
ANÁLISE DO PERFIL DE MORTES POR CAUSAS VIOLENTAS EM UMA
PERSPECTIVA COMPARADA: MARINGÁ E LONDRINA

Diego Cela Guerra de Oliveira  1  ; Helio Rodolfo de Assis Pereira2; Adriana Danmvolf Ribas3; 

1Acadêmico do Curso de Medicina, Centro Universitário de Maringá - UNICESUMAR. Maringá - Paraná. Bolsista PROBIC-UniCesumar.
strikerdie@gmaill.com

2Acadêmico do Curso de Medicina, Centro Universitário de Maringá - UNICESUMAR. Maringá - Paraná. 
3Orientadora, Mestre, Departamento de Pesquisa, UNICESUMAR. adriana.ribas@unicesumar.edu.br

RESUMO
Mortes violentas abrangem todos os tipos de mortes que possuem fatos externos como causa. O presente estudo tem
por objetivo mapear o perfil das mortes violentas no município de Maringá, analisar quais padrões de mortes poderiam
ser  evitadas,  baseando-se  nos  conhecimentos  empíricos  da  medicina  legal  e  preventiva.  Os  resultados  serão
comparados com o município de Londrina. Trata-se de um estudo quantitativo e descritivo, os dados serão coletados no
Sistema  de  Informações  do  SUS.  Esses  dados  serão  selecionados  e  trabalhados  como  indicadores  da  situação
epidemiológica em Maringá e Londrina e permitirá compreender as causas e circunstâncias mais relevantes. Espera-se
com este projeto pontuar as principais causas e identificar os fatores de risco e seus agravantes. Ademais, que com
estas informações venha a favorecer a escolha de condutas e os procedimentos em caso de morte violenta. 

PALAVRAS-CHAVE: Acidente; Agressão; Homicídio; Medicina legal; Mortes por causas externas.

1 INTRODUÇÃO

O conceito de morte violenta engloba toda morte que tenha como causa um evento externo
ao próprio organismo, podendo ser morte decorrente de agressões, como homicídios, ou acidentes,
que  vão  desde  queimaduras  e  envenenamento  até  acidentes  de  transito  e  afogamentos
(SOUDAPAZ, 2011).

Tem ocorrido um surto de mortes por causas violentas nos países da América Latina e do
Caribe nos últimos anos, dados epidemiológicos apontam que embora apenas 8% da população
mundial  residam  nesses  países,  33%  do  total  de  homicídios  mundiais  acontecem  nessas
localidades,  acentuando  um  problema  social  grave  pautado  em  desigualdades  sociais  e
desenvolvimento recente rápido, porém desordenado (GLOBAL OBSERVATORY, 2013).

No  Brasil  a  situação  é  ainda  mais  complicada,  dados  de  2016  apontam o  país  como o
detentor de 10% dos homicídios no mundo e também colocam o Brasil com o maior número absoluto
de homicídios mundiais (ATLAS DA VIOLÊNCIA, 2016). Além disso, em uma comparação realizada
pelo banco mundial em uma lista envolvendo 154 países, o Brasil se enquadra entre os 12 países
com maiores taxas de homicídios a cada 100.000 habitantes (BANCO MUNDIAL, 2014). Ainda no
âmbito de causas violentas, o Brasil faz parte das dez nações (junto com Estados Unidos, Rússia,
Índia, China, México, Indonésia, África do Sul, Irã e Egito) que juntas são responsáveis por 62% das
mortes mundiais por acidente de trânsito (OMS, 2012).

O estado do Paraná é um dos estados brasileiros com a menor taxa de mortes violentas do
Brasil.  Nos últimos anos o  Paraná investiu  na  integração das polícias  civil  e  militar  e  em uma
qualificação  e  fortalecimento  da  inteligência  policial  e  da  polícia  cientifica,  entre  outros  fatores,
acarretando uma das maiores taxas de quedas do número de homicídios de todo território nacional
(cerca de 20% em um período de 6 anos) (ATLAS DA VIOLÊNCIA, 2016). Porém, se for avaliado
outras variáveis causadoras de mortes violentas como o índice de mortes no trânsito vemos que o
Paraná possui uma taxa de mortalidade muito maior do que a média nacional e a média comparada
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com os outros estados da região sul, possuindo uma taxa de 34 mortes a cada 100.000 habitantes
em comparação às 23 mortes a cada 100.000 habitantes que é a média de todo o território nacional
(VIAS SEGURAS, 2017).

Maringá tem sido considerada como uma das cidades mais seguras do Paraná para se viver
nos últimos anos. Porém, mesmo se mantendo abaixo da média nacional em taxa de violência, tem
ocorrido um crescimento na taxa de mortalidade ano após ano. (SECRETARIA DA SEGURANÇA
PÚBLICA DO PARANÁ, 2016).

Esse estudo tem como objetivo analisar o perfil das mortes violentas ocorridas na cidade de
Maringá e, com base nessa análise poder identificar se o aumento na taxa de mortalidade se deve a
problemas públicos de saúde e criminalidade, imperícia médica ou demora no atendimento. Tem
ainda como meta identificar quais padrões de morte podem ser evitados com relação à causa com
base em conhecimentos médico forense e será realizado uma comparação com os mesmos dados
da cidade de Londrina com o objetivo de identificar se realmente Maringá é uma cidade segura
quando comparada com outra cidade com número de habitantes e condição socioeconômica da
população parecidos.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um estudo quantitativo e descritivo, sendo que a mesma só terá início após sua
devida aprovação pelo Comitê de Ética em  Pesquisa da UniCesumar. Serão utilizados dados de
mortalidade por causas violentas nas cidades de Maringá e Londrina, no período de 2010 a 2014.

Os  dados  utilizados  para  a  elaboração  deste  estudo  serão  obtidos  do  Departamento  de
Informações de Mortalidade do Sistema Único de Saúde (DataSUS/SIM/SUS)/Ministério da Saúde
na seção “Informações de Saúde”, no item informações “Estatísticas vitais”, na opção “Mortalidade
Geral” (“Mortalidade 1996 – 2014, pela CID-10”), com o uso dos valores referentes aos anos de
2010 a  2014.  Serão selecionados aqueles com “Causas externas de morbidade e mortalidade”,
cujos itens são “Acidentes de transporte, quedas, afogamento e submersões acidentais, exposição à
fumaça, ao fogo e às chamas, envenenamento, intoxicação por ou exposição a substâncias nocivas,
lesões autoprovocadas voluntariamente, eventos (fatos) cuja intenção é indeterminada, intervenções
legais e operações de guerra e todas as outras causas externas”. Os dados serão selecionados e
trabalhados como indicadores da situação epidemiológica em Maringá e permitirá compreender as
causas e circunstâncias mais relevantes.

O  agrupamento  dos  dados  se  dará  no  programa Microsoft  Excel  2010,  sendo  o  mesmo
utilizado para análise e anotações em planilha eletrônica utilizando recursos de informática para
posterior análise estatística.

3 RESULTADOS ESPERADOS

Com este projeto, espera-se contextualizar a comunidade em geral sobre o mapeamento das
mortes violentas ocorridas em Maringá, no qual se acredita que o aumento de casos se deva a um
conjunto de causas, envolvendo não só problema de saúde e criminalidade, como a demora de
atendimento e imperícia médica. Além disso, enseja-se que Maringá apresente números mais baixos
de mortalidade, mediante as causas violentas, do que o município de Londrina, por se tratar de uma
das cidades mais seguras do Brasil. Espera-se também com estes dados, propor medidas de ação
em que se possam melhorar as condutas e os procedimentos em caso de morte violenta, através
principalmente  do  campo  da  saúde,  além  de  orientar  programas  de  prevenção  por  meio  da
identificação de fatores de risco.
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