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RESUMO 

 
 

 Este estudo possui como objeto elencar os principais fatores relacionados a 

mortalidade por homicídios entre homens, durante o período de 2011 a 2019, no 

estado do Rio de Janeiro. Os resultados foram apresentados por meio da mortalidade 

proporcional e taxa de mortalidade específica distribuídas em tabelas construídas por 

meio do Microsoft Excel. Os dados foram coletados a partir do Sistema de Informação 

sobre Mortalidade (SIM) e IBGE, dentro do DATASUS. Foram analisadas as seguintes 

variáveis: faixa etária, cor/raça, escolaridade, estado civil, local de ocorrência e região. 

Dentre os fatores, destacaram-se a faixa etária das vítimas, grau de instrução, raça/cor 

e estado civil. Os homicídios entre homens no estado do Rio de Janeiro vitimizam 

principalmente, jovens (55,9% dos casos), negros (71,0% dos casos), de baixa 

escolaridade (63,3% dos homens vitimados possuem até sete anos de estudos) e 

solteiros (78,6% dos homens vitimados). Diante do exposto, observa-se a 

necessidade de investimentos na promoção e prevenção da saúde; capacitação 

profissional; sensibilização da população masculina quanto a comportamentos de 

risco e educação em saúde. Neste contexto evidencia-se a importância do enfermeiro, 

que atuando em diversos âmbitos pode contribuir para a redução destes índices. 

Descritores: Homicídios, Mortalidade, Causas Externas, Epidemiologia. 

  



 

ABSTRACT 
 

 

This study aims to list the main factors related to homicide mortality among men, 

during the period from 2011 to 2019, in the state of Rio de Janeiro. The results were 

presented by means of the proportional mortality and specific mortality rate distributed 

in tables built using Microsoft Excel. Data were collected from the Mortality Information 

System (SIM) and IBGE, within DATASUS. Six socioeconomic variables were 

analyzed, which are: age group, color/race, education, marital status, place of 

occurrence and region. Among the factors, the victims' age range, education level, 

race / color and marital status stood out. Homicides among men in the state of Rio de 

Janeiro mainly victimize young people (55.9% of cases), blacks (71.0% of cases), with 

low education (63.3% of victimized men have up to seven years of schooling) and 

singles (78.6% of men victimized). In view of the above, there is a need for investments 

in health promotion and prevention; professional training; awareness of the male 

population regarding risk behaviors and health education. In this context, the 

importance of the nurse is evidenced, who working in different areas can contribute to 

the reduction of these indexes. 

Descriptors: Homicide, Mortality, External Causes, Epidemiology. 
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1 INTRODUÇÃO 

A violência talvez sempre tenha sido parte da existência humana, desde a luta 

por alimento, abrigo ou parceiros. Os impactos dessa violência são vistos até hoje em 

todo o mundo. Apesar de toda a evolução tecnológica e melhora das condições de 

vida, todos os anos, milhões de pessoas tem sua vida interrompida devido à violência 

(DAHLBERG; KRUG, 2006).  

 O Brasil não segue fora desta curva da violência mundial, em 2017 no país 

ocorreram 65.602 homicídios, o que equivale a uma taxa de aproximadamente 31,6 

mortes por 100.000 habitantes. Representando este o maior nível histórico de 

letalidade violenta intencional do país segundo o Atlas da Violência 2019 (IPEA, 2019). 

Conforme Camarano (2014), o Brasil encontra-se em um momento de transição 

demográfica, onde observamos a queda da taxa de fecundidade conjugada a uma 

redução da mortalidade, tendo-se como resultado um crescimento populacional, 

alterando deste modo diretamente o tamanho e composição da nossa pirâmide etária. 

Este novo perfil demográfico apresenta um aumento da população adulta e idosa e 

redução da população jovem, condicionando a pirâmide etária do país ao formato de 

barril, ou seja, poucos jovens e grande população adulta e idosa. Esse panorama da 

redução da população jovem torna-se ainda pior quando analisamos as mortes 

violentas, pois são exatamente as que atingem principalmente a população jovem. 

Segundo o IPEA (2019), 59,1% do total de óbitos de homens na faixa entre 15 a 19 

anos de idade são ocasionados por homicídio. 

A proporção de homens na faixa etária entre 15 e 29 anos diminuirá 

substancialmente após o ano de 2020. Estima-se que este percentual que em 2010 

era de 13,4%, em 2050 reduzirá para 7,9%. Reflexos dessa mudança demográfica já 

podem ser vistos hoje com a necessidade que o país apresenta de mudar a 

estruturação do sistema previdenciário (CAMARANO, 2014). 

Frente as estimativas de redução percentual da população jovem para os 

próximos anos, evidencia-se a necessidade da criação de estratégias e políticas que 

promovam a redução das taxas de homicídios em todo o mundo. Em nível global a 

Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu um conjunto de 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), dentre estas medidas temos a Erradicação da 

Pobreza, Igualdade de Gênero, Redução das Desigualdades, entre outras medidas. 

No objetivo Paz, Justiça e Instituições Eficazes uma das metas é “reduzir 
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significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionada, 

em todos os lugares” (OPAS, 2009). 

O estado do Rio de Janeiro é historicamente marcado pelos altos índices de 

criminalidade, gerados pelas disputas armadas entre facções e milícias. Esses 

confrontos geralmente armados acabam vitimando muitas das vezes jovens 

moradores destes aglomerados populacionais (favelas, comunidades), que tenham ou 

não envolvimento com práticas delitivas. Esse fenômeno causa danos imensuráveis 

as famílias e toda sociedade civil. 

A atuação durante dois anos como monitor da disciplina epidemiologia VII, 

disciplina obrigatória no currículo do curso de Enfermagem da Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso Costa, trouxe uma visão mais ampliada sobre a atuação de 

enfermagem e a vigilância epidemiológica. Somado ao conhecimento contemplado na 

disciplina de gerenciamento da assistência em saúde, onde ocorre a discussão da 

temática e preparação do profissional enfermeiro para atuação no campo da gestão e 

supervisão. Juntamente com a atuação, durante o ensino teórico prático em especial 

na Saúde Coletiva, onde estivemos na Estratégia Saúde da Família (ESF), intervindo 

no território e observando as demandas e especificidades da população. Tais 

experiências me permitiram enxergar o papel imprescindível do enfermeiro, que além 

da assistência direta ao cliente, também realiza a intervenção comunitária (ou de 

saúde pública) por meio da gestão, pesquisa e ensino (BULECHEK et al, 2016). 

Diante do exposto, o trabalho se propõe a caracterizar o perfil dos homens 

vítimas de homicídio no estado do Rio de Janeiro e buscar os possíveis fatores 

socioeconômicos relacionados. 

1.1 OBJETO DE ESTUDO 

Óbitos por violência em homens notificados ao SIM no Estado do Rio de Janeiro 

entre 2011 e 2019. 

 

1.2 QUESTÕES NORTEADORAS 

Qual a frequência dos óbitos por violência ocorridos entre os homens no estado 

do Rio de Janeiro? 

Quais as características sociodemográficas dos homens vítimas de homicídio 

no estado do Rio de Janeiro? 

Quais possíveis fatores socioeconômicos estão relacionados à violência no 
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estado do Rio de Janeiro? 

 

1.3 OBJETIVOS 

Objetivo Geral: 

Descrever os óbitos por violência ocorridos entre os homens residentes no 

estado do Rio de Janeiro notificados ao SIM no período de 2011 e 2019.  

Objetivo Específico: 

Descrever as características epidemiológicas dos óbitos por homicídio em 

homens residentes no Estado do Rio de Janeiro ocorridos entre 2011 e 2019. 

Analisar as relações entre variáveis sociodemográficas e mortalidade por 

homicídios entre homens no Estado do Rio de Janeiro entre 2011 e 2019. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA/RELEVÂNCIA 

Os homicídios são o principal agravo dentro de mortes por causas externas, 

constituindo deste modo um importante problema de saúde pública devido aos custos 

empregados em hospitalização e mortalidade, aposentadorias precoces e pensões, 

além do todo dano causado à vida de familiares e amigos (BARBOSA et al, 2013). 

O profissional enfermeiro em especial na epidemiologia exerce ações de 

investigação epidemiológica, diagnóstico situacional, planejamento e de 

implementação de medidas de prevenção, controle e tratamento. Sua atuação 

transpassa a assistência direta ou coleta de dados do cliente assistido, mas também 

engloba o conhecimento das condições de vida, dos determinantes e condicionantes 

da saúde individual e coletiva, visando a melhoria da qualidade de vida da população, 

em determinado território ou situação. Deste modo, as responsabilidades do 

enfermeiro são ampliadas para além da coleta dos dados e assistência às pessoas 

acometidas pelos agravos, contemplando também o conhecimento das condições de 

vida, dos determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, com objetivo 

de buscar melhor qualidade de vida para a população referida a um determinado 

território (NICHIATA; BORGES; ZOBOLI, 2005). 

 Correferindo aos prejuízos conferidos por homicídios as vítimas diretas e seus 

familiares, ao papel do enfermeiro, justificasse o presente trabalho por ser um assunto 

de suma relevância e prioridade de pesquisa por tratar de um problema de grande 

impacto social e que afeta dezenas de milhares de vidas todos os anos. Os homicídios 
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trazem consigo além de prioritariamente a interrupção de uma vida, direito este 

firmado na declaração universal dos direitos humanos, prejuízos econômicos para as 

nações e principalmente para famílias que sofrem a perda abrupta de um ente familiar, 

perda está que pode acabar favorecendo o surgimento outros agravos de saúde como 

o Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), hipertensão, entre outras.   
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 VIOLÊNCIA 

A violência em conformidade com Minayo (2013, p. 250), constitui-se “[...] 

qualquer situação em que uma pessoa perde o reconhecimento do seu papel de 

sujeito e é rebaixada à condição de objeto, mediante o uso do poder, da força física 

ou de qualquer outra forma de coerção.” O uso da violência é histórico, sendo está 

utilizada durante todo o processo de evolução humana. 

Tanto quanto Dahlberg e Krug (2006, p. 1164), 

a cada ano mais de um milhão de pessoas perdem a vida, e muitas mais 
sofrem ferimentos não fatais resultantes de autoagressões, de agressões 
interpessoais ou de violência coletiva. Em geral, estima-se que a violência 
seja uma das principais causas de morte de pessoas entre 15 e 44 anos em 
todo o mundo. 
 

No ano 2013 segundo o estudo da Carga Global de Doença (GBD), estimou- 

se um total de 973 milhões de pessoas feridas, o número de mortes por violências e 

acidentes chegaram à marca de 4,8 milhões no ano (MALTA et al., 2017). 

Atualmente as causas externas e doenças crônico-degenerativas figuram como 

as principais causas de morbimortalidade no mundo. Temos dentre as diversas formas 

de violência o homicídio, que na região das Américas tem se mostrado como um 

importante problema de saúde pública. 

Entre as várias formas de expressão da violência, o homicídio pode ser 

considerado a sua face mais severa. Em especial a região das Américas tem sido 

fortemente afetada por este problema, dado que as taxas de países como Colômbia, 

El Salvador, Brasil, Porto Rico, Venezuela e México se encontravam entre as maiores 

do mundo, de acordo com estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS) para 

anos próximos (GAWRYSZEWSKI et al., 2012). 

No Brasil, os óbitos por causas externas representam à terceira maior causa 

de morte dentre os capítulos da Classificação Internacional de Doenças (CID-10). 

Quando se observa a faixa etária de 10 a 49 anos, torna-se a principal causa de morte, 

afetando principalmente homens jovens. No período de 2000 a 2010, mais de 1,4 

milhões de pessoas morreram por causa externas; dentre estas mortes os homicídios 

representam 38% (545,5 mil). Ainda a de se observar que existem diferenças regionais 

nas taxas de mortalidade por homicídio, estados das regiões centro-oeste (92,2 óbitos 

por 100 mil habitantes) e nordeste (86,1 óbitos por 100 mil habitantes) apresentam as 

taxas mais elevadas no país (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 
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Ao abordamos homicídios, se faz necessária a compreensão do processo de 

luto, este sendo um processo que faz parte da vida humana e em algum momento 

todos passam de alguma forma por este episódio. Segundo Murphy; Neimeyer e Burke 

(2010), um estudo longitudinal acompanhou durante 5 anos pais de filhos jovens que 

sofreram algum tipo de morte violenta (suicídio, homicídio e acidente), demonstrou a 

relação entre sintomas de transtorno de estresse pós traumático (TEPT) e o processo 

de luto, sendo o grupo “homicídios” aquele com nível mais elevado de estresse e 

menor de aceitação da morte (apud COSTA, 2017). 

O estado do Rio de Janeiro é marcado por altos índices de criminalidade em 

comparação as demais unidades federativas do país, quadro este sendo notável 

desde a década de 80. O Comando Vermelho (CV), é uma das organizações 

criminosas mais antigas e conhecidas do país, sendo fundada por meio da junção e 

troca de informações de presos políticos com presos comuns durante o regime militar, 

dentro do Instituto Penal Candido Mendes, na Ilha Grande, em Angra dos Reis, Estado 

do Rio de Janeiro. Posteriormente em decorrência de rupturas internas dentro destas 

organizações criminosas surgiram outras organizações como o Terceiro Comando 

(TC), Terceiro Comando Puro (TCP) e Amigos dos Amigos (ADA) no estado do Rio 

de Janeiro (FILHO, 2013). 

Por volta dos anos 2000 começam a surgir também as milícias, sendo estes 

grupos de paramilitares (geralmente ex-integrantes da polícia civil, militar, bombeiros 

e em casos mais esporádicos das forças armadas) que impõem a cobrança de uma 

“taxa de segurança” a moradores e comerciantes das regiões em troca da “eliminação” 

do tráfico de drogas. Apesar do discurso, hoje existem áreas sob o domínio de milícias 

onde o tráfico de drogas é implementado pelos mesmos (JUSTIÇA GLOBAL, 2008). 

Conforme Lessing (2008), estas organizações criminosas (facções e milícias) 

por meio da utilização da força e armamento ostensivo, geralmente implementam o 

domínio de regiões de grandes aglomerados populacionais (favelas, comunidades) 

para nestes territórios implementarem a prática do tráfico de drogas e armas, além 

disso, e geralmente mais associada as milícias, a exploração exclusiva e condicionada 

de serviços como o fornecimento de gás de cozinha, água, transporte alternativo, 

conexões piratas de TV a cabo e internet. 

2.2  SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE 

Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) são importantes ferramentas para 
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a avaliação e diagnóstico das situações de saúde, possibilitando uma compreensão 

do panorama de saúde e uma intervenção mais aproximada às necessidades da 

população (MEDEIROS, et al. 2005). 

Os primeiros sistemas de informação em saúde (SIS) surgiram em 1970, sendo 

empregados para o controle/faturamento apresentado por prestadores de saúde 

credenciados ao Instituto Nacional de Previdência Social (INAMPS), entanto hoje em 

dia é utilizado principalmente para a construção de dados sobre a saúde, 

possibilitando a construção dos indicadores que medem a qualidade da assistência 

em seus vários níveis de atenção (OLIVEIRA, et al 1989 apud FORNAZIN 2015). 

As implementações de diversos SIS no país propiciaram a produção de dados, 

informações e indicadores, que propiciam aos gestores a oportunidade do 

monitoramento da efetividade de suas ações em saúde e planejamento de ações 

sobre as demandas da população. Dentre os principais SIS no país temos Sistema de 

Informações sobre Mortalidade (SIM), Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (Sinan), Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), Sistema 

de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), entre outros 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 

 

2.2.1  Sistema de Informação sobre Mortalidade 

O SIM é responsável pelo registro de dados sobre mortalidade no país, além 

disso, é considerado uma importante ferramenta de gestão, pois os dados nele 

armazenados permitem a produção de indicadores de saúde e informações usadas 

em estudos epidemiológicos. 

O SIM foi criado pelo DATASUS para registro e obtenção de dados sobre 

mortalidade no país. A declaração de óbito (DO) é o principal documento que alimenta 

o sistema, subsidiando dados sobre mortalidade de forma abrangente, viabilizando 

análise, planejamento, avaliação das ações e programas. Os dados disponibilizados 

no DATASUS possibilitam o acesso facilitado a informação e ao panorama do estado 

da saúde no país (DATASUS, 2021). 

Sendo desenvolvido e implantado por intermédio do Ministério da Saúde em 

1975, como um modelo único para todo o país, possui como seu principal instrumento 

de coleta de dados, à DO desempenha dois papéis principais, 

o primeiro é o de ser o documento padrão para a coleta das informações 
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sobre mortalidade, que servem de base para o cálculo das estatísticas vitais 
e epidemiológicas do Brasil; o segundo, de caráter jurídico, é o de ser o 
documento hábil, […] para lavratura, pelos Cartórios de Registro Civil, da 
Certidão de Óbito, indispensável para as formalidades legais do sepultamento 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009, p. 7). 

Apesar de sua grande abrangência e relevância, a produção dos dados e 

informativos pelo SIM pode ser comprometida devido a subnotificação, ou seja, não 

preenchimento das DOs. Episódios como estes pode ocorrer geralmente em regiões 

abastardas e de grande vulnerabilidade social, ou em situações de crimes violentos 

com a ocultação do cadáver. 

 

2.3 DETERMINANTES SOCIAIS EM SAÚDE 

A grande maioria das doenças ou agravos que afetam as populações em todo 

o mundo, estão geralmente associadas as “condições em que essas pessoas vivem, 

crescem trabalham e envelhecem” (OMS, 2011). Este conjunto de condições são 

caracterizados pelo termo Determinantes Sociais em Saúde (DSS). 

Os DSS possuem diversas definições, que expõem com maior ou menor nível 

de detalhe esse conceito. Para a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais 

da Saúde (apud BUSS e FILHO, 2007), os DSS são os fatores sociais, econômicos, 

culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que implicam na maior ou 

menor exposição ao risco, da ocorrência de doenças ou agravos de saúde. 

Diante do exposto, é necessária a articulação de diversos setores da gestão 

pública para a mensuração, avaliação e implantação de políticas e estratégias que 

venham atender estas populações de maneira equânime, observando esses DSS 

para que deste modo sejam mitigados os potenciais fatores de riscos. Essa integração 

entre diversas esferas da gestão pública, propicia um ambiente mais saudável para a 

sociedade, produzindo desta forma saúde em um panorama geral. 

 

2.4 POLÍTICAS PÚBLICAS 

A busca por uma sociedade segura, é responsabilidade de todos e dever do 

Estado, conforme a constituição Brasileira de 1988 em seu artigo 144 (SENADO, 

2021). A consolidação deste direito por parte do cidadão, se faz possível por 

intermédio das políticas públicas. 

Segundo Lopes (2008, p. 05),  

Dito de outra maneira, as Políticas Públicas são a totalidade de ações, metas 
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e planos que os governos (nacionais, estaduais ou municipais) traçam para 
alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público. É certo que as 
ações que os dirigentes públicos (os governantes ou os tomadores de 
decisões) selecionam (suas prioridades) são aquelas que eles entendem 
serem as demandas ou expectativas da sociedade. Ou seja, o bem-estar da 
sociedade é sempre definido pelo governo e não pela sociedade. Isto ocorre 
porque a sociedade não consegue se expressar de forma integral. Ela faz 
solicitações (pedidos ou demandas) para Políticas públicas – Conceitos e 
práticas os seus representantes (deputados, senadores e vereadores) e estes 
mobilizam os membros do Poder Executivo, que também foram eleitos (tais 
como prefeitos, governadores e inclusive o próprio Presidente da República) 
para que atendam as demandas da população. 

 

No estado do Rio de Janeiro foram implantadas algumas políticas públicas de 

enfrentamento aos altos índices de criminalidade que assolam historicamente os 

fluminenses, entre elas estão a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) e o Estado 

Presente. 

2.4.1 UNIDADE DE POLÍCIA PACÍFICADORA 

O projeto da Secretaria de Segurança Pública (SSP) do estado do Rio de 

Janeiro, iniciado no fim do ano de 2008, com a instalação de uma unidade no 

município do Rio de Janeiro no morro de Santa Marta, meses depois na Batan e na 

Cidade de Deus, essa última localizada na zona oeste do município do Rio de Janeiro. 

As Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), surgiram como um modelo diferenciado 

de intervenção para a polícia militar (PM), frente a violência e ao crime organizado no 

estado. 

Segundo Rodrigues e Siqueira (2008, p. 11), 

O padrão das ocupações policiais em favelas no Rio de Janeiro prioriza o 
combate e a interceptação de situações de violência armada, como 
confrontos entre diferentes facções de traficantes pelo controle de uma área, 
com a retirada de forças do Estado tão logo os potenciais de confronto 
estejam sob controle. Isso faz que o controle territorial retorne para as mãos 
dos grupos de traficantes de drogas, assim que as forças policiais se retirem.  

De forma oposta, o projeto das UPPs emerge após as experiências e estudos 

realizados para a realização dos jogos Pan-americanos de 2007, que foi sediado na 

cidade do Rio de Janeiro. O projeto visava a construção de uma polícia de 

proximidade, de modo que a intervenção agora, não propõe somente a entrada das 

forças de segurança nestas áreas de domínio do tráfico ou milícias, mas também a 

permanência do estado, com a instalação de bases destacadas de policiamento, 

compostas por policiais formados para atuar na política de proximidade (MORAES; 

MARIANO; FRANCO, 2015). 



22 
 

A política que tinha por objetivo o domínio do território pelo estado, e não 

somente o combate ao tráfico de drogas, surtiu efeito e os índices de criminalidade 

começaram a decrescer. Com a boa repercussão gerada na mídia e sociedade, a 

política tomou força, sendo sua existência formalizada pelo governado em janeiro de 

2009, segundo o Decreto de lei n° 41.650, de 22 de janeiro de 2009. 

As UPPs mostraram um saldo positivo, chegando a um total de 38 unidades no 

estado em junho de 2014, contemplando mais de 1,5 milhão de pessoas diretamente, 

em 264 territórios, com 9.543 policiais com treinamento de polícia de proximidade 

(MORAES; MARIANO; FRANCO, 2015). Uma análise realizada no ano de 2016 por 

Coelho e Provença, do Instituto de Segurança Pública demonstrou que o programa 

apresentava balanço positivo, 

a política de pacificação implementada no estado do Rio de Janeiro a partir 
de 2008 trouxe resultados expressivos na diminuição da violência contra a 
vida nas áreas beneficiadas pela UPP. A taxa de letalidade violenta no total 
das áreas ocupadas chegou a cair 80% entre 2007 (ano imediatamente 
anterior à instalação da primeira UPP) e 2013 (COELHO E PROVENÇA, 
2016, p.12) 

Em 2021 o programa ainda se encontra em vigência, apesar de algumas 

unidades terem sido fechadas. As unidades mais recentemente inauguradas, foram 

construídas, nas comunidades Parque Belém, Frade e Camorim Grande em 2020, na 

cidade de Angra dos Reis, na região da Costa Verde, no interior do Estado do Rio de 

Janeiro. 

2.4.2 OPERAÇÃO SEGURANÇA PRESENTE 

Iniciado no ano de 2014, no bairro da Lapa no Rio de Janeiro, a Operação 

Segurança Presente (OSP) é um modelo de policiamento de proximidade que 

complementa a atuação da PM, surgindo para combater o aumento da criminalidade 

na região. 

Assim como as UPPs, o modelo da OSP tem como estratégia o policiamento 

de proximidade, onde a inserção do policial no meio da população em grandes centros 

urbanos, áreas turísticas e áreas estratégicas. 

Conforme Coelho (2017, p. 18), 

as equipes atuam, na maioria das localidades, em trios formados por dois 
policiais e um agente civil, a pé, de bicicleta, em viaturas, motocicletas e vans. 
Além dos agentes de segurança, a Operação é composta por um 
subcoordenador militar, assistentes sociais, auxiliares de van e motoristas. 

 

O programa é financiado por meio da parceria entre a Secretaria de Estado do 
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Governo e o Sistema Fecomércio/RJ, conforme fala do presidente da Fecormércio RJ 

Orlando Diniz, “o investimento no projeto Segurança Presente traz uma contribuição 

de interesse público, gerando ao mesmo tempo, mais qualidade de vida para o 

cidadão e oportunidades de negócio nas regiões patrulhadas” (DAVID, 2016, on-line). 

Obtendo resultados significativos, o OSP contabilizou até janeiro de 2021 

178.965 atendimentos assistenciais, 28.108 conduções à delegacia de polícia (DP) 

5.112 cumprimento de mandados de prisão e 228 desaparecidos encontrados 

(SSP/RJ, 2021). 

Operando atualmente em pleno vigor, o OSP foi expandido e hoje conta com 

mais de 30 base em todo o estado, contemplando o município do Rio de Janeiro, em 

bairros da região central, zona norte, zona sul, e zona oeste; além das cidades de São 

Gonçalo, Niterói, Magé, Nova Iguaçu, Itaguaí, Queimados, Belford Roxo, Paracambi 

e Miguel Pereira, está última sendo inaugurada em abril de 2021(ibid).



 

 

 
24 

 

3 METODOLOGIA 
 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

O presente trabalho trata-se de um estudo epidemiológico de perspectiva 

quantitativa do tipo ecológico retrospectivo.  

De acordo com Hochman et al (2005, p. 4), os estudos descritivos “São 

utilizados para conhecer uma nova ou rara doença, ou agravo à saúde, estudando a 

sua distribuição no tempo, no espaço e conforme peculiaridades individuais.” 

A abordagem quantitativa,  

[…] é aquela em que se coletam e analisam dados quantitativos sobre 
variáveis. Dessa forma, este tipo de pesquisa é capaz de identificar a 
natureza profunda das realidades, seu sistema de relações, sua estrutura 
dinâmica. Ela também pode determinar a força de associação ou correlação 
entre variáveis, a generalização e objetivação dos resultados através de 
uma mostra que faz inferência a uma população. Além do estudo da 
associação ou correlação, a pesquisa quantitativa também pode, ao seu 
tempo, fazer inferências causais que explicam por que as coisas acontecem 
ou não de uma forma determinada (ESPERÓN 2017, p. 1). 

 

Trata-se de um estudo descritivo de abordagem ecológica realizado a partir 

de dados secundários do SIM. Este tipo de desenho de estudo epidemiológico utiliza 

a informação obtida e analisada no nível agregado (MEDRONHO, 2008). 

Os estudos ecológicos nos permitem a mensuração em nível populacional de 

determinado grupo ou região quanto a determinado agravo, ou situação de saúde. 

O estudo utiliza-se de dados já previamente registrados, deste modo sendo 

considerado retrospectivo. 

Por meio da aplicação destas metodologias, poderão ser observadas as 

características e fatores socioeconómicos, daqueles que em geral são mais afetados 

por homicídios. Desta forma o método se apresenta importante para formulação de 

hipóteses quanto aos fatores e circunstâncias que circundam as vítimas de 

homicídios. 

 

3.2 COLETA DE DADOS 

Foram utilizados os dados de homicídios, que conforme a CID-10 (2019), 

corresponde ao somatório das categorias X85-Y09, que compõem o grupo 

agressões.  A análise também observou dados conforme o IPEA (2020), que 

acrescenta as categorias Y35-Y36, que correspondem a óbitos por intervenção legal 
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e operações de guerra, aos dados a serem analisados em óbitos por homicídios. 

As buscas foram realizadas por meio do SIM, no sistema DATASUS, com a 

seleção do estado do Rio de Janeiro e os anos de 2011 e 2019. O Sistema de 

informações sobre mortalidade é baseado em dados adquiridos por meio da 

Declaração de Óbito. 

O período entre 2011 a 2019 foi selecionado para que os dados fossem 

agrupados em triênios, de modo que a visualização de um panorama ao longo de 

tempo fosse exposta de forma mais evidente. 

A coleta de informações relativas a dados populacionais e demográficos, 

foram utilizados dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 

disponíveis por meio do DATASUS. Neste estudo, foram utilizados os dados obtidos 

por meio das de estimativas populacionais por município para os anos de 2000 a 

2020 do Tribunal de Contas da União (TCU). 

As frequências absolutas de cada variável serão dispostas em planilhas 

individuais do programa Microsoft Excel 2019. As frequências referentes a dado 

“ignorado”, “branco” e/ou “não se aplica” não foram incluídas para serem avaliadas 

pelo numerador. 

 

3.3 VARIÁVEIS DA PESQUISA 

A faixa etária dos indivíduos sob estudo foram segmentadas entre 10 a 14 

anos; 15 a 19 anos; 20 a 29 anos; 30 a 39 anos; 40 a 49 anos; 50 a 59 anos; 60 a 

69 anos e demais faixas etárias. 

Raça/cor que abrange as raças: branca, preta, parda, amarela e indígena. No 

estudo, em conformidade com estudos do IBGE, os indivíduos identificados com a 

raça ou cor preta e parda, poderão ser apresentados de forma agrupada como 

Negros. 

Escolaridade está classificada nas categorias homem analfabeto, no ensino 

fundamental incompleto e completo, no ensino médio incompleto e completo, no 

ensino superior incompleto e completo. 

Estado civil abrange solteiros, casados, viúvos, separados legalmente e 

outros. 

Os locais de ocorrência dos homicídios foram apontados em domicílio, via 

pública, outro estabelecimento de saúde e outros. 

A região onde os homicídios também foram observados por meio das 
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microrregiões IBGE (Municípios) e divisões administrativas estaduais (Região 

Metropolitana, Noroeste Fluminense, Norte Fluminense, Região Serrana, Baixadas 

Litorâneas, Médio Paraíba, Centro Sul- Fluminense e Costa Verde). 

As variáveis estudadas foram selecionadas a partir do objetivo do estudo e 

suas questões norteadoras, visando à compreensão do perfil dos homens vítimas de 

homicídio no estado do Rio de Janeiro. 

 

3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

Para todas as variáveis foram calculados o indicador de mortalidade 

proporcional segundo causa e taxa de mortalidade geral, segundo as variáveis faixa 

etária, cor/raça, escolaridade, estado civil, local de ocorrência e região. Os óbitos 

cuja variável sexo apresentou-se como indeterminado, não foram contabilizados na 

população sob estudo. Para a tabulação, cálculo e construção dos indicadores 

utilizou-se o software Microsoft Excel 2019. Análise e interpretação foi realizada 

seguindo a metodologia de Medronho, conforme o modelo de estudos ecológicos. 

 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS LEGAIS 

A submissão do presente trabalho a um Comitê de Ética em Pesquisa não se 

faz necessário, visto que o processo de construção e elaboração do estudo não 

expõe a população a quaisquer riscos, tendo utilizado bancos de dados secundários 

de livre acesso público sem identificação das pessoas sob estudo. O que permite o 

integral sigilo das informações. 
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4 RESULTADOS 

 
Durante o período de estudo, as Doenças do Aparelho Circulatório (DAC) 

foram as que mais levaram pessoas a óbito, chegando no triênio de 2014 -16 a marca 

de 707,5 óbitos por 100 mil habitantes. As Neoplasias que figuram no 2° lugar para 

o mesmo período vitimaram 387,3 pessoas, seguida de Doenças do Aparelho 

Respiratório com 304,3 mortes por 100 mil habitantes (Tabela 1). 

A taxa de mortalidade geral por causas externas, apresentou-se com taxas de 

247,7; 252,0 e 252,7 por 100 mil habitantes para os triênios 2011-13, 2014-16 e 

2017-19, respectivamente. Representando um aumento percentual de 2,0% entre o 

1° e 3° triênio (Tabela 1). 

Tabela 1: Taxa de Mortalidade Geral segundo capítulo CID-10, por 100 mil habitantes; por triênios, Rio de Janeiro 

(RJ), 2011 a 2019. 

Capítulo CID-10 2011-13 2014-16 2017-19 

Doenças do aparelho circulatório 691,9 707,5 675,6 

Neoplasias (tumores) 373,7 387,3 394,6 

Doenças do aparelho respiratório 277,1 304,3 293,5 

Causas externas de morbidade e mortalidade 247,7 252,0 252,7 

Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 143,5 138,6 186,9 

Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 155,0 142,0 146,0 

Algumas doenças infecciosas e parasitárias 125,0 141,0 138,6 

Doenças do aparelho digestivo 106,3 106,7 103,5 

Doenças do aparelho geniturinário 79,0 99,3 110,8 

Doenças do sistema nervoso 54,0 60,7 65,3 

Algumas afec originadas no período perinatal 30,7 29,4 26,7 

Demais causas determinadas 75,5 75,2 79,1 

Fonte: SIM e IBGE.  

Os homicídios representam a maior parte dos óbitos por causas externas, 

seguido por outras causas externas de lesões acidentais e acidentes de transporte. 

Os Homicídios apresentaram TME de 89,9; 100,9 e 95,5 mortes por 100 mil 

habitantes entre os triênios de 2011-13, 2014-16 a 2017-19 respectivamente. É 

notável o aumento percentual entre os óbitos devido a intervenções legais e 

operações de guerra, este que subiu de 3,9 para o triênio de 2011-13, para 9,9 óbitos 

por 100 mil habitantes no triênio de 2017-19, aumento percentual de 153,8% (Tabela 

2). 
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Tabela 2: Taxa de Mortalidade Especifica segundo causas externas, por 100 mil habitantes; por triênios, Rio de 
Janeiro (RJ), 2011 a 2019. 

Causas Externas 2011-13 2014-16 2017-19 

Agressões 86,0 94,0 85,6 

Outras causas externas de lesões acidentais 63,1 70,4 60,4 

Acidentes de transporte 52,7 44,7 33,9 

Eventos cuja intenção é indeterminada 30,3 18,9 44,2 

Lesões autoprovocadas voluntariamente 8,2 9,8 11,0 

Intervenções legais e operações de guerra 3,9 6,9 9,9 

Demais causas determinadas 3,6 7,3 7,7 

Fonte: SIM e IBGE. 

No período de estudo, ocorreram 124.998 óbitos por causas externas no 

Estado do Rio de Janeiro, sendo está a 4° causa de mortalidade mais frequente, 

ficando atrás somente de doenças do aparelho respiratório com 145.391 óbitos 

(12,0%), neoplasias com 192.048 óbitos (15,9%) e DAC que ocupa o primeiro lugar 

com 344.609 óbitos (28,5%). 

 Dentre os óbitos por causas externas 47.572 mortes foram por homicídios 

(38,0%). Os homens foram os mais afetados por óbitos por causas externas, 

representando 96.867 (77,4%) durante todo o período. 

 A mortalidade proporcional segundo causas externas manteve-se estável, 

ficando em 15,2% para os triênios de 2011-13 e 2017-19. Ao observamos os grandes 

grupos do CID-10, agressões representaram para homens 41,3% e 40,3% dos 

óbitos, no primeiro e último triênios respectivamente, o que representa uma redução 

percentual de -2,4% (Tabela 3). 

Os negros (soma de pardos e pretos, segundo classificação do IBGE) 

representaram maior parte das vítimas de homicídios. Durante o estudo 68,1%, 

71,4% e 73,6% dos homens vítimas de homicídio eram negros, representando um 

aumento percentual de 8,0% na mortalidade proporcional por homicídios entre 

negros, entre 2011-13 e 2017-19. Comparativamente, entre os não-negros (soma de 

brancos, amarelos e indígenas) a mortalidade proporcional variou entre 28,7; 25,9 e 

25,2 no mesmo período, uma queda percentual de 12,2% entre o 1° e 3° triênio. 

Pode-se concluir então que para cada indivíduo não negro que morto entre os 

triênios de 2011-13 e 2017-19, 2,7 negros foram mortos. Também deve ser 

observada a melhora na captação dos dados, os óbitos cuja raça/cor foi identificada 

como ignorado tiveram redução percentual de -62,5%, passando de 3,2% no 1° 
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triênio para 1,2% no último (Tabela 3). 

Quanto ao estado civil das vítimas, ouve predomínio dos homicídios entre os 

solteiros com 76,0%, 79,3% e 80,7%, em cada triênio respectivamente (Tabela 3). 

Os óbitos por homicídios estão proporcionalmente concentrados na região 

metropolitana do estado do RJ, representando 71,0% entre 2011-13 e 68,5% entre 

2017-19, uma redução percentual de 4,9% (Tabela 3). 

Quanto a escolaridade os dados foram agrupados conforme grau de instrução 

(Ensino Fundamental incompleto: < 8 anos de estudo; Ensino Fundamental 

completo: > 8 anos de estudo), observou-se que para o 1° triênio 62,9% das mortes 

ocorreram entre aqueles que não tinham o ensino fundamental completo, enquanto 

que para os que concluíram o ensino fundamental representaram 23,0% das vítimas 

do mesmo período (Tabela 3). 

Na variável local de ocorrência, ouve uma alteração no local de maior 

incidência, este que para o 1° triênio era a via pública com 41,9% das ocorrências, 

perdeu a liderança no último triênio para os hospitais, que passaram a representar 

34,6% dos óbitos (Tabela 3). Essa mudança de panorama já foi observada estudos 

como o de Souza; Assis e Silva (1997), que apontava que o processo de 

peregrinação de pacientes de outras regiões, encaminhados para os hospitais de 

referência localizados na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, poderia 

estar relacionado ao aumento do número de mortes por homicídios em hospitais da 

região metropolitana. 

A faixa etária apresentou-se como uma variável de bastante relevância dentro 

da mortalidade proporcional por homicídios, 76,2% dos óbitos ocorre na faixa etária 

entre 15 aos 39 anos. Com 37,5% (média dos triênios) dos óbitos, a faixa entre os 

20 aos 29 anos é a de maior incidência de homicídios. Nesta mesma faixa etária 

ocorreu o maior aumento percentual (7,4%), subindo de 36,5% para 39,2% entre o 

primeiro e último triênio. Vale destacar também que na faixa etária entre 15 a 19 

anos, o aumento percentual de 19.8% para homens, passando de 16,1% para 19,3% 

entre o primeiro e último triênio (Tabela 3). 

Tabela 3: Mortalidade proporcional segundo características socioeconômicas, por sexo; triênios, Rio de Janeiro 

(RJ), 2011 a 2019 (continua). 

Capítulo CID-10 MASC MASC MASC 

Doenças do aparelho circulatório 27,9 28,0 26,5 

Neoplasias (tumores) 14,9 14,8 14,7 
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Tabela 3: Mortalidade proporcional segundo características socioeconômicas, por sexo; triênios, Rio de Janeiro 
(RJ), 2011 a 2019 (continuação).   

Capítulo CID-10 MASC MASC MASC 

Causas externas de morbidade e mortalidade 15,2 15,1 15,2 

Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 6,1 5,8 7,8 

Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 5,5 4,9 5,1 

Algumas doenças infecciosas e parasitárias 5,5 5,8 5,6 

Doenças do aparelho digestivo 5,0 4,7 4,4 

Doenças do aparelho geniturinário 2,9 3,4 3,8 

Doenças do sistema nervoso 1,9 1,9 2,1 

Algumas afec originadas no período perinatal 1,4 1,3 1,1 

Demais causas de mortalidade 2,8 2,6 2,7 

Causas Externas MASC MASC MASC 

Agressões 41,3 44,3 40,3 

Acidentes de transporte 22,0 18,4 13,7 

Outras causas externas de lesões acidentais 20,8 23,1 19,2 

Eventos cuja intenção é indeterminada 9,8 5,4 16,1 

Lesões autoprovocadas voluntariamente 3,2 3,9 4,1 

Demais causas determinadas 2,9 5,0 6,6 

Raça/Cor MASC MASC MASC 

Branca 28,6 25,8 25,0 

Preta 17,5 18,0 17,9 

Amarela 0,1 0,1 0,1 

Parda 50,6 53,4 55,7 

Indígena 0,0 0,0 0,1 

Ignorado 3,2 2,7 1,2 

Local ocorrência MASC MASC MASC 

Hospital 26,5 27,7 34,6 

Outro estabelecimento de saúde 2,5 3,7 4,5 

Domicílio 6,7 5,9 4,3 

Via pública 41,9 33,5 30,9 

Outros 22,3 29,2 25,6 

Ignorado 0,1 0,1 0,1 

Anos de estudo MASC MASC MASC 

Nenhuma 1,4 1,4 1,3 

1 a 3 anos 19,1 17,6 16,4 

4 a 7 anos 42,4 44,1 46,2 

8 a 11 anos 20,2 18,3 22,5 

12 anos e mais 2,8 2,6 2,3 

Ignorado 14,1 16,0 11,2 

Estado Civil MASC MASC MASC 

Solteiro 76,0 79,3 80,7 

Casado 11,0 9,3 8,8 

Viúvo 0,7 0,5 0,5 

Separado judicialmente 2,6 2,5 2,3 
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Tabela 3: Mortalidade proporcional segundo características socioeconômicas, por sexo; triênios, Rio de Janeiro 
(RJ), 2011 a 2019 (conclusão). 

Estado Civil MASC MASC MASC 

Outro 0,6 0,6 0,6 

Ignorado 9,2 7,9 7,2 

Divisão Administrativa 
Estadual 

MASC MASC MASC 

Metropolitana 71,0 71,7 68,5 

Noroeste Fluminense 0,7 0,8 1,0 

Norte Fluminense 6,7 6,9 7,2 

Serrana 1,7 1,5 1,8 

Baixadas Litorâneas 5,9 6,6 7,0 

Médio Paraíba 3,8 3,4 4,8 

Centro-Sul Fluminense 0,8 0,7 1,3 

Costa Verde 2,0 2,4 3,2 

Ignorado - RJ    7,5 5,9 5,1 

Faixa Etária MASC MASC MASC 

10 a 14 anos 1,0 1,0 0,8 

15 a 19 anos 16,1 19,9 19,3 

20 a 29 anos 36,5 36,8 39,2 

30 a 39 anos 22,1 19,5 19,3 

40 a 49 anos 10,5 9,6 9,2 

50 a 59 anos 4,9 5,0 4,4 

60 a 69 anos 2,0 2,2 2,2 

Demais faixas etárias 1,3 1,2 1,2 

Idade ignorada 5,7 4,8 4,5 

Fonte: SIM 
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5 DISCUSSÃO 
 

A taxa mortalidade por causas externas é um importante indicador de saúde 

pública, visto que nos permite o diagnóstico do risco de morte por determinada causa 

e magnitude do problema de saúde, evidenciando também os fatores 

socioeconômicos que podem estar relacionados ao maior risco que ser afetado por 

determinado agravo (MALTA et al, 2017). 

No Estado do Rio de Janeiro 124.998 mortes por causas externas foram 

registradas para o período entre 2011 e 2019. Representando 10,3% de todas as 

causas de morte no período, o valor que aparenta ser baixo se comparado as demais 

causas de morte, na verdade, é alta se considerarmos que os óbitos por causas 

externas são caracterizados como as mortes evitáveis, aquelas que deveriam ser 

prevenidas por meio da atuação das políticas públicas (OPAS, 2008). A diferença 

entre os sexos é expressiva, 77,5% dos óbitos por causas externas ocorreram entre 

homens, contra 22,5% entre mulheres. 

Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos (2009), em seu artigo 

III: “Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”. Embora 

seja garantido esse direito a homens e mulheres, vemos todos os anos milhares de 

mortes violentas no mundo, segundo a OPAS (2020) no ano de 2016, houve uma 

estimativa de que no mundo ocorreram 477.000 assassinatos, sendo que deste total, 

80% das vítimas eram do sexo masculino. 

A diferença que é observada ao analisarmos os sexos por causas de morte, 

também é vista em mortes somente por causas externas, em especial por 

homicídios. Dentre as 47.572 morres por homicídios no período de estudo, 44.177 

(92,9%) ocorreram no sexo masculino, no sexo feminino o número foi de 3.395 óbitos 

(7,1%). 

Conforme IPEA (2019), para as altas taxas de violência que assolam a 

população brasileira, existem padrões estatísticos que se observados podem 

contribuir para a elaboração políticas públicas que visem a redução dos danos ou 

mesmo a redução ou resolução do problema. A análise das variáveis 

sociodemográficas relacionadas as vítimas, nos permite uma maior elucidação das 

prováveis hipóteses que justifiquem determinado problema. 

A mortalidade entre negros demostra aumento percentual de 8,0% (passando 

68,1% para 73,7%) entre o 1° e 3° triênio, ao contrário do que observamos entre os 
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não negros, que apresentaram queda de 12,2% para o mesmo período. Este padrão 

é observado acima não é exclusivo do Estado do Rio de Janeiro, o IPEA (2019, p. 

59) no Atlas da Violência já apontava observar ao longo dos anos 

a continuidade do processo de profunda desigualdade racial no país, ainda 
que reconheçamos que esse processo se manifesta de formas distintas, 
caracterizando cenários estaduais e regionais muito diversos sobre o 
mesmo fenômeno. Portanto, pelo que descrevemos aqui, fica evidente a 
necessidade de que políticas públicas de segurança e garantia de direitos 
devam, necessariamente, levar em conta tais diversidades, para que 
possam melhor focalizar seu público-alvo, de forma a promover mais 
segurança aos grupos mais vulneráveis. 

O local de ocorrência dos óbitos apresentou certo equilíbrio entre suas 

variáveis, via pública representa o local da maior incidência de homicídios com taxa 

de 41,9% no triênio de 2011-13 e 30,9% para 2017-19, o que representa uma 

redução percentual de 26,2%. O segundo lugar de maior ocorrência de óbitos por 

homicídio é o hospital, este que apresentou aumento percentual de 30,5% entre o 1° 

e 3° triênios. Essa alteração pode ser reflexo da melhora na qualidade dos serviços 

de urgência e emergência, uma potencial vítima de homicídio ao ser resgatada e 

encaminhada ao serviço de saúde (hospital), que futuramente venham a óbito, 

deixará de ser contabilizada como vitimado na via pública sendo consumado o óbito 

no hospital, não estando necessariamente vinculada a causa da morte com o local 

do óbito neste caso. Existem casos onde os pacientes por apresentarem um quadro 

grave, necessitem de transferência para uma unidade de maior complexidade, que 

estão geralmente localizadas na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. 

Tais transferências podem ser um dos fatores relacionados ao aumento da 

mortalidade proporcional por homicídios na região metropolitana do estado do Rio 

de Janeiro.  

O indivíduo e suas particularidades como determinada raça, herança 

genética, hábitos propiciaram com maior ou menor relevância sua saúde e exposição 

a riscos ou situações. Porém, existem fatores que independem do indivíduo para 

intervirem positiva ou negativamente sobre sua condição de saúde, estes fatores são 

os Determinantes Sociais de Saúde (DSS). Segundo a Comissão Nacional sobre os 

Determinantes Sociais em Saúde (apud BUSS e FILHO, 2007), os “DSS são os 

fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e 

comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus 

fatores de risco na população”. 
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Diante do exposto anteriormente, evidencia-se a necessidade de estudar as 

variáveis socioeconômicas relacionadas aos vitimados por homicídios, ao 

atentarmos para o grau de instrução dos menos, observamos que aqueles que não 

possuíam o ensino fundamental completo, representavam a maior parte das vítimas 

com 62,9%, 63,1% e 63,9% dos óbitos respectivamente aos três triênios. Dentre os 

que possuíam o ensino fundamental completo, as taxas variaram entre 23,0%, 20,9% 

e 24,9% para o mesmo período. É fator de atenção a alta taxa de vitimados que não 

tiveram sua escolaridade identificada, na média de todo o período representaram 

14,3%. Este fato compromete a consolidação de um dado mais fidedigno, visto que 

subestima as demais variáveis, ofuscando uma percepção mais aproximada da 

realidade populacional. 

Assim como na variável escolaridade, no estado civil também encontramos 

considerável taxa de dados ignorados, média de 8,1% entre os três triênios. Os 

solteiros representam os mais vitimados com 76,0%, 79,3% e 80,7% 

respectivamente aos triênios. Os casados ocuparam o segundo lugar com taxas de 

11,0%, 9,3% e 8,8% no mesmo período. Enquanto para os indivíduos solteiros ouve 

aumento percentual de 6,1%, para os casados ouve queda percentual de 20%. 

Um estudo realizado por Sousa, Silva e Cavalcante (2016) em Teresina-PI, 

analisou os dados de óbitos registrados entre adultos jovens nos anos de 2001 a 

2011, apresentando resultado semelhante ao deste estudo, prevaleceram os óbitos 

entre solteiros (71,7%) depois casados (21,8%). Os dados apresentados avalizam a 

hipótese já foi apresentada em outros estudos, de que o casamento pode ser fator 

de proteção em diversos tipos de agravos ou doenças. 

Os óbitos por homicídios estão proporcionalmente concentrados na região 

metropolitana do estado do RJ, representando 70,7% entre 2011-13 e 67,2% entre 

2017-19, uma redução percentual de 4,9%. Essa redução das taxas na capital pode 

ser a causa do aumento nas demais regiões, vale destacar a região da Costa Verde 

que apresentou aumento percentual de 60%, tendo a mortalidade proporcional por 

homicídio entre 2011-13 de 2,0% saltado para 3,2% entre 2017-19. 

Esse aumento das taxas não é observado somente na Costa Verde, todas as 

demais regiões apresentaram aumento percentual se comparados o 1° e 3° triênio. 

Tal acontecimento pode estar relacionado a implementação da política das UPPs na 

região metropolitana do estado, o que hipoteticamente pode ter causado a migração 

de integrantes do crime organizado para cidade do interior do estado (ISP, 2021). 
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Os mais jovens demostraram maior mortalidade por homicídios, em especial 

aqueles entre 15 a 39 anos, que representam 76,2% dos vitimados se consideramos 

a média dos três triênios. Tal constatação é preocupante haja vista que nesta faixa 

etária perpassam as fases de conclusão da educação básica, planejamento e 

consolidação familiar e profissional. 

A faixa entre os 20 aos 29 anos é a de maior incidência de homicídios, 

representando 37,5% dos óbitos. Nesta mesma faixa etária ocorreu o maior aumento 

percentual (7,4%), subindo de 36,5% para 39,2% entre o primeiro e último triênio. 

Vale destacar também que na faixa etária entre 15 a 19 anos, o aumento percentual 

de 19.8% para homens, passando de 16,1% para 19,3% dos óbitos entre o primeiro 

e último triênio. 

 No tocante a taxa de mortalidade geral segundo capítulos da CID-10, as DAC 

foram as que mais levaram pessoas a óbito, chegando no triênio de 2014-16 a marca 

de 707,5 óbitos por 100 mil habitantes. Neoplasias ocupam o 2° lugar, deixando 

387,3 vítimas por 100 mil no mesmo período, seguida de Doenças do Aparelho 

Respiratório com 304,3 mortes por 100 mil habitantes. 

Conforme OPAS (2008), os óbitos por DAC geralmente estão associados a 

fatores de risco como tabagismo, hipertensão, diabetes, obesidade, 

hipercolesterolemia, diabete, sedentarismo e estresse. A implementação de 

estratégias e políticas públicas de combate a criminalidade permitem a promoção de 

ambiente mais propício a manutenção da saúde, facilitando deste modo a redução 

das taxas de mortalidade. 

A TME por causas externas, apresentou-se com taxas de 247,7; 252,0 e 252,7 

por 100 mil habitantes para os triênios 2011-13, 2014-16 e 2017-19, 

respectivamente. Representando um aumento percentual de 2,0% entre o 1° e 3° 

triênio. 

Dentro da taxa de mortalidade específica por causas externas, os homicídios 

representam a maior causa de morte, seguido por outras causas externas de lesões 

acidentais e acidentes de transporte. Os homicídios apresentaram TME de 89,9; 

100,9 e 95,5 mortes por 100 mil habitantes entre os triênios de 2011-13, 2014-16 a 

2017-19 respectivamente. O agrupamento homicídios (soma de agressões, 

intervenções legais e operações de guerra), chama atenção ao observar-se seus 

subgrupos separadamente. Enquanto as agressões representaram 86,0; 94,0 85,6 

mortes por 100 mil habitantes, ou seja, uma pequena queda percentual de 0,5%. 
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Intervenções legais e operações de guerra apresentou taxa de 3,9; 6,9 e 9,9 mortes 

por 100 mil habitantes, aumento percentual de 153,8%. 

Entre as variáveis socioeconômicas, destacaram-se a faixa etária das vítimas, 

grau de instrução, raça e estado civil. Os homicídios no estado do Rio de Janeiro 

vitimizam principalmente, homens (92,8% dos casos), jovens (55,9% dos casos), 

negros (71,2% dos casos), pessoas de baixa escolaridade (63,3% dos homens 

vitimados possuem até sete anos de estudos) e solteiros (78,7% dos homens 

vitimados). 

 No tocante a qualidade dos dados obtidos por meio do SIM para elaboração 

dos indicadores, a inexistência de um dado (subnotificação) ou o preenchimento 

incompleto (Ignorados) nas DOS, dificulta o diagnóstico mais próximo do panorama 

real da situação de saúde. É fato observado em todas variáveis sob estudo a 

incompletude no preenchimento dos dados referentes aos vitimados. Apesar da 

melhora nos últimos anos, ainda observamos na variável escolaridade, uma média 

de 14,3% das vítimas não identificadas. Este limitador dificulta uma análise ainda 

mais precisa da realidade no tocante aos homicídios no estado, neste sentido é 

recomendável aos órgãos de vigilância em saúde, profissionais, instituições de 

saúde e ensino reconheçam a situação e implementem medidas que visem a 

capacitação permanente destes profissionais envolvidos na coleta dos dados, assim 

como na busca por óbitos não notificados. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Este estudo descreveu os fatores socioeconômicos relacionados a 

mortalidade por homicídios notificados em homens no Estado do Rio de Janeiro 

durante o período de 2011 e 2019. Foram analisadas características como 

escolaridade, raça/cor, faixa etária, estado civil, local e região de ocorrência. 

 Entre os principais fatores, destacou-se a faixa etária das vítimas, grau de 

instrução, raça e estado civil. Os homicídios no estado do Rio de Janeiro vitimizam 

principalmente homens jovens, negros, de baixa escolaridade, solteiros. A 

incompletude no preenchimento das DOS é um fator dificultador para a construção 

e análise mais clara do panorama de saúde. E apropriada a implementação de 

medidas para melhora na captação dos dados, assim como na busca por óbitos não 

notificados. 

 Observa-se que no estado que os homicídios são a principal causa de 

mortalidade para jovens. Tal fato demostra a perversidade da mortalidade violenta, 

que na maior parte dos casos afeta indivíduos em plena idade produtiva, período de 

desenvolvimento educacional, expectativa de consolidação profissional e de 

construção familiar. 

Diante do exposto, observa-se a necessidade de investimentos na promoção 

e prevenção da saúde; capacitação profissional; sensibilização da população 

masculina quanto a comportamentos de risco e educação em saúde. Neste contexto 

evidencia-se a importância do enfermeiro, que atuando em diversos âmbitos pode 

contribuir para a redução destes índices, sendo agente capacitador, identificando as 

vulnerabilidades daquele extrato populacional em sua área de atuação, para poder 

obter meios de contorna-los, colaborar junto a interlocutores de seu território para a 

mitigação de riscos e assim aumentar a capacidade de resolução da unidade.  
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