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Resumo
Objetivo: descrever a magnitude e tendências temporais da taxa de mortalidade por homicídios em pessoas de 10 a 

24 anos de idade do sexo masculino (TMH) segundo características dos municípios dos Estados do Paraná e Santa Cata-
rina, de 2001 a 2010. Métodos: foi realizado estudo ecológico descritivo; as TMH foram calculadas pelas médias móveis 
trienais, e suas variações analisadas segundo características geográicas, demográicas e socioeconômicas dos municípios. 
Resultados: merecem destaque as maiores magnitudes das TMH nos municípios do Paraná, de regiões que fazem fronteira 
com o Paraguai, de maior porte e maior crescimento populacional, mais urbanizados, com maior média de moradores por 
domicílio e maior desigualdade de renda; TMH marcadamente baixas são descritas para os municípios com indicadores 
socioeconômicos muito favoráveis. Conclusão: os resultados apontam para a determinação social da violência e podem 
orientar estudos analíticos futuros. 

Palavras-chave: Homicídio; Taxa de Mortalidade; Adolescentes; Condições Sociais; Estudos Ecológicos.

Abstract
Objective: the aim of this study was to describe the extent and temporal trends of the homicide mortality rate 

(HMR) in male individuals aged 10-24 according to characteristics of municipalities in the states of Parana and Santa 
Catarina between 2001 and 2010. Methods: a descriptive ecological study was carried out. HMR was calculated using 
3-year moving average method and its variations analyzed according to geographic, demographic and socioeconomic 
characteristics of municipalities. Results: special attention must be given to signiicant HMR in the municipalities of 
Parana, in regions bordering Paraguay, as well as those with larger and faster growing population, more urbanized, 
higher average household size and greater income inequality. A signiicantly low HMR prevails in municipalities with 
very favorable socioeconomic indicators. Conclusion: the results point to social determinants of violence and may 
guide analytical studies in the future.
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Introdução

A violência acompanha a humanidade em toda a 
sua história. Apesar de, por si, não ser propriamente 
uma questão de saúde, constitui-se em um problema 
para a área por afetar a saúde individual e coletiva e 
exigir, para seu enfrentamento, ações de prevenção e 
tratamento que demandam políticas, práticas e serviços 
peculiares ao setor.1 

Podemos observar o impacto da violência no setor 
Saúde sob vários aspectos, como sua inluência nos 
indicadores de saúde, especialmente de mortalidade. A 
morte é a face mais visível da repercussão da violência 
em uma sociedade. Conhecer melhor sua magnitude, 
os territórios onde o problema é mais relevante e suas 
tendências ao longo do tempo, pode ajudar na identi-
icação de populações mais vulneráveis e subsidiar a 
avaliação de intervenções realizadas, direcionando as 
ações e contribuindo para que estas sejam mais efetivas.2

Segundo o ‘Relatório Mundial sobre Violência em 
Saúde’ da Organização Mundial da Saúde (OMS),3 
ocorreu mais de 1,6 milhão de mortes por violência 
no ano 2000, aproximadamente metade delas por 
suicídios, um terço por homicídios e um quinto por 
conlitos armados. Diferentemente da maioria dos 
países de outras regiões do mundo, embora de forma 
similar a outros países da América Latina, no Brasil, 
a maioria dos óbitos relacionados à violência foram 
ocasionados por acidentes de transporte e homicídios.4 

Esse fenômeno afeta os municípios brasileiros de 
forma bastante desigual, associado a características 
demográicas como porte populacional e urbanização, 
e a variáveis socioeconômicas.5-8 O aumento das taxas 
de mortalidade por homicídios tem sido descrito es-
pecialmente em adolescentes e adultos jovens do sexo 
masculino.9 Para Souza,10 é na adolescência que “os 
jovens se abrem para o mundo”, tornando-se mais 
suscetíveis aos riscos da violência por viverem tensões 
e ansiedades geradas em um momento de conformação 
da própria identidade, a qual, quando ameaçada, por 
vezes assume comportamentos reairmadores, viris e 
agressivos. Assim, esses jovens podem se transformar 

tanto em agentes (agressores) como em alvos (vítimas) 
da violência. Observa-se, a partir da adolescência e 
em adultos jovens, um aumento dos indicadores de 
violência em todos os extratos sociais.10

Nos Estados do Paraná e Santa Catarina, também 
se veriica, a partir das informações do Sistema de 
Informações sobre Mortalidade do Ministério da 
Saúde (SIM),11 elevação nas taxas de mortalidade por 
homicídios, porém com repercussão diferenciada. Em 
2010, o Paraná apresentou a maior taxa de mortalidade 
por homicídios (incluindo as intervenções legais e 
operações de guerra) da região Sul e a 10ª maior taxa 
do país: 34,33 óbitos por 100 mil habitantes. Já Santa 
Catarina apresentou a menor taxa do país e da região: 
13,17 homicídios por 100 mil habitantes. A situação 
é semelhante quando consideramos a população de 
adolescentes e jovens de 10 a 24 anos nos dois Estados: 
o Paraná apresenta a 9ª maior taxa do país e a mais 
elevada da região Sul, de 90,32 homicídios por 100 
mil habitantes da faixa etária; e Santa Catarina, uma 
das três menores taxas do país e menor da região, 
de 29,1 óbitos por 100 mil adolescentes e jovens.11,12

Também os municípios localizados nesses dois Esta-
dos, independentemente da proximidade geográica ou 
porte populacional semelhante, apresentam taxas de 
mortalidade por homicídios bastante diversas entre si.

O presente estudo descreveu (i) a magnitude e 
tendências temporais da mortalidade por homicídios 
em adolescentes e jovens do sexo masculino e (ii) a 
distribuição dessas taxas segundo características demo-
gráicas e socioeconômicas, em municípios dos Estados 
do Paraná e Santa Catarina, no período de 2001 a 2010.

Métodos

Trata-se de um estudo ecológico descritivo misto, de 
múltiplos grupos e de séries temporais,13 que aborda a 
magnitude e distribuição do risco de morte muito pre-
coce por homicídios em adolescentes e jovens do sexo 
masculino, de 10 a 24 anos de idade, em municípios 
selecionados dos Estados do Paraná e Santa Catarina, 
região Sul do Brasil, no período de 2001 a 2010.

Em 2010, segundo o censo da Fundação Instituto 
Brasileiro de Geograia e Estatística (IBGE), o Paraná 
contava com uma população de 10.444.526 habitantes 
[dos quais 5.130.994 (49,13%) do sexo masculino], 
e Santa Catarina, 6.248.436 habitantes (3.100.360 ho-
mens, 49,56% da população do Estado). Na população 
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paranaense, 2.739.034 (26,22%) eram adolescentes e 
jovens de 10 a 24 anos, dos quais 1.353.981 (50,57%) 
do sexo masculino. Entre os catarinenses, 1.630.627 
(26,10%) se encontravam nessa faixa etária, sendo 
828.434 deles homens (50,80%).12 

O Estado do Paraná apresenta, em relação a Santa 
Catarina, menor renda média per capita (870,59 e 
967,45 reais, respectivamente), maior percentual 
de pessoas em situação de extrema pobreza – renda 
inferior a ¼ de salário mínimo (7,27% e 4,71%, 
respectivamente) –, maior percentual da população 
acima de 15 anos analfabeta (6,13% e 4,00%, respec-
tivamente) e maior desigualdade de renda (índices de 
Gini de 0,54 e 0,49, respectivamente).14

Foram eleitos para o estudo todos os municípios 
dos Estados do Paraná e Santa Catarina, exceto os 
municípios com menos de 5 mil habitantes no ano de 
2010 e aqueles com 20% ou mais de óbitos por causas 
externas com intenção indeterminada na população 
masculina de 10 a 24 anos no triênio 2009-2011. São 
justiicativas para esses dois critérios de exclusão, 
respectivamente, a excessiva instabilidade das taxas 
estimadas, devida aos pequenos denominadores, e a 
questionável qualidade da informação sobre a causa 
básica dos óbitos por causas externas.

A taxa de mortalidade por homicídios especíica para a 
faixa etária de estudo (10 a 24 anos de idade) em homens 
foi calculada para o período de 2000 a 2011. Os nume-
radores foram originados dos dados de mortalidade do 
SIM11 para o período de 2000 a 2011. Os denominadores 
foram originados das informações dos Censos Populacio-
nais do IBGE,12 estimados para os anos intercensitários. 
De 2001 a 2009, foi realizada a interpolação dos dados 
utilizando-se as populações dos Censos de 2000 e de 
2010, com auxílio da planilha AGEINT desenvolvida pelo 
Bureau of the Census, dos Estados Unidos da América.15 
Para o ano de 2011, foi utilizada uma projeção do IBGE 
disponibilizada no sítio eletrônico do Departamento de 
Informática do SUS (Datasus), do Ministério da Saúde.12

Para a seleção dos homicídios como causas de morte, 
foram identiicados os seguintes agrupamentos da Déci-
ma Revisão da Classiicação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10):16 
Agressões (X85 a Y09) e lesões resultantes de intervenções 
legais (Y35). Os municípios de análise desses eventos 
constituíram-se dos municípios de residência das vítimas.

Com o intuito de conferir maior estabilidade às 
taxas, foram calculadas médias móveis trienais, cujo 

numerador foi a soma dos óbitos por homicídios no 
ano de referência com os óbitos dos anos subsequente 
e antecedente. No denominador, foram somadas as 
populações estimadas para os mesmos três anos, por 
100 mil habitantes. A mesma metodologia foi utilizada 
para todos os grupamentos etários analisados, a saber: 
10 a 24; 10 a 14; 15 a 19; e 20 a 24 anos de idade.

As outras variáveis de estudo referem-se ao ano de 
2010 e são listadas a seguir:
i) Características geográicas

Unidade da Federação do município (Paraná; Santa 
Catarina); fronteira (refere à situação de fronteira da 
Região de Saúde à qual o município pertence), assim 
categorizada: sem fronteira; fronteira com o Paraguai 
– incluindo a Região da Tríplice Fronteira e fronteira 
somente com a Argentina.
ii) Indicadores demográicos

Porte populacional; razão de crescimento popula-
cional (refere o crescimento da população de 2010 em 
relação à população de 2000); proporção da popula-
ção residente em área urbana; média de moradores 
por domicílio; razão de sexos (percentual derivado 
da divisão da população masculina pela população 
feminina); proporção da população de cor preta (em 
relação à população geral); e proporção da população 
de cor parda (em relação à população geral).
iii) Indicadores de desigualdade social 
  (medidas relativas)

Índice de Gini (indicador do grau de concentração 
da distribuição de renda domiciliar per capita de uma 
determinada população em um determinado espaço 
geográico17); razão de renda 20/20 (razão entre a renda 
dos 20% mais ricos – quinto superior da distribuição 
de renda – e os 20% mais pobres – quinto inferior da 
distribuição de renda, em um espaço geográico17); 
razão de renda da população de cor branca em relação 
à população de cor parda; razão de renda da população 
de cor branca em relação à população de cor preta. Estes 
dois últimos indicadores referem-se à razão entre as 
médias do rendimento mensal total nominal das pessoas 
de 10 anos ou mais de idade residentes em domicílios 
particulares permanentes, por cor ou raça.18

iv) Indicadores socioeconômicos 
 (medidas absolutas)

Taxa de analfabetismo em crianças com 10 anos; 
taxa de analfabetismo em adolescentes e jovens com 
15 a 24 anos; taxa de desemprego na população com 
16 anos ou mais; renda média per capita; proporção 

Nereu Henrique Mansano e colaboradores

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 22(2):203-214, abr-jun 2013



206

da população com baixa renda domiciliar per capita 
(inferior a ¼ de salário mínimo); proporção de crian-
ças em situação domiciliar de baixa renda per capita 
(inferior a ¼ de salário mínimo).

Todos os indicadores demográicos, de desigual-
dades sociais e socioeconômicos são provenientes 
do Censo Populacional de 2010, realizado pelo IBGE. 
Esses indicadores foram obtidos a partir de publicação 
do IBGE,18 do sítio eletrônico do Datasus12 e de dados 
fornecidos pelo Núcleo de Informações Sociais do 
Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas (Ipea) 
da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência 
da República. As características geográicas dos muni-
cípios foram obtidas no sítio eletrônico do Datasus.12

Todas as variáveis contínuas foram categorizadas com 
base em seus “quartis aproximados”, exceto as variáveis 
‘porte populacional’, ‘renda per capita’ e ‘razão de 
sexos’. Para a variável ‘porte populacional’, foi adaptada 
a categorização utilizada pelo IBGE: (i) pequeno porte 1 
= municípios com até 20.000 habitantes; (ii) pequeno 
porte 2 = municípios com 20.001 a 50.000 habitantes; 
(iii) médio porte = municípios com 50.001 a 100.000 
habitantes; e (iv) grande porte = municípios com mais 
de 100.000 habitantes. Para a variável ‘renda per capi-
ta’, foi considerado o valor do salário mínimo vigente 
em julho de 2010 (R$510,00), sendo estabelecidos os 
pontos de corte em 1, 1,25 e 1,5 salários mínimos per 
capita. Devido à pequena variabilidade, o indicador 
‘razão de sexos’ foi categorizado em apenas três grupos: 
(i) menor que 97%; (ii) 97 a 103%; e maior que 103%.

A distribuição das taxas de mortalidade por homi-
cídios em adolescentes e jovens do sexo masculino 
no período de 2001 a 2010 foi descrita por meio das 
medianas (Q2) e quartis (Q1 e Q3) das médias móveis 
trienais, para os municípios selecionados.

Foram ainda descritas as diferenças das medianas 
das taxas de mortalidade para os anos de 2001 (média 
de 2000 a 2002) e 2010 (média de 2009 a 2011) e suas 
variações percentuais, segundo faixas etárias especíicas 
(10-14; 15-19; e 20-24 anos) e características do municí-
pio: localização geográica, indicadores demográicos, de 
desigualdade social e de condições socioeconômicas. Essa 
medida foi considerada como uma aproximação do ex-
cesso absoluto de risco entre os grupos sob comparação.

A distribuição geográica dos indicadores de mor-
talidade foi analisada a partir de malha cartográica 
municipal e estadual, obtida no sítio eletrônico do 
IBGE. Nessa etapa, as categorias utilizadas foram 

obtidas a partir de quartis da taxa de homicídios em 
adolescentes e jovens do sexo masculino para o ano de 
2010: 1ª categoria (zero); 2ª categoria (> 0 a <6,7); 
3ª categoria (6,7 a <18,2) e 4ª categoria: (≥18,2).

Para esta análise, utilizou-se o software STATATM 
versão 12, da StataCorp (College Station, Texas, EUA).19

O presente estudo foi avaliado e aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências 
da Saúde da Universidade de Brasília em 14 de agosto 
de 2012, sob o registro de no 092/12.

Resultados

Dos 692 municípios dos dois Estados, foram analisa-
dos 477: 297 (74%) do Paraná e 180 (61%) de Santa 
Catarina. Entre os municípios selecionados para o estudo, 
quase 70% eram de pequeno porte (menos que 20 mil ha-
bitantes), pouco mais de 18% tinham de 20 a 50 mil hab., 
cerca de 6% tinham entre 50 e 100 mil hab. e outros 6%, 
mais que 100 mil habitantes. O conjunto dos municípios 
estudados representa mais de 95% do total da população 
dos dois Estados (cerca de 96% da população do Paraná 
e 93% da população de Santa Catarina).

No Paraná, de 2001 a 2006, veriicou-se um au-
mento das medianas das taxas de mortalidade por 
homicídios em homens de 10 a 24 anos de idade nos 
municípios selecionados (Figura 1). Em 2006, esse 
aumento chegou a 25% em relação ao ano anterior. As 
medianas tendem a se estabilizar entre 2006 e 2009, 
com discreta queda em 2010 (-6,3%).

Em Santa Catarina, as medianas das taxas de 
mortalidade por homicídios na população de estudo 
mantiveram-se com valor zero em todo o período 
analisado. Contudo, os valores referentes ao terceiro 
quartil do indicador aumentaram até o ano de 2006, 
apresentando discreta oscilação desde então, embora 
sempre muito inferiores aos dos municípios do Paraná.

Nas duas Unidades da Federação, observa-se grande 
número de municípios sem notiicação de homicídios 
na população de estudo, particularmente na idade de 
10 a 14 anos (Tabela 1). O Estado do Paraná apre-
senta importante aumento dos valores das medianas 
das taxas para as demais faixas etárias, entre 2001 
e 2010, enquanto para Santa Catarina, esses valores 
permanecem inalterados. Já os valores equivalentes 
ao terceiro quartil apresentam elevação em ambas UF, 
para as faixas etárias de 15 a 19 e 20 a 24 anos, sendo 
mais elevados no Paraná.
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Em relação à localização geográica (Tabela 2), o 
Paraná apresentou os maiores valores medianos das 
taxas de mortalidade, assim como o maior aumento 
desse indicador entre 2001 e 2010. Houve aumento 
da mediana das taxas nos municípios localizados fora 
da região de fronteira; e naqueles municípios frontei-
riços com o Paraguai, observou-se maior incremento 
nas medianas de 2001 para 2010 (aumento de 301%, 
sobre valores que já se apresentavam altos), em com-
paração com as demais regiões.

Em relação ao porte (Tabela 2), as taxas medianas 
tendem a aumentar segundo o porte municipal. Não 
obstante, municípios situados na faixa de 50 a 100 
mil habitantes tiveram maior aumento proporcional, 
enquanto na mediana, não houve eventos na faixa de 
menor porte populacional.

Ainda na Tabela 2, veriica-se que os municípios com 
maiores proporções de mulheres em sua população 
(razão inferior a 97) apresentaram maior mediana 
(14,01) e aumento mais expressivo (81,89%) no pe-
ríodo. Os municípios com maior média de moradores 
por domicílio apresentaram, também, maiores medianas 

das médias trienais das taxas. O mesmo ocorreu para os 
municípios com as maiores proporções da população 
de cor preta e de cor parda. Neste último indicador, a 
mediana dos municípios categorizados com 31% ou 
mais de população parda foi de 13,6 em 2010 (variação 
de 132% no decorrer do período de estudo).

Quanto aos indicadores de desigualdade social 
(Tabela 3), nota-se, em relação ao índice de Gini e à 
razão de renda 20/20, que os grupos de municípios 
onde a desigualdade é maior apresentam maiores me-
dianas das médias trienais das taxas de homicídios. Ao 
se avaliar a razão de renda da população branca – em 
relação à população preta e à população parda –, não 
se nota grande diferença entre as medianas das diver-
sas categorias. A exceção está no grupo de municípios 
categorizados como de menor desigualdade (razão 
menor que 1,3) entre a renda da população branca 
e a da população parda, em que a mediana foi bem 
menor que as demais em 2010, sem grande diferença, 
porém, no 3º quartil. Em todas as categorias desses 
quatro indicadores, observou-se aumento relevante 
das medianas entre 2001 e 2010.

Figura 1  -  Distribuição das taxas de mortalidade por homicídios (por 100 mil, em médias móveis trienais) entre 
adolescentes e jovens do sexo masculino de 10 a 24 anos, em municípios selecionados dos Estados do 
Paraná e Santa Catarina, 2001-2010
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Na avaliação dos indicadores socioeconômicos 
(Tabela 3), verifica-se que para a maioria (taxa 
de analfabetismo em crianças de 10 anos; taxa de 
desemprego; proporção da população com baixa 
renda domiciliar per capita; proporção de crianças 
com baixa renda domiciliar per capita), existe uma 
diferença mais signiicativa da primeira categoria em 
relação às demais. Para as categorias dessas variáveis 
que agregam os municípios com melhores indicadores 
(menor analfabetismo; menor desemprego; menor 
percentual de pessoas e de crianças em situação de 
pobreza, com renda inferior a ¼ de salário mínimo), 
as medianas das médias móveis de mortalidade por ho-
micídios em homens de 10 a 24 anos de idade tiveram 
valor zero, tanto em 2001 como em 2010. As diferenças 
entre as demais categorias destes indicadores foram 
menos expressivas. Em todas estas outras categorias 
e para todas as variáveis citadas, ocorreu importante 
incremento das medianas das taxas médias trienais de 
mortalidade em 2010 em relação a 2001. Para a taxa 
de analfabetismo em adolescentes e jovens de 15 a 24 
anos (Tabela 3), percebe-se, tanto em 2001 como em 
2010, maiores valores das medianas das taxas médias 
de mortalidade por homicídios na segunda (analfabe-
tismo: 1 a <1,5%) e na quarta categorias (mais de 2% 
de analfabetos) dessa variável. Os municípios das duas 
categorias de menor renda média per capita apresen-

taram medianas com taxas médias bem maiores que as 
demais em 2010, com importante aumento em todos 
os grupos em relação a 2001 (Tabela 3).

A Figura 2 mostra o incremento da taxa de mor-
talidade média entre os períodos estudados. Esse 
incremento foi mais intenso no Paraná, especialmente 
na região oeste do Estado, na fronteira com o Para-
guai, nos municípios próximos às rodovias que ligam 
essa fronteira à região Sudeste do país e entre os dois 
maiores municípios paranaenses – a capital do Estado, 
Curitiba; e Londrina –, bem como nas Regiões Metro-
politanas dessas cidades. Em Santa Catarina, o maior 
incremento da taxa de mortalidade média observa-se 
no entorno da capital, Florianópolis, e na região da foz 
do Rio Itajaí. As categorias foram obtidas a partir de 
quartis da taxa de homicídios em adolescentes e jovens 
do sexo masculino, para o ano de 2010.

Discussão

A magnitude do risco de morrer por homicídios em 
adolescentes e jovens do sexo masculino de 10 a 24 
anos foi bastante superior e com maior tendência de 
crescimento nos municípios selecionados do Estado 
do Paraná, em relação aos de Santa Catarina, no pe-
ríodo avaliado. A tendência de elevação das taxas de 
mortalidade por homicídios, tanto na população geral 

Tabela 1  -  Taxas de mortalidade por homicídios (por 100 mil, em médias móveis trienais) segundo faixas etárias 
de adolescentes e jovens do sexo masculino, em municípios selecionados dos Estados do Paraná e 
Santa Catarina, 2001 e 2010

Faixa etária em anos (n)
Taxa de mortalidade média Diferença entre

medianas b

(%)
2001 2010

Mediana Quartis a Mediana Quartis a

Ambos os Estados (n=477)
10-14 0,00 (0,00 a 0,00) 0,00 (0,00 a 0,00) 0
15-19 0,00 (0,00 a 17,80) 0,00 (0,00 a 37,03) 0
20-24 0,00 (0,00 a 36,65) 20,50 (0,00 a 59,56) (c)
10-24 0,00 (0,00 a 11,06) 6,73 (0,00 a 18,17) (c)

Paraná (n=297)
10-14 0,00 (0,00 a 0,00) 0,00 (0,00 a 0,00) 0
15-19 0,00 (0,00 a 24,70) 21,68 (0,00 a 52,39) (c)
20-24 19,17 (0,00 a 46,75) 38,26 (0,00 a 76,88) 99,58
10-24 5,89 (0,00 a 13,73) 11,56 (0,00 a 22,90) 96,26

Santa Catarina (n=180)
10-14 0,00 (0,00 a 0,00) 0,00 (0,00 a 0,00) 0
15-19 0,00 (0,00 a 4,48) 0,00 (0,00 a 16,04) 0
20-24 0,00 (0,00 a 20,67) 0,00 (0,00 a 27,52) 0
10-24 0,00 (0,00 a 6,22) 0,00 (0,00 a 8,65) 0

a) Intervalo interquartílico Q1 e Q3

b) Diferença entre 2001 e 2010

c) Cálculo não possível (divisão por zero)
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Tabela 2  -  Taxas de mortalidade por homicídios (por 100 mil, em médias móveis trienais) entre adolescentes 
e jovens do sexo masculino de 10 a 24 anos, segundo localização geográica e indicadores 
demográicos, em municípios selecionados dos Estados do Paraná e Santa Catarina, 2001 e 2010

Variável a (n)

Taxa de mortalidade média 
Diferença entre 

medianas c

(%)
2001 2010 

Mediana Quartis b Mediana Quartis b

Localização geográica
Unidade da Federação

Paraná (n=297) 5,89 (0,00 a 13,73) 11,56 (0,00 a 22,90) 96,26
Santa Catarina (n=180) 0,00 (0,00 a 6,22) 0,00 (0,00 a 8,65) 0,00

Região de fronteira
Fora de região de fronteira (n=420) 0,00 (0,00 a 11,20) 6,77 (0,00 a 18,11) (e)
Fronteira com a Argentina (n=36) 0,00 (0,00 a 7,65) 0,00 (0,00 a 7,98) 0,00
Fronteira com o Paraguai d (n=21) 6,02 (0,00 a 14,58) 24,16 (13,40 a 44,41) 301,33

Indicadores demográicos
Porte populacional (habitantes)

5.000 a 20.000 (n=330) 0,00 (0,00 a 9,31) 0,00 (0,00 a 14,58) 0,00
20.001 a 50.000 (n=88) 7,13 (1,30 a 13,14) 11,27 (5,03 a 21,14) 58,06
50.001 a 100.000 (n=29) 6,33 (3,95 a 12,87) 13,22 (7,10 a 23,92) 108,85
Superior a 100.000 (n=30) 10,47 (5,14 a 20,40) 16,42 (12,46 a 37,67) 56,83

Razão de crescimento populacional
< -1,5% (n=119) 0,00 (0,00 a 11,04) 0,00 (0,00 a 19,16) 0,00
-1,5 - <6,0% (n=123) 0,00 (0,00 a 9,80) 0,00 (0,00 a 15,40) 0,00
6,0 - <14,5% (n=119) 3,95 (0,00 a 10,94) 8,53 (0,00 a 16,49) 115,95
14,5% e mais (n=116) 3,42 (0,00 a 12,87) 8,19 (0,00 a 21,10) 139,47

Proporção da população residente em área urbana
< 57% (n=119) 0,00 (0,00 a 8,85) 0,00 (0,00 a 16,49) 0,00
57 - <74% (n=120) 0,00 (0,00 a 10,20) 0,00 (0,00 a 12,44) 0,00
74 - <88% (n=123) 0,00 (0,00 a 11,18) 7,08 (0,00 a 17,06) (e)
88% e mais (n=115) 7,07 (1,54 a 12,87) 14,01 (6,16 a 23,92) 98,16

Razão de sexos
< 97 (n=83) 7,62 (2,77 a 14,67) 13,86 (7,06 a 23,04) 81,89
97 - <103 (n=281) 0,00 (0,00 a 11,22) 4,18 (0,00 a 17,01) (e)
103 e mais (n=113) 0,00 (0,00 a 7,31) 0,00 (0,00 a 14,91) 0,00

Média de moradores por domicílio
< 3 (n=50) 0,00 (0,00 a 11,26) 0,00 (0,00 a 13,86) 0,00
3 - <3,2 (n=234) 0,00 (0,00 a 10,01) 7,85 (0,00 a 18,25) (e)
3,2 - <3,3 (n=114) 0,00 (0,00 a 9,79) 1,30 (0,00 a 18,32) (e)
3,3 e mais (n=79) 7,57 (0,00 a 19,18) 10,92 (0,00 a 20,66) 44,25

Proporção de população de cor preta
<1,7% (n=114) 0,00 (0,00 a 6,25) 0,00 (0,00 a 7,10) 0,00
1,7 - <2,7% (n=131) 2,29 (0,00 a 12,99) 6,73 (0,00 a 17,38) 193,89
2,7 - <3,8% (n=121) 5,89 (0,00 a 13,56) 12,38 (0,00 a 24,15) 110,19
3,8% e mais (n=111) 2,56 (0,00 a 11,26) 10,66 (0,00 a 20,86) 316,41

Proporção de população de cor parda
<13% (n=123) 0,00 (0,00 a 4,56) 0,00 (0,00 a 7,95) 0,00
13 - < 24% (n=119) 4,52 (0,00 a 11,24) 6,69 (0,00 a 15,82) 48,01
24 - <31% (n=109) 5,89 (0,00 a 13,42) 11,10 (0,00 a 25,66) 88,46
31% e mais (n=126) 5,85 (0,00 a 13,73) 13,57 (0,00 a 22,50) 131,97

a) As categorias das variáveis contínuas referem-se a quartis aproximados (exceto porte populacional e razão de sexos)

b) Intervalo interquartílico Q1 e Q3

c) Diferença entre 2001 e 2010

d) Incluindo a Região da Tríplice Fronteira (com o Paraguai e a Argentina)

e) Cálculo não possível (divisão por zero)
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Tabela 3  -  Taxas de mortalidade por homicídios (por 100 mil, em médias móveis trienais) em adolescentes 
e jovens do sexo masculino de 10 a 24 anos, segundo indicadores de desigualdade social e 
socioeconômicos, em municípios selecionados do Paraná e Santa Catarina, 2001 e 2010

Variável a (n)
Taxa de mortalidade média Diferença entre 

medianas c

(%)
2001 2010

Mediana Quartis b Mediana Quartis b

Indicadores de desigualdade social
Índice de Gini

<0,43 (n=119) 0,00 (0,00 a 4,57) 0,00 (0,00 a 18,23) 0,00
0,43 a <0,47 (n=124) 0,00 (0,00 a 10,25) 5,03 (0,00 a 15,89) (d)
0,47 a <0,5 (n=99) 7,20 (0,00 a 12,09) 8,98 (0,00 a 17,43) 24,72
0,50 e mais (n=135) 6,11 (0,00 a 15,37) 10,04 (0,00 a 18,68) 64,32

Razão de renda 20/20
<9,5 (n=121) 0,00 (0,00 a 4,97) 0,00 (0,00 a 17,05) 0,00
9,5 - <11,5 (n=115) 0,00 (0,00 a 8,76) 4,21 (0,00 a 19,02) (d)
11,5 - <16 (n=121) 7,20 (0,00 a 12,51) 9,52 (0,00 a 20,21) 32,22
16 e mais (n=120) 5,53 (0,00 a 15,60) 9,34 (0,00 a 17,65) 68,90

Razão de renda da população branca em relação à população preta
<1,3 (n=121) 2,56 (0,00 a 12,67) 6,76 (0,00 a 20,66) 164,06
1,3 - <1,4 (n=93) 0,00 (0,00 a 9,29) 6,85 (0,00 a 17,05) (d)
1,4 - <1,5 (n=102) 3,21 (0,00 a 11,26) 6,18 (0,00 a 14,70) 92,52
1,5 e mais (n=161) 0,00    (0,00 a 10,44) 7,08 (0,00 a 17,06) (d)

Razão de renda da população branca em relação à população parda
<1,3 (n=118) 0,00 (0,00 a 9,31) 0,6 (0,00 a 18,70) (d)
1,3 - <1,4 (n=123) 1,90 (0,00 a 12,51) 6,28 (0,00 a 16,38) 230,53
1,4 - <1,5 (n=111) 0,00 (0,00 a 9,63) 7,36 (0,00 a 18,66) (d)
1,5 e mais (n=125) 4,81 (0,00 a 12,08) 8,21 (0,00 a 18,26) 70,69

Indicadores socioeconômicos
Taxa de analfabetismo em crianças de 10 anos

<1% (n=100) 0,00 (0,00 a 9,71) 0,00 (0,00 a 15,89) 0,00
1 – < 1,5% (n=100) 2,53 (0,00 a 10,01) 7,90 (0,00 a 17,06) 212,25
1,5 - 2,5% (n=152) 3,84 (0,00 a 11,29) 8,61 (0,00 a 21,00) 124,22
2,5 e mais (n=125) 0,00 (0,00 a 11,75) 6,43 (0,00 a 17,38) (d)

Taxa de analfabetismo em adolescentes e adultos jovens de 15 a 24 anos
<1% (n=210 0,00 (0,00 a 9,30) 4,19 (0,00 a 15,40) (d)
1 a <1,5% (n=167) 4,56 (0,00 a 12,81) 8,98 (0,00 a 21,04 ) 96,93
1,5 a <2% (n=64) 0,00 (0,00 a 9,95) 6,44 (0,00 a 19,37) (d)
2% e mais (n=36) 8,38 (0,00 a 16,10) 12,06 (0,00 a 19,32) 43,91

Taxa de desemprego
<2,5% (n=116) 0,00 (0,00 a 0,00) 0,00 (0,00 a 7,72) 0,00
2,5 - <4% (n=141) 2,27 (0,00 a 11,70) 7,20 (0,00 a 18,58) 217,18
4 - <5,0% (n=96) 7,52 (0,00 a 13,92) 11,32 (0,00 a 20,90) 50,53
5,0% e mais (n=124) 6,03 (0,00 a 12,36) 10,43 (0,00 a 22,55) 72,97

Renda média per capita (R$) de 1 SM, 1,25 SM e 1,5 SM
<510,00 (n=137) 0,00 (0,00 a 12,87) 9,55 (0,00 a 19,70) (d)
510,00 - <637,50 (n=168) 4,64 (0,00 a 13,21) 8,26 (0,00 a 18,47) 78,02
637,50 - <765,00 (n=120) 0,00 (0,00 a 7,29) 3,67 (0,00 a 15,38) (d)
765 e mais (n=52) 3,05 (0,00 a 10,13) 5,61 (0,00 a 14,35) 83,93

Proporção da população com baixa renda domiciliar per capita inferior a ¼ de salário mínimo)
<4% (n=120) 0,00 (0,00 a 7,87) 0,00 (0,00 a 13,86) 0,00
4 - 7,0% (n=116) 0,00 (0,00 a 8,09) 6,25 (0,00 a 18,26) (d)
7,0 - <11,5% (n=125) 6,18 (0,00 a 11,74) 10,69 (0,00 a 21,39) 72,98
11,5% e mais (n=116) 6,01 (0,00 a 15,20) 8,42 (0,00 a 17,66) 40,10

Proporção de crianças em situação domiciliar de baixa renda per capita (inferior a ¼ de salário mínimo)
<6,5% (n=117) 0,00 (0,00 a 7,18) 0,00 (0,00 a 12,96) 0,00
6,5 - <12% (n=124) 2,30 (0,00 a 9,99) 6,26 (0,00 a 20,92) 172,17
12 - <18% (n=114) 4,30 (0,00 a 11,18) 9,93 (0,00 a 19,02) 130,93
18% e mais (n=122) 5,32 (0,00 a 14,30) 8,13 (0,00 a 17,43) 52,85

a) As categorias das variáveis continuas referem-se a quartis aproximados (exceto porte populacional e renda per capita)

b) Intervalo interquartílico Q1 e Q3

c) Diferença entre 2001 e 2010

d) Cálculo não possível (divisão por zero)
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Figura 2  -  Distribuição das taxas de mortalidade por homicídios (por 100 mil, em médias móveis trienais) entre 
adolescentes e jovens do sexo masculino de 10 a 24 anos, em municípios dos Estados do Paraná e Santa 
Catarina, 2001 e 2010
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como entre homens de 15 a 24 anos de idade, já foi 
relatada em diversos estudos, seja sobre o Brasil,6,20,21 
seja sobre o Estado do Paraná.7,21 Da mesma maneira, 
já foi descrita a maior magnitude dessas taxas nesse 
Estado, quando comparado aos Estados vizinhos,7,21 
esperando-se que tal situação se repita ao se estudar 
os respectivos municípios.

A mortalidade muito mais elevada entre os adolescen-
tes e jovens de 15 a 19 e 20 a 24 anos, em relação aos 
de 10 a 14, pode ser creditada ao fato de nos primeiros 
ocorrerem, com mais intensidade, comportamentos de 
maior exposição a situações de risco e experimentação. 
Outras condições, como viver em comunidades pobres e 
ou estigmatizadas, sem acesso ao consumo e a serviços 
públicos e sob efeito de desigualdades sociais,6-8 podem 
inluenciar tal situação de maior vulnerabilidade às 
causas de morte precoces e violentas.

Cabe discutir, portanto, características e indicado-
res possíveis de explicar os diferentes riscos observa-
dos nos municípios estudados.

Veriicou-se maior risco e grande incremento das 
taxas entre os municípios de Regiões de Saúde que 
fazem fronteira com o Paraguai, e menor risco nas 
regiões de fronteira exclusivamente com a Argentina, 

em relação aos municípios de outras áreas. Essa situa-
ção poderia ser explicada pela – já descrita em outros 
estudos – relação entre a violência e questões como 
o tráico de drogas, contrabando de armas e outros 
produtos na região de fronteira com o Paraguai,7,22 a 
que se somam fatores relevantes como a desigualda-
de social, menor desenvolvimento, falta de políticas 
governamentais especiicas para a região e questões 
diplomáticas peculiares a esses territórios.7

A descrição espacial do risco de morte por homicídios 
demonstra maior vulnerabilidade nos municípios pró-
ximos às rodovias que ligam a fronteira com o Paraguai 
ao Sudeste do país e àquelas que ligam as maiores áreas 
metropolitanas do Paraná: Curitiba-PR e Londrina-PR. 
Andrade e colaboradores,7 ao descreverem maiores taxas 
nos municípios próximos às vias que ligam a fronteira 
com o Paraguai à região Sudeste do país, consideram 
que possivelmente, o problema das áreas de fronteira 
estaria repercutindo na interiorização das atividades 
ilícitas (especialmente o tráico de drogas e de armas) 
e da violência. Tanto a fronteira com o Paraguai como as 
rodovias citadas localizam-se em território paranaense, 
uma peculiaridade que ajudaria a explicar as diferenças 
entre os municípios deste Estado e os de Santa Catarina.
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Neste estudo, também se veriicou maior risco entre 
os grupos de municípios de maior porte, maior cresci-
mento populacional e mais urbanizados. Diversos estu-
dos têm relacionado esses indicadores demográicos às 
taxas de homicídio,5-8 com destaque para a urbanização 
sem controle, caracterizada pelo crescimento rápido da 
população e inchaço das periferias urbanas, associada 
a uma menor ou ausente presença do Estado como 
provedor de políticas públicas, proteção e serviços.5-7

Observou-se maior magnitude e crescimento das 
medianas das taxas de morte por homicídios entre 
os municípios com maior densidade intradomiciliar. 
Esse achado poderia estar relacionado a uma transição 
demográica mais tardia e a piores condições socioe-
conômicas nesses municípios. O mesmo foi observado 
por Peres e colaboradores23 no município de São 
Paulo-SP. Por sua vez, Sousa24 encontrou relação inver-
sa entre esse indicador e as taxas de mortalidade por 
homicídios entre os municípios do Estado da Bahia. 
Especiicidades dos territórios e a complexidade do 
fenômeno estudado podem explicar tais discrepâncias.

As maiores medianas observadas nos municípios 
com maior proporção de mulheres na população 
pode estar associada à distribuição da variável ‘razão 
de sexos’ segundo características dos municípios es-
tudados, como, por exemplo, o porte populacional, o 
que merece estudos futuros.

O risco mais elevado de morte por homicídios entre 
a população de estudo nos municípios com maior pro-
porção de população negra (pretos e pardos) tem sido 
interpretado como uma proxis de outros indicadores 
sociais e econômicos. Deve-se considerar, porém, 
conforme alerta Araújo,25 que a questão racial no Bra-
sil, por si, determinaria desigualdades sociais: a forma 
preconceituosa e discriminatória, com que a sociedade 
trata seus segmentos, gera desigualdades econômicas e 
sociais e, consequentemente, uma posição de desvan-
tagem desses grupos, com menor percepção de valor e 
maior exposição a riscos entre grupos discriminados. 
Nesse sentido, podemos citar estudo de Soares Filho,26  

que observou, no período de 2000 a 2009, uma dimi-
nuição da mortalidade por homicídios na população 
branca brasileira (atribuída ao possível impacto da 
implantação do Estatuto do Desarmamento), enquanto 
entre os negros do país, veriicou-se o contrário. O mes-
mo comportamento foi veriicado tanto na população 
com 0 a 7 anos de estudo como naquela com maior 
escolaridade, com 8 anos de estudo ou mais.

Os grupos de municípios mais desiguais quanto à 
renda (com maior índice de Gini e proporção de renda 
dos 20% mais ricos em relação aos 20% mais po-
bres) apresentaram taxas mais elevadas de morte por 
homicídios. Para a maioria dos indicadores sociais, 
evidenciou-se menor risco nos grupos de municípios 
em situação mais favorável: baixo desemprego, me-
nor analfabetismo, menor parcela da população e de 
crianças em situação de extrema pobreza. Vale destacar 
que esses agregados de municípios apresentaram me-
dianas com valores zero (ou próximos) para o risco 
de homicídios na população de estudo.

A desigualdade social vem sendo apontada em 
diversos estudos como relacionada a maiores taxas de 
homicídios.5,7,8,27 Estes achados estariam associados, 
segundo Barata e Ribeiro,5 às “contradições da organi-
zação social capitalista”, que mediante “processos de 
exploração, opressão e alienação”, levam a iniqüidades 
sociais que podem ser percebidas como ilegítimas ou 
injustas, reforçando diferenças étnicas, de classe e de gê-
nero geradoras de conlitos capazes de levar à violência.

Diferentes resultados vêm sendo encontrados em 
estudos diversos, demonstrando associação das taxas 
de mortalidade por homicídios com indicadores re-
lacionados à pobreza absoluta. Alguns desses estudos 
têm apontado associação linear entre maior pobreza 
absoluta e maior risco de morte por homicídios;27 po-
rém, a maioria dos autores concorda que “as desigual-
dades sociais parecem ter papel mais relevante que 
a pobreza em termos absolutos nas explicações do 
risco de morte por violência.”5,7,8,27 Além disso, existe 
a necessidade de se avaliar outros aspectos, como a 
urbanização, o crescimento populacional exagerado 
e o domínio pelo tráico de drogas.5,28

Vale destacar que Sousa,24 ao estudar a mortalidade 
por homicídios de jovens de 15 a 24 anos em municípios 
baianos, encontrou uma relação inversa, observando 
menor risco de morte por homicídios em municípios 
com maior pobreza. A complexa relação entre risco de 
morte violenta e indicadores de renda absoluta e relativa 
em municípios brasileiros (particularmente no Paraná 
e Santa Catarina) merece estudos com abordagens 
analíticas, não exploradas nesta descrição.

Outrossim, cabe considerar as limitações inerentes à 
utilização, neste estudo, de dados secundários agregados, 
bem como possíveis erros relacionados à qualidade das 
informações municipais. Entretanto, o Paraná e Santa 
Catarina são Estados que apresentam informações de 
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mortalidade de excelente qualidade, permitindo acurácia 
adequada em seu uso para estudos epidemiológicos: em 
2010, ambos apresentaram boas coberturas de óbitos 
informados ao SIM, em relação aos estimados pelo IBGE 
(respectivamente, 99,1% e 98,4%), baixos percentuais de 
óbitos por causas mal deinidas (respectivamente, 5,1% 
e 5,3%) e de óbitos por causas externas com intenção 
indeterminada (respectivamente, 3,1% e 2,3%).11 Vale 
ressaltar que a alta qualidade dos dados estaduais não 
se apresenta, como se poderia esperar, homogênea 
entre todos os municípios. Ainda que um dos critérios 
de exclusão de municípios utilizado pretendesse superar 
tal limitação, certa heterogeneidade na qualidade dos 
dados não pode ser de todo descartada. Poderiam ser 
consideradas, ainda, limitações quanto à variabilidade 
das informações relacionada aos pequenos números – 
embora minimizadas com a utilização de médias móveis 
trienais e a exclusão dos municípios muito pequenos.

Cabe lembrar a necessidade de dados adicionais 
desagregados em base municipal, para identiicar ou-
tros possíveis fatores capazes de inluenciar o impacto 
da violência na mortalidade de jovens e adolescentes. 
Não foi possível identiicar, por exemplo, estatísticas 
de apreensão de drogas e armas ou informações sobre 
políticas públicas para seu enfrentamento.

Concluindo, evidenciou-se que ocorre maior risco 
de morte por homicídios em homens de 10 a 24 anos 
nos municípios do Estado do Paraná em relação aos 
de Santa Catarina. As taxas são também mais elevadas 
em municípios de regiões que fazem fronteira com 
o Paraguai, municípios de maior porte, mais urba-
nizados, com maior crescimento na última década 
e maior média de moradores por domicílio. Além 
disso, aqueles com maior proporção de mulheres e 
maior proporção de pretos e pardos em sua popula-
ção, tenderam também a apresentar maiores taxas. 
Observou-se ainda maior mortalidade por homicídios 
em municípios com maior desigualdade de renda e 

taxas marcadamente baixas nos grupos de municípios 
com indicadores socioeconômicos muito favoráveis.

Não obstante, apresentou-se aqui um estudo des-
critivo, ecológico, de caráter exploratório, sem que se 
pudesse conirmar a existência de associação entre as 
variáveis descritas, menos ainda indicar associações 
no nível individual, devendo-se avaliar seus resultados 
com a devida cautela. Por este motivo, esses achados 
serão complementados por estudo analítico a ser 
apresentado em futuro artigo.

Além de servir ao desenvolvimento de outras pes-
quisas sobre o tema, especialmente nos dois Estados 
analisados, os autores esperam que os achados deste 
estudo possam orientar a adoção de políticas públicas 
intersetoriais para a prevenção e enfrentamento da 
violência que envolve jovens e adolescentes no Brasil.
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