 
Y00, X99 

e Y04) 

258 280 257 242 196 173 1406 43,38 

Agressão por 
afogamento e 
submersão 

X92 2 0 0 0 0 0 2 0,06 

Agressão por força 
corporal 

Y04 10 23 6 13 6 6 64 1,97 

Agressão por drogas, 
medicamentos e 
substâncias biológicas 

X85, X89 
e X90 

2 0 0 2 1 1 6 0,18 

Agressão por objeto 
cortante ou penetrante 

X99 75 64 28 44 36 24 271 8,38 

Agressão por cortante 
ou penetrante/ 
contundente 

X99, Y00 2 1 2 3 0 0 8 0,25 

Agressão por meio de 
um objeto contundente 

Y00 359 291 273 313 171 66 1473 45,64 

Agressão por meios 
não especificados 

Y09 1 0 0 0 0 1 2 0,06 

Agressão por meio de 
fumaça, fogo e chamas 

X97 0 0 1 1 0 0 2 0,06 

Total  709 659 567 618 410 271 3.234 100,00 

 

A fonte de informação do homicídio com maior ocorrência foi o Boletim de 
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Ocorrência com 57,88% dos óbitos (1,872), seguido de 9,03% (292) de outra, 7,73% 

(250) hospital, vale ressaltar que 24,43% (790) esta variável foi ignorada (Tabela 15). 

 
Tabela 15 – Número e distribuição proporcional (%) de homicídios por fonte de 
informação dos homicídios em Maceió, Alagoas, 2010 a 2015. 

Fonte de Informação 
Ano 

n % 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Boletim de ocorrência 395 406 292 359 268 152 1872 57,9 

Hospital 46 55 43 47 28 31 250 7,7 

Família 9 8 2 8 3 0 30 0,9 

Outra 82 49 69 73 12 7 292 9,0 

Ignorado 177 141 161 131 99 81 790 24,4 

Total 709 659 567 618 410 271 3.234 100,0 

 
 

4.1.2 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS VÍTIMAS DE HOMICÍDIOS LETAIS: Uma 

avaliação analítica 

 

Foram inicialmente analisados dados de um banco com 3.234 informações 

sobre mortalidade com casos de homicídios por diferentes causas no estado de 

Alagoas no período de 2010 a 2015, com idade média de 27,6 anos (DP = 11,2). 

Cálculos realizados a posteriori demonstraram que essa amostra (3.234 pessoas) tem 

poder de 80% para detectar diferenças significativas nas proporções (x2) em effect 

size de 0,3 (tamanho de efeito médio) para probabilidades de 0,05 e até dois graus de 

liberdade. Também calculado a posteriori identificou-se que a amostra tem poder 

maior que 80% para identificar diferenças significantes na regressão logística para 

razões de odds iguais ou superiores a 1,23 com prevalência de desfecho variando 

37,8% a 57,6%.  

Na Figura 07 são descritas as prevalências de homicídios no período de seis 

anos (2010 a 2015) de acompanhamento de registros no estado de Alagoas. De forma 

geral, quatro a cada dez homicídios registrados (44,1%; IC95%: 42,4-44,8) foram por 

arma de fogo. Em análise anual, observou-se que em 2015 foi ano que teve maior 

registro de homicídios por arma de fogo (64,2%), superando todas as outras causas 

de homicídios no período (35,8%). 

Em relação às áreas de juizado, observou-se uma proporção média de 45,2% 

de homicídios por arma de fogo no período de seis anos de acompanhamento dos 
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registros. As áreas de juizados com maior registro de homicídios por arma de fogo 

foram a 6ª área (52,1%), 11ª área (50,0%), 5ª área (49,6%) e 9ª área (49,5%), 

respectivamente (Figura 08). Quando analisado os distritos de ocorrência observou-

se que, respectivamente, o 6º (51,1%), 3º (50,9%) e 5º (49,2%) distritos foram aqueles 

que apresentaram maiores prevalências de registros de homicídios com arma de fogo 

no período analisado (Figura 09). 

No geral, a proporção de homicídios por arma de fogo teve significativamente 

maior número de registro nos dias de semana (47,1 vs 40,1%; p < 0,001), em pessoas 

de cor da pele não parda (57,6 vs 43,6%; p < 0,001), em locais fora da rede de saúde 

(46,6 vs 39,2%; p < 0,001) e naqueles que foram registrados boletim de ocorrência 

(50,9 vs 37,8%; p < 0,001) – Tabela 16. 

Na Tabela 17, são apresentados os resultados das análises de regressão 

logística bruta e ajustada para associação entre homicídios por arma de fogo e fatores 

sociodemográficos e situações de óbitos. Na análise bruta, as variáveis que se 

associaram de forma positiva e significativa com o registro de homicídios por arma de 

fogo foram os dias de ocorrência do homicídio, cor da pele, local de registro do óbito 

e a forma de registro do óbito. Na análise ajustada, apenas cor da pele e a forma de 

registro do óbito se mantiveram associadas ao registro de homicídios por arma de 

fogo. Desta forma, pessoas que não tinham cor da pele parda apresentaram 96% (OR 

1,96; IC95%: 1,26-3,03) mais chances de ser assassinado por arma de fogo do que 

aqueles de cor da pele parda. Também identificou-se que as pessoas com óbito 

registrado por boletim de ocorrência tinham 77% (OR 1,77; IC95%: 1,34-2,34) mais 

chances de morte por arma de fogo do que aqueles que tinham outras fontes de 

informação de registro da causa da morte.   
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Figura 07 – Prevalência (%) anual de óbitos por homicídios do estado de Alagoas no 
período de 2010 a 2015 
 
 

 
Figura 08 – Prevalência (%) anual de óbitos por homicídios por área de juizado do 
estado de Alagoas no período de 2010 a 2015 
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Figura 09 – Prevalência (%) anual de óbitos por homicídios por distrito do estado de 
Alagoas no período de 2010 a 2015 
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Tabela 16 – Proporção de homicídios por arma de fogo de acordo com variáveis sociodemográficas e situações de óbitos no estado de Alagoas no período de 2010 a 2015 

Variáveis 
2010  2011  2012  2013  2014  2015  Geral 

N %  n %  N %  n %  n %  n %  n % 

Dias                     

Semana 155 37,9  169 45,9  166 53,4‡  170 45,3‡  119 52,0  93 58,9†  872 47,1‡ 
Final de semana 104 34,7  125 43,0  92 35,9‡  73 30,0‡  80 44,2  81 71,7†  555 40,1‡ 

Período do ano                     

   1º semestre 132 38,0  153 43,1  129 44,2  132 36,3  126 48,3  54 67,5  731 42,7 
   2º semestre 122 35,1  141 46,4  129 46,9  111 43,7  73 49,0  120 62,8  696 45,7 

Turno do óbito                     

   Dias 77 35,7  91 44,4  84 44,9  81 38,8  77 51,0  53 58,9  463 43,8 
   Noite 121 35,0  145 42,8  113 43,1  115 38,5  89 45,6  82 67,8  665 42,6 

Ignorado  61 41,5  58 50,4  61 51,7  47 42,7  33 51,6  39 65,0  299 48,7 

Sexo                     

   Masculino 229 36,1  283 45,0  243 45,6  238 39,7  190 48,4  164 65,3  1.347 44,3 
   Feminino 23 41,1  8 34,8  13 46,4  3 20,0  7 53,9  10 50,0  64 41,3 

Ignorado  7 36,8  3 42,9  2 33,3  2 66,8  2 50,0  0 0,0  16 41,0 

Faixa etária                      

< 30 anos 181 37,2  195 45,1  179 45,6  164 40,7  122 45,4  124 69,7†  965 44,7 
> 30 anos 77 35,0  96 43,8  79 45,4  79 46,9  74 54,0  49 53,3†  454 43,0 
Ignorado 1 33,3  3 37,5  0 0,0  0 0,0  3 60,0  1 100,0  8 44,4 

Cor da pele                      

Parda 165 36,0  206 43,5  205 42,9†  185 36,4‡  188 49,6  167 64,2  1,116 43,6† 
Não parda 6 28,6  12 70,6  30 65,2†  46 59,7‡  6 46,2  6 60,0  106 57,6† 
Ignorado 88 38,3  76 45,2  23 53,5  12 37,5  5 27,8  1 100,0  205 41,7 
Estado civil                     
Sem companheiro 172 35,8  2013 45,4  193 46,1  175 40,2  111 46,3  125 62,2  989 44,1 
Com companheiro  14 33,3  19 41,3  24 40,7  34 38,2  47 54,6  38 71,7  176 46,9 
Ignorado 73 39,3  62 43,1  41 46,1  34 36,2  41 48,8  11 64,7  262 42,7 
Local do óbito                     
Hospital/local de saúde 66 31,3†  78 36,8†  68 42,0  80 38,7  49 43,0  51 54,8  392 39,2† 
Domicilio/outros locais  178 40,4†  170 47,8†  150 47,0  118 41,4  81 49,7  98 68,1  795 46,6† 
Ignorado 15 26,3  46 50,6  40 46,5  45 35,7  69 51,9  25 73,5  240 45,5 

Informação sobre óbito                     

   Boletim de ocorrência  191 48,4‡  224 55,2‡  164 56,2  142 39,6†  137 51,1  94 61,8  952 50,9‡ 
   Outros 24 17,5‡  30 26,8‡  56 49,1  73 57,0†  16 37,2  17 44,7  216 37,8‡ 
Ignorado 44 24,9  40 28,4  38 23,6  28 21,4  46 46,5  63 77,8  259 32,8 

‡ = p-valor <0,001; † = p-valor <0,050 
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Tabela 17 - Análise de regressão logística bruta e ajustada entre homicídios por 
arma de fogo e fatores associados no estado de Alagoas no período de 2010 a 2015 

Variáveis/Ensino 
Análise bruta  Análise ajustada* 

OR IC95% P  OR IC95% P 

Dias   <0,001    0,369 

Final de semana 1    1   

Semana 1,33 1,16-1,53   1,11 0,88-1,40  

Período do ano   0,078    0,545 

   1º semestre 1    1   

   2º semestre 1,13 0,99-1,30   1,07 0,86-1,34  

Turno do óbito   0,547    0,346 

   Diurno 1    1   

   Noturno 0,95 0,81-1,12   0,90 0,71-1,13  

Sexo   0,461    0,469 

   Feminino 1    1   

   Masculino  1,13 0,82-1,60   1,24 0,70-2,20  

Faixa etária    0,367    0,815 

< 30 anos 1    1   

> 30 anos 0,93 0,81-1,08   0,97 0,76-1,25  

Cor da pele    <0,001    0,003 

Parda 1    1   

Não parda 1,76 1,30-2,38   1,96 1,26-3,03  

Estado civil   0,299    0,628 

Sem companheiro 1    1   

Com companheiro  1,12 0,90-1,40   1,08 0,79-1,48  

Local do óbito   <0,001    0,610 

Hospital/local de saúde 1    1   

Domicilio/outros locais  1,35 1,15-1,58   0,94 0,74-1,19  

Informação sobre óbito   <0,001    <0,001 

   Outros 1    1   

   Boletim de ocorrência  1,71 1,41-2,07   1,77 1,34-2,34  

OR=odds ratio; IC95%=intervalo de confiança de 95%; Sem dados de ignorados; *=Ajustado 
por todas as variáveis do modelo.  
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4.1.3 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS VÍTIMAS DE HOMICÍDIOS LETAIS EM 

MACEIÓ – ALAGOAS ENTRE 2010 E 2015: mapas coropléticos. 

 

Neste momento será apresentado a distribuição espacial das vítimas de 

homicidios letais em Maceió Alagoas entre 2010 e 2015 usando como ferramenta o 

mapa coroplético, que tem como propósito idetificar áreas de menor e maior 

densidade por intensidade de escala de cores, sendo as escalas distribuidas nas 

seguintes faixas: 0.0 – 0.0 hom/km2, 0.0 – 1.0 hom/km2, 1.0 – 3.0 hom/km2, 3.0 – 12.0 

hom/km2 e 12.0 – 28.0 hom/km2, avaliando-se dessa forma a intensidade do agravo, 

ou seja, quanto maior for aquecimento com o escurecimento da coloração maior é a 

ocorrência de mortalidade por homicídio na área por km². 

Com a espacionalização dos valores totais de homicídios por bairros no triênio 

2010 -  2012 determinou-se as áreas de maiores densidade de homicídios distribuidos 

em intervalos de classes, conforme Figura 10 e 11. Na figura 9 observa-se que os 

maiores bairros de homicídios estão a noroeste de Maceió- Alagoas com valores entre 

10 a 28 casos de homicídios, detacando-se aí os bairros Benedito Bentes I e II (1), 

Tabuleiro do Martins (2), Jacintinho (3) e principalmente Trapiche da Barra (4) que 

possuem média de homicídio por bairros de 38, 54, 38,5 e 176,5, repectivamente em 

2010, 2011 e 2012. 
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Figura 10. Mapa coroplético de densidade da distribuição espacial da violência por 
homicídios por bairros em Maceió - Alagoas para 2010, 2011 e 2012. 
 
 

No triênio de 2013 a 2015 (Figura 11) observa-se que os bairros Benedito 

Bentes I e II (1), Tabuleiro do Martins (2), Jacintinho (3) e principalmente Trapiche da 

Barra (4) ainda se destacam como os territórios de maioress ocorrências e 

homincidios. Contudo identificou-se que 2015 o bairro Cidade Universitária (2) teve 

um aumento no 55% no número de casos de homicídios em comparação ao bairro de 

Tabuleiro do Martins. 
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Figura 11. Mapa coroplético de densidade da distribuição espacial da violência por 
homicídios por bairros em Maceió - Alagoas 2013, 2014 e 2015. 
 

Na Figura 12 detaca-se a análise temporal da distribuição de ocorrências de 

homicídios por bairros entre 2010 a 2015. Evidencia-se que o bairro Trapiche da Barra 

(1) representa em 6 anos o território com maiores valores totais de homicídios, com 

média geral de 176,5 casos por ano, destacando-se 2015 com menores intervalo de 

homicídios (25 – 33) e os maiores em 2010, 2011 e 2013 com intervalos entre 70 a 

200 ocorrências de homicídios letais. Assim, observa-se que a amplitude de casos de 

homicídios em Trapiche da Barra (1) foi  de 130 casos no período analisado. 

Ainda quanto a Figura 12, identificou-se que o bairro Benedito Bentes I e II (2) 

manteve-se no período analisado uniformidade de casos de homicídios durante todos 

os anos, o bairro Tabuleiro do Martins (3) apresenta uniformidade de intensidade de 

cor nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013, tendo uma diminuição de intensidade de 

cor nos anos 2014 e 2015, e o bairro Cidade Universitária (4) ganha destaque em 

2015 conforme os valores de cor, variando sua intensidade conforme a sequência de 
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valores apresentados nas classes estabelecidas. 

  

 
Figura 12. Mapa coroplético de densidade da distribuição espacial da violência por 
homicídios por bairros em Maceió - Alagoas para 2010 a 2015. 

 
Na Figura 13 identificaram-se as densidades de homicídios por bairros 

(homicídios por quilometro quadrado – hom/km²). O bairro Benedito Bentes I e II (1) 

teve uma média de 1,57 casos de homicídios por km² por ano. No bairro Trapiche da 

Barra a média dos homicídios por km2 foi de 22,14, ou seja, a cada km² houve 22 

casos de homicídios durante o período analisado. No Trapiche da Barra (2) em 2010, 

2011 e 2014 houve os maiores valores de densidade de homicídios por km² variando 

de 12 a 31 casos de homicídios por km², conforme Figura 13. 

Ainda quanto aos casos de densidade de homicídios, evidencia-se na Figura 

13 que o bairro Tabuleiro do Martins (3) destaca-se também como um território com 

13 a 32 homicídios por km², principalmente nos anos de 2010, 2011 e 2012, reduzindo 

esses valores para 10 a 26 homicídios por km² em 2013, 2014 e 2015, conforme 

Figura 12. O bairro Cidade Universitária (4) é sexto bairro de menor valore de área e 

a partir de do ano de 2012 até 2015 teve de 12 a 33 homicídios por km². Com os 

valores de densidade bairro Cidade Universitários em 2012 houve 32 homicídios por 

km² e em 2013 33 homicídios por km². 
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Figura 13. Mapa coroplético de densidade da distribuição espacial da violência por 
homicídios por bairros em Maceió - Alagoas para 2010 a 2015. 
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2.1.4 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS VÍTIMAS DE HOMICÍDIOS LETAIS EM 

MACEIÓ – ALAGOAS ENTRE 2010 E 2015: mapas epidemiológicos por taxas de 

mortalidade 

 

Para a confecção dos mapas temáticos referentes ao assunto abordado foi 

necessária a organização de um Banco de Dados (BD) no Sistema de Informação 

Geográfica (SIG), neste caso o software QGis 2.10, Pisa, licenciado pela “General 

Public License” (GNU). 

Tal escolha se deu pela familiaridade e acessibilidade que temos com tal 

programa. Para o mapeamento foi utilizado o mapa base do IBGE do Setor Censitário 

de Maceió em versão digital georreferenciadas, dividido por ruas e bairros, onde serão 

inseridos os dados referentes ao tema. De acordo com a base cartográfica da área 

urbana de Maceió (AL) (Figuras 14 e 15), fornecida pelo IBGE, a cidade encontra-se 

dividida em cinquenta setores (bairros), por sua vez é dividido em oito Distritos 

Sanitários. 

De posse dos mapas podemos analisar a situação como um todo, mas com 

enfoque na análise quantitativa. A distribuição espacial dos dados permitiu uma 

visualização mais precisa dos mesmos, ajudando na análise e na comparação 

espacial das ocorrências no período do estudo.  

 

Figura 14 – Mapa do Brasil com foco no estado de Alagoas 
Fonte: Autor, 2017. 
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Figura 15 – Mapa do Brasil com foco no estado de Alagoas 
Fonte: Autor, 2017. 

 

Sob o aspecto quantitativo, as informações sobre crimes com homicídios por 

bairros, em comparação com a média de homicídios por bairros identificou-se que 

também o bairro do Trapiche da Barra apresenta maior intervalo de classe de 

distribuição, sendo a média de homicídios de 50 a 170 casos. 

Desta forma observa-se que os setores mais violentos de Maceió é a região 

nordeste, partindo de Trapiche da Barra com 1.006 homicídios, sendo 22,14 

homicídios por km² entre 2010 a 2015. Já os bairros de Tabuleiro Martins, Benedito 

Bentes e Jacintinho obtiveram os seguintes números de homicídios entre 2010 a 2015: 

281, 240 e 216, respectivamente. Quanto a densidade de homicídios para Tabuleiro 

Martins, Benedito Bentes e Jacintinho tem-se 20,95; 1,57; e 3,52 homicídios por km². 

Assim, os bairros mais violentos, em números absolutos e médias dos homicídios 

(2010-2015) foram: Trapiche da Barra, Cidade Universitária, Tabuleiro do Martins e 

Bom Parto, Conforme Figura 16. 
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Figura 16: Mapa da distribuição do total de homicídios por bairros em Maceió (AL) 

entre 2010 e 2015.  
Fonte: Autor, 2017. 

 

Analisando os valores quantitativo da taxa de homicídio em 6 anos, identifica-

se a região sudoeste na área estudo, representado pelo 2º Distrito Sanitário, a qual 

pertence os bairros: Rio Novo, Barro Duro, Pontal da Barra, Pescaria, Pajuçara, 

Mangabeiras e Chã da Jaqueira, representado uma alta taxa de homicídios (272 a 

1164) durante o período analisado (Figura 17). 

Já os Bairros com média taxa de homicídios (165 a 272) foram: Canaã, Chã de 

Bebedouro, Feitosa, Fernão Velho, Guaxumã, Jaraguá, Jardim Petrópolis, Jatiúca, 

Levada. Mutange, Ouro Preto, Petrópolis, Pitanguinha, Poço, Ponta da Terra, Ponta 

Grossa, Ponta Verde, Prado, São Jorge, Tabuleiro do Martins e Trapiche da Barra, 

todos pertencentes ao 4º, 6º 7º e 8º Distrito Sanitário de Maceió (Figura 17). 

Quanto aos bairros Antares, Bebedouro, Benedito Bentes, Bom Parto, Chã de 

Bebedouro, Cidade Universitária, Clima Bom, Cruz das Almas, Farol, Garça Torta, 

Gruta de Lourdes, Ipioca, Jacarecica, Jacintinho, Pajuçara, Pinheiro, Pitanguinha, 

Santa Amélia, Santa Lúcia, Santo Amaro, Santos Dumont, Serraria e Vergel do Lago 

do 1º, 3º e 5º Distrito Sanitário, obtendo-se baixa taxa de homicídio (72 a 165) em 6 

anos. 
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Figura 17: Mapa com total da taxa de homicídio de 2010 a 2015  

Fonte: Autor, 2017. 
 

A figura 17 ilustra o mapa que representa a distribuição da taxa de homicídio 

por distrito em Maceió entre 2010 a 2015. Agora analisando a média da taxa de 

homicídios por distritos identificou-se que tanta as áreas quanto a classificação de 

baixa, média e alta, correspondem aos mesmos distritos e bairro acimas citados, 

conforme Figura 15. Com esses dados identificou-se que cada vez mais a ocorrência 

de violência por homicídios letais está se mantendo ou aumentando nos distritos de 

maior vulnerabilidade, principalmente em bairros localizados em distritos com maiores 

desigualdades sociais, merecendo um foco especial o 2º Distrito Sanitário (polígono 

em vermelho), conforme Figura 18. 
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Figura 18: Mapa com total média da taxa de homicídio de 2010 a 2015  

Fonte: Autor, 2017 
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5 DISCUSSÃO 
 
  

Evidenciou-se neste estudo altas taxas de homicídios letais em Maceió – AL no 

período de 2010 a 2015, com uma variação de 29,0/100 mil habitantes em 2015 para 

69,9/100 mil habitantes em 2011, com destaque para a taxa de 73,97/100 mil 

habitantes em 2010. Esses valores são superiores as taxas de homicídios observadas 

para o Brasil, onde apresenta taxas de homicídios/100 mil habitantes de 27,1 em 2010; 

27,5 em 2011; 25,8 em 2012; 20, 4 em 2013; 25,8 em 2014 e 28,9 em 

20156,10,13,55,56,57,59,60,85. Os dados descritos fazem com que Maceió, seja uma capital 

do Brasil e uma das cidades do mundo considerada no topo do ranking como uma das 

mais violentas6,10,13,59,60. 

De um total de 3.234 casos, 3.040 homicídios ocorreram na população 

masculina, com aproximadamente 94,00%. Resultados semelhantes são 

referenciados em outros estudos descritivos e analíticos sobre homicídios letais87-89. 

Entretanto, é bom salientar que os homicídios no sexo feminino houveram oscilações 

durante o período de estudo, com 56 casos em 2010, 13 casos em 2014 e 20 casos 

em 2015, vale ressaltar que esses homicídios sofrem influência direta do advento da 

Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da penha)90, para acolher, 

proteger e coibir a vítima do sexo feminino. Os dados apresentados estão 

corroborando com os demais estudos publicados sobre a violência letal no sexo 

feminino, indicando aumento na ocorrência dos homicídios em mulheres91. 

Em relação a razão de risco, evidenciou-se variações de 2010 a 2015, sendo a 

menor taxa de risco foi de aproximadamente 12,7 vezes maior que o sexo masculino 

vá á óbito por homicídio que o sexo feminino em 2010 e em 2014 o risco no sexo 

masculino é aproximadamente 34,6 vezes maior que o sexo feminino, tendo como 

destaque o ano de 2013 onde o sexo masculino apresentou como taxa de razão de 

risco de 45,7 vezes maior que o sexo feminino. 

Evidenciou-se que a ocorrência dos homicídios acontece no horário das 06:00 

a 23:59 h, totalizando um total de taxa acumulada de 612 casos (33,36%), seguido de 

forma decrescente dos horários 00:00 a 05:59 h com 629 (19,45%), confirmando que 

os óbitos ocorrem em maior proporção nos períodos noturno e de madrugada. 

Em relação ao número e distribuição proporcional (%) por naturalidade dos 

homicídios em Maceió, Alagoas, 2010 a 2015, Alagoas (AL), foi o estado brasileiro 
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com maior número de homicídios, com 2.862 óbitos (88,50%), o que significa que são 

os alagoanos que estão morrendo em seu próprio estado. 

 A maioria dos assassinatos, com 64,87%, vitimou adolescentes ou adultos 

jovens (15 a 29 anos) de ambos os sexos, correspondendo a um total de 2.098 casos, 

média de 349,6 óbitos por ano.  Esses dados corroboram a afirmação de que a 

violência urbana em Maceió, vitimiza, em especial homens e jovens, em idade 

produtiva. Comparando-se esses dados com a realidade do conjunto do país, a média 

da capital alagoana representa quase o dobro da média, que é de 39,3% em 201310. 

 Vários estudos foram elaborados sobre o perfil de mortalidade no Brasil, 

Nascimento e Moraes Neto9, em seu estudo observam que as agressões são a 

primeira causa de morte em jovens do sexo masculino entre 10 e 29 anos, no país e 

em sua macrorregião Nordeste; e a segunda e terceira causa de mortes do sexo 

feminino, respectivamente no país e no Nordeste.  

Walselfisz13 aponta que Maceió-AL é detentora de maior taxa de mortalidade 

em jovens, na comparação com as capitais brasileiras: 218,1 óbitos por 100.000 mil 

habitantes, em 2013 permanecendo uma das capitais mais violentas até 201459. 

Alguns dos fatores capazes de justificar esses dados são a maior descrição da 

vulnerabilidade a exposição dos jovens a comportamento de risco (usuário de drogas 

ilícitas e lícitas, sendo uma das grandes e ainda considerada, o álcool) e o fato desses 

mesmos jovens viverem em comunidades de áreas mais pobres, com sérios 

problemas de desigualdade social e exclusão juvenil. 

Em 2016 foi divulgado o mapa de violência de 2015 do Brasil, onde Maceió 

perdeu apenas para Aracajú – SE59. 

O mesmo estudo também apontou a ocorrência dos óbitos principalmente em 

vias públicas, em especial e com maior incidência no período noturno, e o fato de a 

causa básica de morte ser, majoritariamente, por uso de arma de fogo (87,8%). 

Em 41% dos óbitos (1.326) o local de ocorrência é via pública, seguido de 

30,36% (982) hospital e com 7,95% (257) em domicílio. Vale inferir que muitas vezes 

o paciente teve a agressão em via pública, mas os dados são contabilizados como 

hospital, visto que é no ambiente hospitalar que o médico constata óbito e emite a 

guia de transferência do corpo para o Instituto Médico Legal, sendo assim evidencia-

se que é na Via Pública de fato o local de maior ocorrência das agressões geradoras 

dos homicídios letais. 

Diante disso, esses dados corroboram com este estudo, já que o local de 
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ocorrência maior foi via pública com 41,00% (1.326 casos), o período já supracitado 

também foi noturno, no horário das 18:00 a 23:59 h, totalizando um total de taxa 

acumulada de 612 casos (33,36%) e tendo como causa básica de morte o CID-10 

Y00, agressão por meio de um objeto contundente com 1.473 (45,64%), seguido de 

agressão por meio de disparo de arma de fogo de mão (CID-10 X93) com 1.406 

(43,38%). 

Mesmo com a existência do Estatuto do Desarmamento, implantado há mais 

de dez anos de existência, os dados levantados demonstraram, com clareza, que o 

impacto social do documento nos índices de violência do estado de Alagoas não foi o 

esperado. 

Neste estudo, a raça com maior incidência foi a parda, com 79,10% (2.558), 

seguidos das raças branca com 2,69% (87) e preta/negra com 2,23% (72). Vale 

ressaltar que a raça é uma variável autodeclarada, e por motivos preconceituosos e 

por consequência de desigualdade social, discriminação entre segmentos da 

sociedade os familiares acabam informando outro tipo de raça10,92,93.  

Assim, evidenciou-se que os familiares podem ter informado raça como parda 

ao invés da cor real, exemplo preta, já que dentro da sociedade geral, grupos 

discriminados ocupam uma posição de desvantagem, desvalorização e maior 

exposição a riscos10,92,93. 

Em um estudo descritivo sobre violência letal em Maceió-AL entre 2007 a 2012 

publicado por Alves, Correia, Barbosa, Lopes e Melânia, evidenciou-se a incidência 

maior de óbitos à população da raça/cor de pele negra com 80,2%, corroborando com 

a reflexão deste estudo94. 

Em relação ao estado civil, esta pesquisa aponta que as vítimas dos 

assassinatos eram solteiras, com 67,84% (2.194).  

Um fator extremamente importante e considerado é a variável escolaridade, 

onde apontou que dos 3.234 casos de homicídios da amostra do estudo, 99,38% 

(3.214) foram considerados ignorados. Isso nos remete a uma reflexão, ou a falta de 

comunicação entre serviço, legista e familiares, ou mesmo o compromisso da equipe 

em compreender a relevância social do preenchimento constante e habitual que este 

dado refere e reporta, pois, a partir desse dado é gerado uma informação referente 

aos níveis educacionais. 

No geral, o perfil de mortalidade de Maceió - AL revela semelhanças ao padrão 

nacional e região predominante, principalmente quando analisados os dados do SIM 
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– Sistema de Informação de Mortalidade: vítimas jovens, do sexo masculino, solteiras 

e da cor/raça negra, cujo local do óbito encontra-se principalmente em via pública, 

causado por arma de fogo e ocorrido no período noturno6,95,96. 

Em relação ao número e distribuição proporcional por bairro de ocorrência, foi 

considerado o quantitativo de óbitos por bairro e não o tamanho do espaço geográfico, 

evidenciou-se que de 2010 a 2015 tem-se como o de maior incidência o bairro 

Trapiche da Barra com 31,11% (1.006), seguido por em ordem decrescente, Tabuleiro 

do Martins com 8,69 (281), Benedito Bentes I e II com 7,42% (240), Jacintinho 6,68% 

(216) e Vergel do Lago 4,02% (130), conforme descrito nos resultados.  

Entretanto, analisando as variáveis anteriores, é extremamente importante 

levar em consideração que o único hospital geral de referência da capital se localiza 

no bairro Trapiche da Barra, o que nos remete a uma reflexão da real distribuição dos 

óbitos por homicídios, já que as agressões podem acontecer em outros bairros, porém 

as guias do IML são emitidas neste hospital, gerando desta forma uma incidência alta 

de casos no bairro Trapiche da Barra, tornando-se estatisticamente um dos bairros 

com alta vulnerabilidade visto por este campo de abordagem. 

Vale ressaltar que os bairros Trapiche da Barra e Vergel do Lago 

correspondem a uma área do 3º Juizado, Tabuleiro dos Martins ao 8º Juizado e 

Benedito Bentes I e II ao 10º Juizado e o bairro Jacintinho ao 6º Juizado, tornando 

estas áreas adscritas com maior notificações e boletins de ocorrência de agressões 

por violências e até homicídios, necessitando de um olhar diferenciando dos serviços 

relacionados à segurança pública do estado e de maior quantidade ostensiva de 

recursos humanos, principalmente policiamento, para proteção e segurança da 

população, bem como viabilização de serviços  de saúde de média e alta 

complexidade que atenda as vítimas de violência por agressões nestas áreas. 

Acredita-se que as consequências dessa violência letal relacionada as perdas 

de adultos jovens terá graves e sérios comprometimentos futuros, do ponto de vista 

econômico, demográfico e social, pois é possível compreender que a geração de 

jovens afetados observada, economicamente ativa, não contribuirá mais para a 

economia nacional, regional e local, como poderia, se não tivesse sido vítima dos 

subprodutos da criminalidade e violência.  

De acordo com a PNAISH – Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Homem, mortes prematuras trazem consequências socioeconômicas e psicofísicas, 

visto perda de jovens com anos potencias de vida perdido em plena fase produtiva92. 
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O número de distribuição proporcional por município de residência do homicídio 

em Maceió/AL tem como maior incidência a primeira macrorregião do Estado de 

Alagoas, pois Maceió, representa essa distribuição com 85,34% (2.760) somados aos 

11,72% (379) dos municípios que compreendem a primeira macrorregião, sendo de 

forma clara, a região com maior índice de locais de residência dos assassinatos, isto 

é, as vítimas residem na capital alagoana ou bem próximo. 

O diagnóstico do homicídio de acordo com os dados da Declaração de Óbito 

pode ser confirmado ou não pela necropsia, destes, com 93,04% (3.009) passaram 

pela avaliação dos legistas no Instituto Médico Legal da Capital Alagoana, onde após 

a avaliação foi constatado a veracidade do óbito e seu mecanismo de causa básica. 

Em relação a fonte de informação dos homicídios, o estudo apontou que em 

57,88% (1.872) foram por Boletim de Ocorrência (BO), emitidos por um dos centros 

de jurisdição de Maceió, seguido de 7,73% (250) informados via Hospital, 0,93% (30) 

a família, 9,03% (292) outra forma de informação, não podendo esquecer 24,43% 

(790) ignorados. A prática predominante, ainda permanece sendo a nacional, via BO, 

algo legal e comprovadamente técnico e operacional, capaz de gerar fontes de 

informações para a equipe de Segurança Pública de cada estado, contribuindo de 

forma rápida na busca dos atores responsáveis pelo crime. 

A capital alagoana continua de forma intensa em um crescimento de 

infraestrutura e econômico, em contraste com um contexto social e econômico 

mundial e do país, marcado por desigualdade social relacionada à condição e situação 

de vida das pessoas. É neste cenário que Maceió - AL, vem ao longo dos anos se 

destacando e apontando esses índices de agressões por violência letal, além de 

outros motivos nas mídias brasileiras e internacionais, evidenciando ser um dos 

lugares com maior risco de morte por assassinatos no país10.  

As agressões, violência e criminalidade em geral na cidade não se resume 

apenas em números absolutos e relativos de homicídios e sim a suas consequências, 

abrangência e complexidade, reveladas pelos altos índices de mortalidade gerando 

anos potenciais de vida perdidos. Por isso, o homicídio deve ser considerado um 

problema de saúde pública local, visto que, representa a face visível de uma realidade 

grave e complexa, mas que pode ser passível, prevenida e reduzida por ações 

públicas95,96. 

Neste estudo evidenciou-se limitações concernentes ao uso de dados 

secundários, sobretudo no uso de informações relevantes que em grandes proporções 



103 
 

e outros em proporções variáveis dificultaram a coleta, visto terem campos sem 

preenchimento, ou quando preenchido era colocado como ignorado97. Entretanto, os 

dados coletados foram suficientes, e remetem uma amostra significativa que permite 

caracterizar o perfil epidemiológico, bem como a magnitude dos homicídios letais em 

Maceió-AL no período de estudo entre 2010 a 2015. 

Vale ressaltar que estudos apontam que os dados do Sistema de Informação 

de Mortalidade que é alimentado pelas informações colhidas nas Declarações de 

Óbitos do IML de Maceió – AL para causas externas, onde aí estão incluídos os 

homicídios, são considerados de boa qualidade94-96. 

O estudo revela que o Município de Maceió - AL realmente tem altas taxas de 

homicídios, que, embora tenham apresentando decréscimos e leves oscilações a 

partir de 2012, permanecem elevadas, mesmo em 2015 apresentando no cenário de 

violência nacional uma queda no ranking de primeira capital para segunda mais 

violenta do país, perdendo para Aracajú – SE59,60. 

Mesmo com todas as estratégias lançadas a nível nacional, estadual e local, 

ainda estão sendo insuficientes para atender as necessidades da capital, isso é 

retratado a partir da magnitude exacerbada da violência letal, onde torna evidente a 

necessidade de mais estudos para investigar a temática sob óticas diferentes, 

direcionadas as vítimas e autores dos crimes, elaborando estratégias e políticas 

públicas intersetoriais pensadas na realidade local, focadas principalmente em 

prevenção e combate à criminalidade das agressões e violências, assim como uma 

comunicação constante do Sistema de Justiça Criminal Brasileiro e a passividade 

muitas vezes praticada referente as impunidades aos crimes ocorridos, visto a 

precarização dos serviços públicos de saúde e da segurança pública. 

Portanto, recomenda-se que os resultados obtidos neste estudo, organizados 

de forma descritiva e analítica, sejam utilizados como subsídios para uma 

comunicação entre os diversos setores de Saúde e da Segurança Pública Estadual 

para juntos elaborarem e implantarem estratégias e políticas públicas eficazes, 

impactantes e praticantes, capazes de reduzir, prevenir, controlar e combater a 

violência vivenciada. 

Analisando a distribuição espacial das vítimas de homicídios letais em Maceió 

– Alagoas entre 2010 e 2015, percebeu-se que os mapas coropléticos, mostram uma 

consonância em relação aos territórios de maiores ocorrências de homincidios, 

detacando-se aí os bairros Benedito Bentes I e II, Tabuleiro do Martins, Jacintinho e 
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principalmente Trapiche da Barra. Contudo identificou-se que 2015 o bairro Cidade 

Universitária  teve um aumento no 55% no número de casos de homicídios em 

comparação ao bairro de Tabuleiro do Martins. 

Não muito diferente, a distribuição espacial das vítimas de homicídios letais em 

Maceió – Alagoas entre 2010 e 2015 sob a ótica dos mapas epidemiológicos por taxas 

de mortalidade, evidenciou que os bairros mais violentos, em números absolutos e 

médias dos homicídios (2010-2015) foram: Trapiche da Barra, Cidade Universitária, 

Tabuleiro do Martins e Bom Parto. 

Diante da distribuição espacial, usando técnicas e ferramentas tecnológicas, é 

necessário salientar que o Estado de Alagoas têm serviços que estão localizados 

nestas áreas de maior vulnerabilidade, como Hospital Geral do Estado de Alagoas 

(HGE) sendo referência em urgências e emergências clínicas e traumáticas localizado 

no bairro Trapiche da Barra, bem como duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 

24 h nos bairros de Trapiche da Barra e Beneditos Bentes, ficando descoberto de 

serviços de urgências e com maior complexidade, os bairros do Tabuleiro do Martins, 

Jacintinho e Cidade Universitária, entretanto, existem ainda serviços implantados em 

alguns bairros, como mini pronto socorro do Jacintinho e o Hospital Universitário, 

localizado na cidade universitaria. 

Assim, fica nítido a necessidade de elaborar estratégias de segurança pública 

e serviços de saúde à luz da distribuição espacial, pois a partir dessas informações as 

equipes de saúde e profissinais da Rede de Atenção as Urgências e Emergências 

podem traçar diretrizes de prevenção, redução e acolhimento as vítimas de violência 

por homicídios letais, em especial os gestores de nível estadual e municipal. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa teve como um dos objetivos elaborar mapas com os dados de 

distribuição espacial da violência letal por homicídios em Maceió no período de 2010 

a 2015. Para tal, buscou-se conhecer o perfil dos óbitos decorrentes dos homicídios e 

gerar a distribuição espacial da ocorrência dos casos de óbitos por homicídios, a fim 

de utilizar as informações apuradas para definir áreas prioritárias no desenvolvimento 

de ações voltadas para a segurança humana e atenção integral à saúde.  

No que se refere ao perfil dos óbitos decorrentes de homicídios evidenciou-se 

que a mortalidade por homicídios é elevada, e que de acordo com o período de estudo 

apenas os anos de 2014 e 2015 apresentaram diminuição considerável de 

ocorrências, mesmo com a implantação do programa “Brasil mais seguro” sendo em 

2012. A taxa de homicídio anual é maior em homens, adolescentes e adultos jovens, 

na faixa etária de 15 a 29 anos, tendo como horário principal 18:00 a 23:59 h, tendo 

como naturalidade o estado de Alagoas, raça parda, estado civil solteiro, a varável 

nível de escolaridade o preenchimento em quase 100% da amostra foi considerado 

ignorado, Maceió representa o município de residência com maior número das vítimas 

em relação aos demais municípios do estado de Alagoas, o local de ocorrência mais 

considerado foi via pública, via de diagnóstico do óbito confirmado por necropsia, as 

causas básicas/CID-10 mais ocorrentes foram, respectivamente, Y00 (agressão por 

meio de um objeto contundente) e X93 (agressão por meio de disparo de arma de 

fogo de mão), seguidos de X99 (agressão por meio de objeto cortante ou penetrante), 

e a última variável analisada do perfil foi a fonte de informação onde evidenciou-se 

que o Boletim de Ocorrência ainda permanece sendo a mais procurada. 

Além disso, observou-se que em relação a distribuição espacial os bairros da 

área urbana de Maceió com maior incidência de óbitos por homicídios foram: Trapiche 

da Barra, Tabuleiro do Martins, Benedito Bentes I e II, Jacintinho e Vergel do Lago. 

Diante disso, elaborou-se os mapas com várias codificações estatísticas de 

distribuição espacial diferentes, usando as técnicas do geoprocessamento (mapas 

coropléticos com distribuição dos homicídios por km² e mapas com distribuição 

espacial por cálculos de taxa de mortalidade), ferramentas tecnológicas e científicas 

para favorecer as contribuições do estudo, sendo esta apresentada em forma do 

produto da pesquisa, disposta na integra no apêndice. 

Observou-se neste estudo que os profissionais responsáveis pelos 
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preenchimentos das Declarações de Óbitos (DOs) representam uma forte e 

importante fonte de importância nestas análises, pois a ilegibilidade, certidões com 

dados incompletos ou ignorados limitam ou dificultam análises reais, podendo inferir 

em elaborações de estratégias equivocadas, visto as interpretações feitas a luz de 

dados epidemiológicos, por isso, enfatiza-se neste estudo a importância de todos os 

agentes envolvidos, para que se fortaleça a corrente no combate a violência. 

Portanto, destaca-se a necessidade de uma integração da segurança pública e 

serviços de saúde, visando uma discussão ampla acerca da conjuntura atual dos 

homicídios elaborando políticas públicas efetivas para o combate no âmbito da 

prevenção e redução da violência letal, discutindo desde as necessidades de maior 

quantidade e qualificação de policiais para uma maior segurança, bem como a 

ampliação de serviços de saúde para atender as necessidades locorregionais, tendo 

como aliado as evidencias epidemiológicas nas escolhas de estratégias seguras e 

eficazes, baseada no conhecimento técnico-cientifico, para que a implantação de 

qualquer serviço de saúde aconteça principalmente em áreas de maior 

vulnerabilidade, visando atender de forma rápida, ágil e eficaz a vítima da agressão, 

evitando o óbito. 

Entretanto, deixa-se o ensejo para ampliação de novas pesquisas na área, visto 

a escassez de pesquisas neste âmbito e as necessidades constantes de 

transformações sociais tanto no âmbito do comportamento da geografia política como 

no âmbito social, visto que as desigualdades sociais sofrem interferências diretas e 

indiretas neste contexto, bem como a violência. 
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8 ANEXOS  

 

8.1 ANEXO A - DECLARAÇÃO DE ÓBITO 
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8 ANEXOS 

 

8.2 ANEXO B - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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9 APÊNCICES 

 

9.1 APÊNDICE A - FORMULÁRIO IMPRESSO 

 

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA VIOLÊNCIA LETAL POR HOMICÍDIOS EM 

MACEIÓ - ALAGOAS ENTRE 2010 E 2015 

 

FORMULÁRIO PARA COLETA DOS DADOS DE ÓBITOS POR HOMICÍDIOS POR 
CAUSAS REALACIONADAS AO CAPÍTULO XX - AGRESSÕES (X85-Y09) 

 

Nº DA DECLARAÇÃO DE ÓBITO (DO):____________________________ 

 

I – IDENTIFICAÇÃO 

Data do óbito:___/____/ ___ Hora do óbito: ___:____ 

Naturalidade: _________________________ 

 

Data de Nascimento: ___/____/ ______ Idade:______anos 

Ignorado (  ) 

Sexo: (     ) 1.  Masc(     ) 2. Fem   (  ) 9. Ignorado 

Raça / Cor: (    ) 1.Branca (     ) 2. Preta (  ) 3. Amarela (  ) 4. Parda (     ) 5. 
Indígena 

Estado Civil: (   ) 1. Solteiro ( ) 2. Casado (   ) 3. Viúvo 

(  ) 4. Separado judicialmente/divorciado (     ) 5. União consensual/estável 

(     ) 9. Ignorado 

Escolaridade: (     ) 1. Sem escolaridade     (     ) 2. Fundamental I (de 1 a 4ª 
série) 

                        (      ) 3. Fundamental II (de 5 a 8ª série)  (     ) 4. Médio (antigo 2º 
grau) 

                        (     ) 5. Superior incompleto    (      ) 6. Superior Completo 

                         (     ) 9. Ignorado 

II –RESIDÊNCIA 

Logradouro (rua, praça, avenida, etc., nº): 
______________________________________________________________ 

CEP: _________-____  Bairro / Distrito:______________________ 
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Município de 
Residência:_______________________________ 

UF:___ 

 

III – OCORRÊNCIA 

Local de Ocorrência do Óbito:   (    ) 1. Hospital      (     ) 2. Outros estabelecimento 
de saúde  

(     ) 3. Domicilio              (     ) 4. Via pública            (     ) 5. Outros              (   ) 6. 
Aldeia Indígena  

(     ) 9. Ignorado 

Estabelecimento: 

Endereço da Ocorrência:  

CEP: _________-____  Bairro / Distrito: 

Município de 
Ocorrência:____________________________ 

UF:___ 

 

 
IV – CONDIÇÕES E CAUSAS DO ÓBITO 

Diagnóstico Confirmado por: 

Necrópsia?: (       ) 1.  Sim(      ) 2. Não (     ) 9. Ignorado 

Causas da Morte: 

        Causa básica1: 
_________________________________________________________________  

Tempo aproximado entre o inicio da doença e a morte: __________ 

CID10:_____________ 

V CAUSAS EXTERNAS 

Prováveis Circunstâncias de Morte não natural (Informações de caráter 
estritamente epidemiológico)  

 

Tipo: 

(  ) Acidente          (    ) Suicídio    (   ) Homicídio   (   ) Outros  (  ) Ignorado 

 

Fonte da Informação: (       ) 1. Boletim de Ocorrência (       ) 2. Hospital  
(       )  3. Família (       ) 4. Outra (       ) 9. Ignorado 

Descrição Sumária do Evento:  
________________________________________________________________ 

 

                                                             
Adaptado da Declaração de Óbito. 
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9 APÊNDICE 

 

9.2 APÊNDICE B - FORMULÁRIO ELETRÔNICO/DIGITAL 
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