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Violência Armada na cidade de São Paulo:  

diagnóstico da década de 2002-2011 

Introdução 

O problema da violência armada ganhou destaque na cidade de São Paulo com o 

aumento das taxas de homicídios (majoritariamente cometidos com armas de fogo) durante a 

década de 1990. De um modo geral, em todas as grandes cidades brasileiras, até meados da 

década de 60 prevaleciam os crimes contra o patrimônio, frutos de ações individualizadas, e 

era bem menor o acesso à arma de fogo. No final dos anos 60, observaram-se mudanças 

substantivas no padrão de delinquência e criminalidade com a disseminação do comércio ilegal 

de drogas, o acesso a armas de fogo e a emergência da criminalidade organizada. Os crimes 

cresceram e se tornaram mais violentos, levando a um aumento das taxas de homicídios, 

sobretudo entre adolescentes e jovens adultos. (ADORNO & SALLA, 2007) 

Entre 2002 e 2011, a cidade de São Paulo assistiu a uma redução drástica nos 

homicídios – 79%1. A aprovação do Estatuto do Desamamento em 2003 e a proibição dos 

cidadãos andarem armados (em vigor desde 2004), além de diversas campanhas de entrega 

voluntária de armas, contribuíram para essa queda – historicamente, as armas de fogo 

representam o instrumento mais utilizado nos homicídios. Em 2011, pela primeira vez na 

década, a cidade de são Paulo atingiu uma taxa de homicídios inferior a 10 por 100 mil 

habitantes. No entanto, certos locais da cidade continuam apresentando taxas de mortalidade 

por homicídios muito superiores. Reduzir a violência armada na cidade – sobretudo a letal – 

ainda se configura como um desafio. O presente relatório pretende contribuir para um 

conhecimento mais aprofundado sobre o problema, mapeando as principais fontes de dados 

sobre mortalidade e vitimização por armas de fogo e analisando os dados disponíveis 

referentes ao período entre 2002 e 2011. 

 

 

 

 

                                                           
1
 A variação das taxas por 100 mil habitantes foi calculada com base nos dados da Secretaria de Segurança Pública. 
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1. Instituições que produzem dados sobre mortalidade por armas de fogo 

No Brasil as informações sobre mortalidade por armas de fogo provêm de dois setores: 

saúde e segurança pública. O registro destas mortes envolve diversos profissionais e 

instituições, como explicaremos a seguir. 

No âmbito da saúde, o Brasil conta com o SIM (Sistema de Informações sobre 

Mortalidade) gerenciado pelo Ministério da Saúde e que reúne dados de todo o território 

nacional desde 1979, com foco nas causas de morte, instrumentos e perfil sociodemográfico 

das vítimas. O SIM é alimentado pelas Secretarias Municipais de Saúde, a partir de informações 

extraídas das Declarações de Óbito (D.O.), documento padronizado para todo o país e que deve 

ser preenchido obrigatoriamente por um médico legista (no caso de mortes por causas 

externas) ou patologista (no caso de mortes decorrentes de doenças ou causas naturais). A 

Declaração de Óbito (e portanto todo o SIM) apresenta informações sobre as causas de morte 

e quando possível instrumento utilizado, categorizados de acordo com a Classificação 

Internacional de Doenças CID-10. No caso das mortes por causas externas a CID-10 prevê 

grandes grupos de categorização, dentre os quais os acidentes, agressões, eventos de intenção 

não determinada e lesões autoprovocadas intencionalmente (suicídios) são aqueles que podem 

estar relacionados ao uso de armas de fogo. A CID-10 também prevê um código específico para 

mortes que aconteceram em decorrência de confronto com policiais – são as mortes por 

intervenção legal. Também prevê códigos específicos para informar o tipo de instrumento 

utilizado, o que possibilita identificar se houve ou não utilização de armas de fogo. 

 Quando ocorre uma morte violenta a Polícia Civil precisa ser notificada para registrar o 

evento (formalizado no Boletim de Ocorrência) e proceder à investigação.  Em muitos casos, a 

Polícia Militar é a primeira instituição a ter conhecimento da ocorrência, por ser responsável 

pelo policiamento ostensivo e estar constantemente nas ruas e atender aos chamados da 

população. A PM é responsável pela preservação da cena do crime e por acionar a Polícia Civil. 

Esta, por sua vez, deve acionar os serviços de perícia e necropsia que ficam a cargo da Polícia 

Técnico-Científica2.  O corpo é então encaminhado para o Instituto Médico Legal para que seja 

preenchida a D.O. e seja feito um laudo indicando a causa da morte, que será anexado à 

investigação3. Se porventura a vítima tiver sido encaminhada para um serviço de saúde4, o  

                                                           
2
 O IML(Instituto Médico Legal) é um órgão subordinado à Polícia Técnico-Científica. 

3
 Na cidade de São Paulo há duas instituições que realizam necropsias: o SVO, Serviço de Verificação de Óbito, que é 
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médico responsável pelo atendimento precisa preencher e encaminhar para o IML a Guia de 

Encaminhamento de Cadáver, que contém grande parte das informações que serão 

preenchidas na D.O.  

Ao contrário dos dados sobre mortalidade provenientes da Saúde, que são 

padronizados em todo o país, os dados relacionados a crimes, produzidos pelas secretarias de 

segurança pública de cada estado, não seguem um padrão, o que dificulta a comparação de 

diversos crimes entre as diferentes unidades federativas. No Estado de São Paulo, os dados da 

Segurança Pública originam-se dos Boletins de Ocorrência (B.O.s), que classificam as 

ocorrências de acordo com tipos penais previstos no Código Penal (como roubos, homicídios, 

estupros) ou seguindo categorias criadas pela Secretaria (caso dos roubos seguidos de morte – 

latrocínios – que não têm tipificação penal na legislação brasileira). Os B.O.s alimentam as 

estatísticas oficiais da SSP, divulgadas de acordo com o previsto na lei estadual 9155/95 e 

resoluções posteriores5. Até janeiro de 2011 as estatísticas eram divulgadas trimestralmente, 

sem informar as ocorrências para cada mês e tampouco desagregá-las por Distrito Policial. 

Desde janeiro de 2011 é possível acessar no site da Secretaria as estatísticas mensais, 

desagregadas por município e por Distritos Policiais.  

 A alimentação das estatísticas é feita da seguinte maneira. As delegacias devem 

preencher planilhas mensalmente com base nos Boletins de Ocorrência registrados, 

selecionando, em cada ocorrência, o crime mais grave. Os policiais são treinados para realizar 

este preenchimento durante sua formação na Academia de Polícia; além disso seguem um 

manual de preenchimento e recebem treinamentos esporádicos. Porém, isso não garante a 

qualidade dos dados. Para fazer o controle de qualidade, a Coordenadoria de Análise e 

Planejamento (CAP) da SSP seleciona uma amostra e os dados preenchidos nas planilhas são 

checados com as informações contidas no Infocrim, o banco de dados interno e de uso  

                                                                                                                                                                          
acionado nos casos de óbitos por causas naturais. O IML por sua vez realiza as necropsias em caso de mortes por 
causas externas e suspeitas. 

4
 Até janeiro de 2013 era comum que policiais encaminhassem vítimas para os hospitais. Desde janeiro, uma 

portaria da secretaria de segurança Pública proibiu esta prática e determinou que a Polícia deve sempre acionar 
o serviço de atendimento móvel de urgência. 

5
 A lei estadual nº 9.155/95 prevê a divulgação dos números de homicídios dolosos, homicídios culposos, 

tentativas de homicídio, lesões corporais, latrocínios, estupros, sequestros, tráfico de entorpecentes, roubos, 
discriminando de veículos e outros e furtos, discriminando de veículos e outros. A ampliação posterior se deu 
com a especificação de alguns desses crimes, por exemplo, além do total de homicídio e lesão corporal dolosos 
foram incluídos os causados por acidentes de trânsito. No caso do roubo há a inclusão de dados sobre roubo de 
carga e a banco, ocorrendo o mesmo com os furtos. 
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exclusivo das Polícias que reúne todas as informações registradas nos BOs6. No caso de crimes 

mais graves, como homicídio e latrocínio, são checados 100% dos casos. No ano 2000, início da 

implementação do Infocrim, os erros giravam em torno de 70%. O controle de qualidade 

reduziu o erro de perfil e endereço para 20%7. Com relação à natureza do crime, tolera-se um 

erro de apenas 5%. O próprio sistema utilizado já possui um controle de erros ao não permitir, 

por exemplo, o preenchimento de datas inexistentes. 

 É importante salientar que os dados da Polícia não abrangem todos os crimes 

cometidos no Estado de São Paulo, apenas os notificados e registrados. As pesquisas de 

vitimização apontam que uma boa parte das vítimas de algum crime não os registra8.  O 

registro policial também produz subnotificação de alguns crimes e muitos estudos apontam a 

desclassificação dos mesmos. Para diminuir as taxas de homicídio pode-se, por exemplo, 

aumentar o número de mortes registradas como verificação de óbito, encontro de cadáver ou 

morte a esclarecer.  Estudo realizado com as ocorrências criminais registradas nas delegacias 

da 3ª Seccional de Polícia da cidade de São Paulo, no período de 1º de janeiro de 1991 a 31 de 

dezembro de 1997, apontou cinco tipos de registros envolvendo mortes: homicídio, verificação 

de óbito, resistência seguida de morte, encontro de cadáver e morte a esclarecer. Dos 4093 

inquéritos policiais relacionados com morte, 26% haviam sido registrados como verificação de 

óbito, encontro de cadáver ou morte a esclarecer (ADORNO & PASINATO, 2010). Não há 

informações de quantos desses registros foram investigados como homicídios, porém, esses 

dados nos deixam inferir que possíveis homicídios estavam sendo classificados de outras 

formas durante o seu registro na Polícia. Por esse motivo, especialistas sugerem que os dados 

fornecidos pela SSP devem ser analisados com cautela e, sempre que possível, deve ser 

utilizada outra fonte de dados. 

 Com relação às armas de fogo, os dados disponibilizados pela SSP apenas informam o 

número de armas apreendidas e não há nenhuma informação sobre o número de mortos ou 

feridos por armas de fogo. Nem todos os dados produzidos estão disponibilizados na internet 

mas isso não significa que eles não existam. Por exemplo, a Polícia Civil também preenche 

mensalmente o Boletim Estatístico Eletrônico, documento de gestão interna que reúne  

                                                           
6
 Quando um B.O é gerado seus dados alimentam automaticamente o Infocrim.  

7
 Nem todos os erros são passíveis de correção, como é o caso de fornecimento de endereço incorreto pela vítima 

8
  Falaremos um pouco sobre as pesquisas de vitimização no próximo item. 
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diversas informações dentre as quais o tipo de arma apreendida. O IML, por sua vez contabiliza 

os laudos e faz uma distinção entre os laudos que envolveram homicídios perpetrados por 

armas de fogo9. Porém, nas estatísticas trimestrais fornecidas pela SSP só encontramos o 

número total de laudos, sem nenhuma distinção. 

 

2. Análise dos dados da Saúde 

Na cidade de São Paulo, a Prefeitura criou em 1989 o Programa de Aprimoramento das 

Informações sobre Mortalidade, PRO-AIM cujo objetivo é fornecer as informações de 

mortalidade de forma ágil e descentralizada, para o estabelecimento de diagnóstico de saúde e 

subsidiar as ações do governo nessa área. Seu banco de dados está disponível na internet10.  

A fonte primária de dados do PRO-AIM é a Declaração de Óbito. Visando aprimorar a 

qualidade dos dados coletados, o PRO-AIM instituiu programas e parcerias. Com relação às 

mortes por causas externas, são promovidas investigações periódicas junto ao IML: comissões 

formadas por médicos realizam investigações, geralmente a cada três meses, para coletar 

informações contidas nas Guias de Encaminhamento de Cadáver e nos laudos provenientes de 

exames necroscópicos, visando complementar as Declarações de Óbitos que não apontam as 

circunstâncias da morte ou o instrumento utilizado11. 

A análise dos dados de mortalidade referentes ao período entre 2002 e 2011 revela 

que a agressão12 é a circunstância mais frequente de mortes por causas externas, tendo sido 

responsável por 40,76% das mortes; seguida por acidente com 39,97%, conforme tabela 1.  

Importante observar que em terceiro lugar encontram-se as causas de intenção não  

                                                           
9
  Para ter acesso a esses dados é necessário enviar uma requisição à Secretaria de Segurança Pública. 

10
 http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/tabnet/ 

11
 É comum o médico legista assinalar como ignorada a provável circunstância da morte quando este não dispõe 

de informações policiais a respeito de cada caso. Há um receio de interferência nas investigações e possível 

processo legal contra o médico que apresentar a causa jurídica da morte. Para evitar esse tipo de situação, há o 

campo “fonte de informação” no qual o médico aponta se a informação foi retirada do Boletim de Ocorrência 

(BO) ou fornecida por hospital, familiar, outros ou se a fonte é ignorada. 

12
 Mortes por agressão englobam os crimes de homicídio e latrocínio, e os códigos do CID-10 que identificam essas 

mortes vão do X85 ao Y09. Durante o presente relatório, o termo agressão será algumas vezes substituído por 

homicídio. Apesar dessa substituição, a comparação das taxas de homicídios do PRO-AIM com as da Secretaria 

da Segurança Pública (SSP) não é tão simples e necessita de alguns cuidados sobre os quais falaremos mais 

adiante. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/tabnet/
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determinada com 10,36% do total de mortes. Em 2002, as mortes por intenção indeterminada 

representavam 5% do total, passando para 16% em 2011, o que indica uma piora na qualidade 

dos dados, podendo causar uma sub-representação de algum dos tipos de circunstâncias que 

geraram a morte. 

Tabela 1 - Mortes por Causas externas, município 

de São Paulo, 2002 a 2011 

Tipo de causa Total % 

Agressão 29677 40,76% 

Acidente 29099 39,97% 

Intenção não determinada 7540 10,36% 

Suicídio 5003 6,87% 

Intervenção Legal 1491 2,05% 

Total 72810 100,00% 

Fonte: Programa de Aprimoramento das Informações sobre 

mortalidade (PRO-AIM) da Prefeitura de São Paulo 

 

Quando o recorte passa a ser a mortalidade por armas de fogo (tabela 2), aumenta 

consideravelmente a participação das agressões, que passa a ser a circunstância de 88,60% das 

mortes. Os suicídios e os acidentes são responsáveis por 2,75% e 0,23%, respectivamente, e as 

mortes por intenção não determinada cometidas com armas de fogo passam a 2,10%, o que 

representa uma maior qualidade dos dados. Com relação às mortes por intervenção legal, os 

dados disponíveis não informam quantas dessas mortes foram por armas de fogo, porém, um 

dos funcionários do PRO-AIM informou que a porcentagem é quase 100%13. A partir dessa 

informação e tendo em vista que a arma de fogo é o instrumento de trabalho do policial, só 

para título de comparação, resolvemos considerar todas as mortes por intervenção legal como 

sendo perpetradas por armas de fogo, o que corresponde a 6,41% das mortes no período. 

 

 

 

                                                           
13

 O funcionário da PRO-AIM explicou que a inserção no banco de dados da PRO-AIM na internet das mortes por 

intervenção legal por armas de fogo implicaria na inserção de mais um campo, o CID-10 4C, o que aumentaria 

consideravelmente as possibilidades de cruzamento de dados, tornando-o muito pesado. Por isso, optou-se por 

disponibilizar apenas o CID-10 3C, ou seja, códigos com três dígitos, deixando de fora o CID-10 4C, com quadro 

dígitos. 
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Tabela 2 - Mortes por armas de fogo, município de São 

Paulo, 2002 a 2011 

Tipo de causa Total % 

Homicídio 20.596 88,60% 

Acidente 31 0,13% 

Intenção não determinada 487 2,10% 

Suicídio 640 2,75% 

Intervenção Legal 1491 6,41% 

Total 23.245 100,00% 

Fonte: Programa de Aprimoramento das Informações sobre 

mortalidade (PRO-AIM) da Prefeitura de São Paulo 

 

 A Figura 1 mostra a participação das armas de fogo para cada tipo de intenção, exceto 

para intervenção legal. A arma de fogo é percentualmente mais usada na prática de agressões 

chegando a quase 70% dos casos. Ela foi o instrumento usado em 13% dos suicídios, em 0,11% 

dos acidentes e em 6,4% das mortes por intenção não determinada. 
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A figura 2 compara as taxas de mortalidade por armas de fogo ano a ano. Há uma 

queda acentuada das taxas de agressão, enquanto a curva dos outros tipos de intenção 

permanece relativamente constante. Observamos apenas um leve aumento na curva dos 

outros tipos de intenção no ano de 2011, aumento esse influenciado pelo aumento do total de 

causas por intenção não determinada, que passou de 53 em 2010 para 131 em 2011, um 

aumento de 147%. 

 

 

Tendo em vista que quase 90% das mortes por armas de fogo estão relacionadas a 

agressão, nos deteremos mais detalhadamente às características destas mortes. Durante o 

período estudado, foi observada uma queda de 79% no total destas mortes e de 77% nas 

agressões perpetradas por amas de fogo, como poder ser observado na Tabela 3.   
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Tabela 3 - Distribuição dos homicídios segundo o instrumento, município de São Paulo, 2002 a 2011 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Incremento 
2002/2011 

TOTAL 6.066 5.602 4.289 3.107 2.557 1.931 1.623 1.681 1.536 1.285 -79% 

Armas de fogo 3819 3886 2808 2243 2032 1464 1161 1239 1065 879 -77% 

Outros meios 382 313 272 363 357 405 398 390 410 379 -1% 

Meios não 
especificados 1865 1403 1209 501 168 62 64 52 61 27 -99% 

Fonte: Programa de Aprimoramento das Informações sobre mortalidade (PRO-AIM) da Prefeitura de São Paulo 

 

Os meios não especificados caíram 99% no período, o que indica uma melhora 

significativa na qualidade dos dados. Em 2002, os meios não especificados representavam 31%, 

havendo uma queda significativa a partir de 2006 quando atingem 6% do total, chegando a 2% 

no ano de 2011. Estudo Criminológico realizado pela Coordenadoria de Análise e Planejamento 

(CAP/SSP) comparou os dados para homicídios constantes nas Declarações de Óbitos com os 

laudos de necropsia do 1º semestre de 2001 aponta a sub-representação do uso de arma de 

fogo nos dados da PRO-AIM. Em ambas as fontes as armas de fogo causam a maior parte 

dessas mortes, porém, enquanto nas Declarações de Óbitos elas representam 66,5%, elas 

atingem a marca de 88,6% nos laudos. Com relação aos meios não especificados, eles ocupam 

o segundo lugar nas Declarações de Óbito (22,6%), representam somente 0,6% na pesquisa aos 

laudos. O estudo não aponta nenhuma explicação para essa diferença. 

Quando olhamos para o total do período, as agressões praticadas por armas de fogo 

representam 69% das mortes por agressão. Porém, quando separamos em dois períodos, de 

2002 a 2005, período com alta porcentagem de meios não especificados, e de 2006 a 2011, 

época de melhora da qualidade das informações, temos que no primeiro período as armas de 

fogo foram o meio utilizado em 67% das mortes e no segundo período em 74% das mortes. A 

melhora na qualidade das informações provoca um aumento na participação da arma de fogo, 

o que indica uma sub-representação da utilização da arma de fogo no primeiro período, e que 

portanto, a queda do uso desse instrumento pode ter sido maior do que 77%. 

A figura 3 nos mostra a queda acentuada das mortes por agressão e a participação das 

armas de fogo ano a ano. 

 

 

 



 

Rua Luís Murat, 260 | 05436-050 São Paulo/SP | + 55 11 3093.7333 

 

 

A população masculina é a maior vítima de agressão por armas de fogo, 

correspondendo a 94% do total das mortes ante 6% de mulheres no período de 2002 a 2011, 

como bem ilustra a Figura 4. 
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A taxa de mortalidade analisada ano a ano, segundo o sexo, mostra uma queda de 84% 

entre as mulheres, que passa de 4,10 por 100 mil habitantes em 2002 para 0,67 em 2011. Já a 

masculina cai 78%, passando de 71,04 por 100 mil habitantes em 2002 para 15,65 em 2011. 

 

Tabela 4 - Taxa de mortalidade por agressão por armas de fogo, segundo o sexo, município 
de São Paulo, 2002 a 2011 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Incremento 

Total 35,98 36,32 26,04 20,64 18,57 13,29 10,47 11,09 9,47 7,77 -78% 

Masculina 71,04 71,62 51,45 41,13 36,34 26,06 20,55 21,77 18,76 15,65 -78% 

Feminina 4,10 4,26 3,01 2,09 2,47 1,74 1,37 1,43 1,11 0,67 -84% 
Fonte: Programa de Aprimoramento das Informações sobre mortalidade (PRO-AIM) da Prefeitura de São Paulo e Fundação 
Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) 

Apesar da melhora nas taxas de mortalidade, a chance de um homem ser vítima de 

homicídio cometido com arma de fogo é 23 vezes maior do que a de uma mulher em 2011. 

Assim como o homicídio não atinge igualmente os sexos, o mesmo ocorre com a faixa 

etária. A figura 5 mostra uma concentração das mortes por agressão perpetrada por armas de 

fogo entre jovens de 15 a 29 anos, correspondendo 58% das vítimas. O segundo grupo com 

maior concentração está na faixa que vai dos 30 aos 44 anos (30%). 
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É interessante analisar a relação entre faixa etária e sexo. A tabela abaixo traz as taxas 

de mortalidade por agressão segundo faixas etárias selecionadas: 

Tabela 5 - Taxa de Mortalidade (/100mil habitantes) por agressão por armas de fogo no MSP 
segundo sexo e faixas etárias selecionas 

Ano Sexo de 15 a 19 Anos de 20 a 24 Anos de 25 a 29 Anos de 30 a 34 Anos de 35 a 39 Anos 

2002 

geral 78,46 95,15 72,24 55,38 36,60 

masculina 149,81 185,35 140,36 111,20 73,80 

feminina 9,38 9,90 8,34 3,61 3,17 

2003 

geral 75,66 100,13 69,82 55,51 37,10 

masculina 141,15 195,80 137,59 109,88 73,84 

feminina 12,03 9,36 6,07 5,23 4,04 

2004 

geral 51,42 70,77 56,42 40,14 26,94 

masculina 98,08 139,05 111,67 78,95 51,91 

feminina 5,91 5,76 4,63 4,32 4,45 

2005 

geral 37,48 49,97 44,87 33,02 24,75 

masculina 72,26 96,01 88,48 64,28 50,23 

feminina 3,44 5,98 4,00 4,25 1,77 

2006 

geral 31,16 41,84 39,17 30,49 26,76 

masculina 57,74 80,40 76,96 59,14 52,74 

feminina 5,04 4,85 3,77 4,19 3,29 

2007 

geral 20,35 29,61 27,20 24,15 17,65 

masculina 36,24 56,71 52,86 46,85 35,95 

feminina 4,69 3,51 3,16 3,35 1,09 

2008 

geral 15,57 20,37 22,06 17,35 14,69 

masculina 28,31 39,81 42,66 34,43 29,72 

feminina 2,96 1,57 2,76 1,75 1,09 

2009 

geral 16,21 28,20 20,89 17,04 14,16 

masculina 29,96 53,59 40,85 33,63 27,86 

feminina 2,56 3,56 2,19 1,92 1,73 

2010 

geral 13,54 22,00 19,00 15,36 13,63 

masculina 24,27 42,94 35,43 30,57 27,91 

feminina 2,85 1,59 3,61 1,51 0,64 

2011 

geral 13,21 19,46 14,72 10,90 10,37 

masculina 25,69 38,32 29,56 20,97 20,87 

feminina 0,71 1,02 0,73 1,65 0,84 

Fonte: Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade (PRO-AIM) e Fundação Sistema de Análise de Dados 
(Seade) 
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As maiores taxas encontram-se entre as vítimas do sexo masculino que têm entre 20 e 

24 anos, chegando a 195,80 mortes por 100 mil habitantes no ano de 2003, taxa que é 439% 

superior à taxa de mortalidade dos residentes da cidade de São Paulo no mesmo ano 

(36,3/100mil habitantes), e 95% maior do que taxa de mortalidade geral da população entre 20 

a 24 anos (100,13/100mil habitantes). Apesar da menor taxa de mortalidade dessa faixa etária 

ter sido registrada em 2011 (38,32/100 mil habitantes) e ser 80% inferior à taxa de 2003, ela é 

397% maior que taxa geral de 7,7/100 mil habitantes e 97% maior do que a taxa geral para a 

mesma faixa etária que é de 19,46/100 mil habitantes. 

Já entre a faixa etária que vai dos 15 aos 19 anos, encontramos a maior taxa entre o 

sexo masculino no ano de 2002, sendo de 149,81 mortes por 100 mil habitantes, que é 317% 

superior à taxa geral de 35,9 por 100 mil habitantes e 90% maior do que a taxa geral da faixa 

etária. No ano de 2010, observamos a menor taxa entre a população masculina de 15 a 19 

anos que passou a ser de 24,27 mortes por 100 mil habitantes, sendo 158% superior à taxa 

geral e 79% maior do que a taxa geral da faixa etária. Não só houve uma queda significativa 

entre 2002 e 2010, como também diminuiu a distância em relação à taxa geral, ou seja, a 

queda foi mais acentuada do que a queda geral. Porém, a taxa voltou a crescer quase 6% do 

ano de 2011, apesar da queda na taxa de mortalidade do município. 

Outra faixa etária com alta taxa de mortalidade é a que vai dos 25 aos 29 anos. A maior 

taxa foi registrada no ano de 2002 e foi de 140,36/100 mil habitantes, sendo 289% maior do 

que a taxa geral e 153% superior para a taxa para a mesma faixa etária (72,24/100 mil 

habitantes). No ano de 2011 foi registrada a menor taxa (29,56/100 mil habitantes), que 

representa uma queda de 79% em relação a 2002. Porém, essa taxa ainda é 212% maior que a 

taxa geral (9,47/100 mil habitantes) e duas vezes a taxa da mesma faixa etária  que foi de 

14,72/100 mil habitantes. 

Essa breve análise nos mostra que houve uma pequena melhora na relação entre taxa 

de mortalidade masculina das faixas etárias analisadas e a taxa geral para a população.  As 

taxas de mortalidade masculina entre os jovens de 15 a 29 anos continuam altas, mas vem 

mostrando uma melhora ao longo do período estudado.   

Quando analisamos a população feminina, percebemos que as taxas de mortalidade 

são sempre inferiores às taxas da população e da população masculina. Porém, quando 

olhamos as taxas da população feminina de faixas etárias específicas e comparamos com as  
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taxas gerais femininas, verificamos que a mortalidade também não atinge as mulheres de 

forma igualitária.  Das mortes por agressão por armas de fogo entre a população feminina 

ocorridas no período de 2002 a 2011, 53% tiveram como vítimas mulheres entre 15 e 29 anos. 

Na faixa etária de 15 a 19 anos, a maior taxa entre a população feminina ocorreu em 

2003 quando atingiu 12,38 por 100 mil habitantes, sendo 190% maior do que a taxa geral 

feminina que era de 4,26 mortes por 100 mil habitantes para o mesmo ano. No ano de 2011 

verificamos a menor taxa para essa faixa etária que foi de 0,71 por 100 mil habitantes, taxa que 

quase se igualou a taxa geral feminina de 0,67 por 100 mil habitantes. 

Entre a população feminina de 20 a 24 anos, a maior taxa foi registrada em 2002, 

atingindo a marca de 9,9 mortes por 100 mil habitantes, que é 141% superior à taxa geral de 

mortalidade feminina de 4,10 por 100 mil habitantes. E no ano de 2011 foi registrada a menor 

taxa (1,02 mortes por 100 mil habitantes) que é 52% superior à taxa de mortalidade feminina 

de 2011. 

Na faixa que vai dos 25 aos 29 anos, encontramos a pior taxa de mortalidade em 2002 

(8,34/100 mil habitantes), que é um pouco mais do que o dobro da taxa feminina registrada 

para o mesmo ano que foi de 4,10/100 mil habitantes. A menor taxa foi de 0,73 por 100 mil 

habitantes em 2011 e quase se igualou a taxa geral do mesmo ano. 

Entre as mulheres de 30 a 34 anos verificamos a pior taxa em 2003 quando atingiu a 

marca de 5,23 por 100 mil habitantes, sendo 23% superior à taxa geral de 4,26/100mil 

habitantes. A menor taxa foi registrada em 2010 (1,51/100 mil habitantes), sendo 36% superior 

à taxa geral feminina do período que foi de 1,11 por 100 mil habitantes. Em 2011 observamos 

uma piora e a taxa passa a ser de 1,65 por 100 mil habitantes, ou seja, 146% superior à taxa 

geral. 

De uma forma geral, verificamos uma melhora significativa nas taxas de mortalidade 

feminina das faixas etárias que possuíam as mais altas taxas de mortalidade entre as mulheres, 

destacando a faixa que vai dos 15 aos 19 anos e dos 25 aos 29 anos, as quais quase se 

igualaram a taxa geral em 2011. Verificamos uma piora na taxa de mortalidade feminina entre 

30 e 34 anos quando comparada a taxa de mortalidade feminina do mesmo ano. Essa piora 

pode significar uma mudança no padrão de mortalidade feminina, mas que tem que ser 

confirmada como tendência ou não, nos próximos anos. 
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Para o período estudado, a Fundação Seade disponibiliza dados populacionais da 

cidade de São Paulo segundo cor somente para o ano de 2010. Por esse motivo, só para esse 

período foi calculada a taxa de mortalidade, apresentada na tabela abaixo: 

Tabela 6 - Mortes por agressão por armas de fogo segundo cor, cidade de São 
Paulo, 2010 

 Nº de mortes População Taxa (/100 mil habitantes) 

Total 1065¹ 11.245.983 9,47 

Branca 505 6.820.108 7,4 

Preta 87 735.591 11,82 

Amarela 6 246.079 2,43 

Parda 459 3.430.924 13,37 

Indígena 0 12.968 0 

Negra² 546 3.443.892 13,1 

Fonte: Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade (PRO-AIM) e Fundação Sistema de 
Análise de Dados (Seade) 

¹ Cor não informada para 7 mortos 

² Soma de pretos e pardos 

 

 Podemos notar que a taxa de mortalidade da população negra, que é soma de pretos e 

pardos, é 38% superior a da média da cidade e 77% maior do que a taxa da população branca. 

Pretos e pardos são os mais atingidos pela violência armada na cidade de São Paulo. 

 A figura 6 mostra a distribuição das agressões por armas de fogo segundo a cor, 

durante todo o período estudado. Entre os anos de 2002 e 2011, 49% dos assassinatos 

cometidos com armas de fogo tiveram negros como vítimas e 50% brancos. Tendo em vista que 

a distribuição percentual de brancos e negros no ano de 2010 era de 37% e 61% 

respectivamente e que costuma haver pouca variação percentual da cor da população para 

curtos períodos, podemos inferir que a taxa de mortalidade de negros foi superior a de 

brancos. 
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 Interessante seria também fazer um cruzamento entre faixas etárias, sexo e cor, porém 

não há informações populacionais que utilizam todas essas variáveis, o que não permite o 

cálculo da taxa de mortalidade. Por isso a tabela 7 foi construída utilizando os números 

absolutos de mortes por agressão por armas de fogo segundo sexo, cor e faixa etária. 
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Tabela 7 - Mortes por agressão por armas de fogo segundo sexo, faixa etária e cor, município de 
São Paulo, 2002 a 2011 

  0 a 14 anos 15 a 29 anos 30 a 44 anos 45 a 59 anos Acima de 60 

  Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino 

Branca 
71 25 5187 377 3054 208 957 82 256 31 

46,4% 43,9% 46,0% 55,9% 53,9% 59,4% 65,7% 75,2% 78,3% 81,6% 

Preta 
11 3 1082 51 512 30 97 3 14 3 

7,2% 5,3% 9,6% 7,6% 9,0% 8,6% 6,7% 2,8% 4,3% 7,9% 

Parda 
71 29 5006 247 2104 112 402 24 57 4 

46,4% 50,9% 44,4% 36,6% 37,1% 32,0% 27,6% 22,0% 17,4% 10,5% 

Total¹ 
153 57 11275 675 5670 350 1456 109 327 38 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Negra² 
82 32 6088 298 2616 142 499 27 71 7 

53,6% 56,1% 54,0% 44,1% 46,1% 40,6% 34,3% 24,8% 21,7% 18,4% 

Fonte: Programa de Aprimoramento das Informações sobre mortalidade (PRO-AIM) da Prefeitura de São Paulo 
¹ Foram excluídos da análise as vítimas de cor indeterminada, amarelos e indígenas por representarem apenas 1% das mortes no período 
² Soma de pretos e pardos 

 

Entre a população de crianças e jovens (de 0 a 29 anos) percebemos uma concentração 

de mortes entre a população negra masculina, mais de 50% do total. A população feminina 

acompanha essa tendência, apesar de uma queda percentual entre os jovens de 15 a 29 anos. 

Cabe observar que a faixa que vai dos 15 aos 29 anos é a que concentra o maior número 

absoluto de mortos. Na faixa etária seguinte, de 30 a 44 anos, observamos uma queda 

percentual no número de negros mortos (43%), porém, esse percentual continua superior ao 

percentual de negros na população de 2010 que era de 37%, sendo a mortalidade feminina 

para essa faixa etária a que mais se aproxima do percentual populacional. É apenas entre a 

população com mais de 45 anos que inverte a tendência de uma maior mortalidade de negros 

em relação a brancos, e são nessas faixas etárias que também ocorre uma queda brusca no 

total de mortos, quando comparada as duas faixas anteriores. 

A violência armada atinge os moradores de diferentes distritos da cidade de São Paulo 

de maneira desigual. O PRO-AIm disponibiliza informações sobre o local de residência das 

vítimas, o que possibilitou a elaboração do seguinte Mapa.  
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Para a construção do mapa foram calculadas as taxas média de mortalidade segundo a 

residência da vítima para o período de 2002 a 2011 e os distritos foram separados em cinco 

faixas distintas. Os distritos Brás, Brasilândia, Cachoeirinha, Grajaú, Guaianases, Iguatemi, 

Jardim Ângela, Jardim São Luís, Parelheiros e São Miguel são os dez distritos com as piores 

taxas médias de mortalidade por agressão por arma de fogo. Durante o período estudado, 

quatro deles apresentaram taxas de mortalidade acima da taxa da cidade durante todos os 

anos e seis distritos em nove dos 10 anos (Tabela 8).  

Apesar de terem as piores taxas, a análise mostra que houve uma melhora significativa 

em cinco distritos durante o período estudo, por apresentarem queda na taxa de mortalidade 

superior à queda da taxa do município, são eles: Brás, Grajaú, Guaianases, Iguatemi e São 

Miguel. Nos outros seis, apesar da queda significativa, ela foi inferior à queda da cidade, o que 

indica piora na taxa de mortalidade do distrito em relação à taxa da cidade quando 

comparamos as taxas de 2002 com as de 2011. 

 

Tabela 8 - Taxa de mortalidade (/100mil habitantes) por agressão por armas de fogo segundo residência, 
São Paulo/SP, 2002 a 2011 

Localizaç
ão no 
mapa 1  

  
Distrito 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Increme

nto% 
Taxa 

média 

4 Água Rasa 13,97 13,99 3,50 2,34 5,85 4,69 5,87 14,11 8,24 5,89 -0,58 8 

3 Alto de Pinheiros 4,52 0,00 2,27 4,56 0,00 6,89 4,61 0,00 0,00 0,00 -1,00 2 

2 Anhangüera 11,51 26,00 22,49 11,60 12,83 12,20 8,31 19,03 3,05 5,78 -0,50 13 

5 Aricanduva 30,82 16,02 15,04 16,21 14,13 10,94 3,31 11,10 4,46 5,61 -0,82 13 

1 Artur Alvim 35,26 21,80 19,18 13,78 12,95 7,45 8,44 13,22 4,75 1,91 -0,95 14 

7 Barra Funda 22,62 22,45 14,86 0,00 7,27 0,00 0,00 7,03 0,00 0,00 -1,00 7 

12 Bela Vista 6,19 7,66 9,11 9,02 1,49 10,33 0,00 2,90 0,00 0,00 -1,00 5 

6 Belém 14,82 24,43 19,31 9,52 9,37 13,86 13,68 6,75 6,67 2,19 -0,85 12 

8 Bom Retiro 14,29 24,43 20,43 9,97 12,98 6,34 6,19 12,09 0,00 0,00 -1,00 11 

10 Brás 49,99 53,10 44,90 25,80 29,07 3,58 21,11 34,67 27,37 10,11 -0,80 30 

9 Brasilândia 41,31 43,35 42,24 33,79 31,66 21,51 12,22 17,48 12,46 9,38 -0,77 27 

11 Butantã 18,79 13,11 1,87 0,00 0,00 7,42 1,85 1,85 3,69 1,84 -0,90 5 

13 Cachoeirinha 46,21 43,60 36,21 27,42 39,90 23,48 15,26 13,23 13,24 10,48 -0,77 27 

21 Cambuci 3,30 12,86 3,13 27,42 14,86 2,90 8,50 5,53 2,71 7,94 1,41 9 

16 Campo Belo 7,50 27,06 15,06 7,54 9,07 4,54 7,59 1,52 6,08 4,57 -0,39 9 

18 Campo Grande 17,14 13,79 9,45 19,75 6,18 11,22 11,12 2,00 2,98 3,94 -0,77 10 

20 Campo Limpo 30,12 32,34 25,02 26,77 22,10 16,06 13,99 10,04 15,15 16,88 -0,44 21 

22 Cangaíba 18,90 24,00 17,46 12,37 10,20 11,67 8,77 13,91 5,12 5,13 -0,73 13 

24 Capão Redondo 53,23 42,58 31,76 24,33 23,30 11,53 17,11 12,42 14,15 10,31 -0,81 24 

15 Carrão 11,34 12,52 14,92 4,94 6,14 8,54 6,07 4,83 3,60 4,78 -0,58 8 

27 Casa Verde 21,38 28,45 10,64 15,33 28,24 11,74 5,86 2,34 3,50 3,50 -0,84 13 

14 Cidade Ademar 45,77 35,39 31,92 20,71 21,31 11,53 11,45 10,60 10,88 7,44 -0,84 21 
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17 Cidade Dutra 42,48 53,18 34,49 22,09 17,94 19,97 9,72 11,24 7,64 8,13 -0,81 23 

19 Cidade Líder 30,27 28,33 27,27 20,49 14,64 10,50 9,62 6,37 7,90 3,92 -0,87 16 

25 Cidade Tiradentes 38,12 47,37 18,63 21,42 8,38 10,25 6,28 8,13 10,88 5,62 -0,85 18 

23 Consolação 7,24 3,60 1,79 1,78 7,09 0,00 0,00 0,00 3,49 3,47 -0,52 3 

26 Cursino 21,23 23,96 10,47 18,92 10,34 4,67 4,64 10,15 5,50 7,29 -0,66 12 

28 Ermelino Matarazzo 31,37 26,56 20,01 19,87 9,87 2,68 10,66 6,19 5,28 4,38 -0,86 14 

29 Freguesia do Ó 21,39 19,35 18,00 15,26 21,56 19,53 9,09 18,24 9,13 4,22 -0,80 16 

30 Grajaú 59,91 67,88 53,66 31,36 27,70 18,15 9,86 11,19 12,20 11,28 -0,81 30 

31 Guaianases 84,82 67,38 40,39 21,55 21,44 13,60 6,78 11,59 9,62 8,61 -0,90 29 

33 Iguatemi 60,96 48,55 33,09 29,71 29,89 15,04 17,18 17,61 13,34 6,90 -0,89 27 

35 Ipiranga 13,92 18,76 11,76 14,58 12,54 10,53 5,70 8,49 4,68 2,79 -0,80 10 

32 Itaim Bibi 5,97 4,72 2,33 2,30 1,14 0,00 3,33 1,09 0,00 1,07 -0,82 2 

24 Itaim Paulista 35,26 46,11 23,85 19,17 13,17 13,12 10,81 9,42 8,93 6,66 -0,81 19 

36 Itaquera 34,57 42,37 29,00 17,66 17,63 11,74 6,36 11,73 3,91 8,77 -0,75 18 

37 Jabaquara 32,32 22,51 19,67 16,85 19,96 8,59 8,10 8,08 4,02 10,24 -0,68 15 

38 Jaçanã 26,95 33,29 20,34 18,15 21,30 14,88 7,43 13,77 14,80 9,49 -0,65 18 

40 Jaguara 15,61 11,75 15,71 11,81 3,95 7,94 3,99 0,00 4,02 0,00 -1,00 7 

45 Jaguaré 20,41 13,37 15,35 21,59 4,25 12,57 12,39 14,25 10,04 7,91 -0,61 13 

39 Jaraguá 26,71 34,92 30,34 21,15 25,37 15,00 9,03 11,05 11,93 8,47 -0,68 19 

41 Jardim Ângela 57,88 54,46 38,77 29,94 26,86 17,83 19,63 9,99 14,24 13,98 -0,76 28 

42 Jardim Helena 32,43 28,17 33,31 21,79 13,13 9,53 7,36 6,66 5,92 6,68 -0,79 16 

43 Jardim Paulista 1,18 4,69 3,50 1,16 1,15 1,15 1,14 1,13 1,13 0,00 -1,00 2 

44 Jardim São Luís 59,92 53,16 35,00 23,19 26,06 20,79 12,96 15,85 10,46 14,04 -0,77 27 

96 José Bonifácio 23,51 32,95 17,55 13,83 9,38 6,73 1,66 3,27 8,07 6,36 -0,73 12 

46 Lajeado 36,48 46,98 21,82 13,65 15,45 4,31 6,14 7,34 7,30 6,66 -0,82 17 

47 Lapa 8,16 6,47 3,20 4,76 3,15 7,80 3,09 9,20 3,04 0,00 -1,00 5 

48 Liberdade 20,45 20,21 13,85 9,14 9,05 7,46 8,87 4,39 4,35 2,87 -0,86 10 

49 Limão 36,62 29,35 22,05 23,32 45,55 24,71 14,88 13,68 7,48 7,49 -0,80 23 

50 Mandaqui 15,33 11,44 11,40 9,46 11,30 11,27 6,55 7,46 3,72 5,56 -0,64 9 

95 Marsilac 35,99 12,03 12,03 12,03 24,09 0,00 24,21 12,12 0,00 24,25 -0,33 16 

51 Moema 6,78 1,34 1,31 2,59 1,27 1,25 0,00 1,22 0,00 4,73 -0,30 2 

52 Moóca 6,08 19,41 7,33 11,52 11,32 5,56 0,00 4,03 2,65 0,00 -1,00 7 

53 Morumbi 13,40 25,93 10,04 14,59 11,80 6,89 8,96 4,37 6,40 6,21 -0,54 11 

58 Parelheiros 64,60 54,81 45,53 38,42 28,32 18,72 14,33 9,35 14,51 16,40 -0,75 30 

62 Pari 13,08 32,21 31,72 12,49 30,71 18,14 5,96 5,88 11,58 0,00 -1,00 16 

59 Parque do Carmo 53,81 39,68 39,42 27,11 16,47 17,88 7,41 20,64 11,73 8,74 -0,84 24 

54 Pedreira 38,26 38,52 29,83 23,56 13,81 11,50 11,36 9,13 6,94 8,90 -0,77 19 

55 Penha 19,16 8,75 10,32 9,51 11,85 5,52 7,86 4,71 5,48 4,68 -0,76 9 

61 Perdizes 4,79 5,70 4,71 1,87 1,86 1,84 3,65 1,81 2,70 1,79 -0,63 3 

63 Perus 20,67 29,91 40,24 9,27 26,14 20,67 11,49 11,36 6,24 7,39 -0,64 18 

56 Pinheiros 12,58 12,54 3,12 10,89 6,20 3,09 6,16 1,53 0,00 0,00 -1,00 6 

57 Pirituba 25,72 25,61 10,93 11,49 13,86 6,01 5,99 13,74 4,17 5,34 -0,79 12 

60 Ponte Rasa 22,54 30,85 17,56 18,67 11,46 12,57 6,32 13,78 11,71 7,49 -0,67 15 

66 Raposo Tavares 21,51 19,18 16,88 16,73 16,58 13,34 7,12 3,03 14,99 1,98 -0,91 13 

64 República 16,10 27,67 11,65 15,26 7,50 14,76 16,33 12,48 14,06 6,91 -0,57 14 

65 Rio Pequeno 18,53 10,53 14,82 13,87 6,90 8,58 4,27 7,64 2,53 10,92 -0,41 10 

67 Sacomã 24,94 27,71 15,64 18,03 12,48 11,14 6,14 10,57 4,04 4,81 -0,81 14 

71 Santa Cecília 13,53 9,31 7,84 9,00 3,80 6,24 1,23 6,06 5,98 1,18 -0,91 6 

79 Santana 6,47 7,31 5,71 4,92 4,95 2,49 3,33 7,54 3,37 1,69 -0,74 5 

68 Santo Amaro 28,61 15,62 13,82 6,03 10,38 4,38 5,75 2,83 9,80 2,75 -0,90 10 

72 São Domingos 27,61 14,37 17,93 9,54 3,57 5,93 4,74 11,82 3,54 3,53 -0,87 10 
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74 São Lucas 19,26 16,37 18,46 9,21 3,53 5,64 9,15 10,55 13,35 4,91 -0,75 11 

76 São Mateus 43,08 44,95 25,02 25,65 25,65 15,40 7,07 7,73 6,45 7,73 -0,82 21 

75 São Miguel 51,56 44,56 41,69 27,25 22,14 13,80 11,77 12,96 15,20 9,82 -0,81 25 

78 São Rafael 49,82 49,12 34,79 20,11 24,96 10,13 5,00 6,34 10,43 4,80 -0,90 22 

69 Sapopemba 42,76 41,66 23,28 14,09 13,03 9,15 5,99 11,27 10,19 5,62 -0,87 18 

70 Saúde 11,59 8,19 4,86 8,01 3,17 1,57 2,34 4,63 5,36 0,76 -0,93 5 

0 Sé 33,68 23,72 32,67 36,68 31,58 8,89 4,37 4,30 21,17 4,17 -0,88 20 

77 Socorro 5,13 36,03 15,48 20,72 20,79 7,82 15,72 7,91 23,81 5,31 0,03 16 

80 Tatuapé 9,77 9,62 9,48 8,17 4,61 4,55 2,24 4,42 4,37 2,15 -0,78 6 

81 Tremembé 21,73 24,76 18,07 17,17 17,95 11,22 13,13 13,42 10,15 5,48 -0,75 15 

82 Tucuruvi 16,08 4,02 13,09 9,08 10,10 6,07 6,08 8,11 6,09 5,08 -0,68 8 

83 Vila Andrade 26,19 29,11 27,46 32,98 10,44 11,74 11,19 7,40 6,33 8,99 -0,66 17 

84 Vila Curuçá 40,67 29,76 21,59 30,30 18,16 12,77 7,39 9,41 6,04 4,69 -0,88 18 

85 Vila Formosa 22,30 18,03 13,77 8,47 6,35 12,69 2,11 5,28 6,33 1,05 -0,95 10 

86 Vila Guilherme 15,73 7,81 21,29 21,11 13,33 5,67 1,87 3,71 11,05 3,65 -0,77 11 

87 Vila Jacuí 24,62 37,96 22,49 18,96 9,13 7,73 9,85 4,22 6,32 3,51 -0,86 14 

88 Vila Leopoldina 30,82 13,14 9,46 0,00 2,92 11,24 8,13 2,62 2,54 2,45 -0,92 8 

91 Vila Maria 27,16 27,15 21,04 13,15 12,28 10,55 12,33 9,70 4,41 4,41 -0,84 14 

90 Vila Mariana 2,40 7,94 1,58 4,71 2,34 2,33 2,32 1,54 0,00 0,76 -0,68 3 

92 Vila Matilde 18,34 9,63 18,26 13,43 13,41 14,35 4,78 6,68 6,67 0,95 -0,95 11 

89 Vila Medeiros 23,77 35,57 22,68 16,22 15,62 11,26 10,60 12,23 9,23 5,43 -0,77 16 

93 Vila Prudente 17,49 18,44 12,60 10,64 8,69 3,86 7,70 4,81 0,96 5,75 -0,67 9 

94 Vila Sônia 11,99 17,04 11,46 15,29 5,99 6,84 10,55 0,94 4,62 8,14 -0,32 9 

  Total 35,98 36,32 26,04 20,64 18,57 13,29 10,47 11,09 9,47 7,75 -0,78 19 
Fonte: Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade (PRO-AIM) e Fundação Sistema de Análise de Dados 
(Seade) 

  

 
O segundo grupo, que apresenta a segunda pior média para o período, possuem média 

superior a 19, que é a média da cidade, e inferior ou igual a 24 mortes por 100 mil habitantes. 

Nesse grupo estão 12 distritos: Campo Limpo, Capão Redondo, Cidade Ademar, Cidade Dutra, 

Itaim Paulista, Jaraguá, Limão, Parque do Carmo, Pedreira, São Mateus, São Rafael e Sé. Desses 

12 distritos, nove apresentaram queda na taxa de mortalidade superior a queda do município 

que foi de 78%, e três apresentaram uma queda inferior, o que indica uma piora no índice, 

esses três distritos são: Campo Limpo (-44%), Jaraguá (-68%) e Pedreira (-77%). 

Os dois grupos com as piores médias totalizam 23 distritos e eles tem em comum a 

localização na periferia da cidade, com exceção dos distritos da Sé e do Brás. São distritos, em 

sua grande maioria, com baixo IDH no ano 2000, pertencentes a áreas pobres ou de classe 

média baixa14 e com alto índice de vulnerabilidade juvenil, de acordo com a publicação 

Evolução do Índice de Vulnerabilidade Juvenil, 2000/2005. 

Quando separamos a década estudada em dois períodos de 2002 a 2006 e de 2007 a 

2011, notamos uma piora nas taxas de mortalidade durante o segundo período em cinco  

                                                           
14

 A tabela com IDH e mapa classificando os distritos encontram-se no anexo. 
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distritos: Jaçanã, Jaguaré, Marsilac, República e Tremembé. Esses distritos apresentaram no 

segundo período taxas maiores do que as da cidade na maior parte dos anos, enquanto no 

período anterior suas taxas eram inferiores a média da cidade na maioria dos anos. Esses cinco 

distritos encontra-se no terceiro grupo, com taxa média de mortalidade entre 13 e 18.  

A tabela 9 traz alguns dados selecionados para a nossa análise. 

Tabela 9 - Dados selecionados da SSP, município de São Paulo, 2002 a 2011 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Homicídio doloso 4.631 4.268 3.368 2.469 1.985 1.538 1.263 1.237 1.196 1.019 

Nº de vítimas de homicídio doloso ... ... ... 2684 2190 1648 1322 1301 1263 1072 

Latrocínio 192 183 100 81 45 42 69 100 76 91 

Nº de vítimas de latrocínio ... ... ... 105 67 65 69 101 76 94 

Armas de fogo apreendidas 12.038 12.622 11.075 10.507 7.633 6.987 6.160 6.701 5.886 5.671 

Pessoas mortas em confronto com a 
polícia civil em serviço 

28 9 10 2 9 7 4 5 3 12 

Pessoas mortas em confronto com a 
polícia militar em serviço 

278 434 264 121 257 203 211 275 256 230 

Pessoas feridas em confronto com a 
polícia civil em serviço 

11 6 6 3 1 6 5 3 14 28 

Pessoas feridas em confronto com a 
polícia militar em serviço 

169 174 145 123 135 160 122 140 121 131 

Fonte: Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo     

... Dados indisponíveis           

 Com relação às armas de fogo apreendidas, observamos uma queda no número 

de apreensões. Em 2002 foram apreendidas 12.038 armas e em 2011 esse número caiu para 

5.671.  Observa-se também queda do número de homicídios dolosos durante o período de 

2002 a 2011. Em 2011 o número total de homicídios é 76% menor do que em 2002. E o 

número de vítimas caiu 60% entre 2005 e 2011. O crime de latrocínio também registrou queda 

no período, mas não é constante, havendo um aumento em 2009, queda em 2010 e voltando a 

subir em 2011. 

Ao contrário dos homicídios, o número total de mortos em confronto com a Polícia 

permanece praticamente estável, apresentando uma queda de apenas 21%. Na figura 8 pode-

se ver a diferença entre a curva de homicídio doloso e de mortos pela Polícia. 
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 Quando comparamos os dados da SSP com os dados do PRO-AIM percebemos que os 

números diferem. A morte por intervenção legal que é o mesmo do que morte em confronto 

com a polícia é bem menor no banco do PRO-AIM. Já o número de vítimas de homicídios e 

latrocínio da SSP é inferior aos registrados como homicídio15 pelo PRO-AIM, como exemplifica a 

tabela 10. 

Tabela 10 - Município de São Paulo, 2002 a 2011 

Fonte   2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

SSP 
Mortos em confronto 

com a polícia 
306 443 274 123 266 210 215 280 259 242 2.618 

PRO-AIM 
Morte por 

intervenção legal 
77 168 142 126 172 151 167 188 163 137 1491 

SSP 
Vítimas homicídios 
dolosos e latrocínio 

- - - 2789 2257 1731 1391 1402 1339 1166 12075 

PRO-AIM Homicídio 6066 5602 4289 3107 2557 1931 1623 1681 1536 1285 13720* 

- dados indisponíveis 

*soma de 2005 a 2011 
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 Conforme já foi apontado no item 1, as mortes registradas como homicídio pela PRO-AIM também 

incluem os mortos durante um crime de latrocínio. Para podermos comprar os dados da PRO-AIM 

com os da SSP, foram somados os números de vítimas de homicídio doloso e latrocínio. 
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O PRO-AIM computou 1127 mortes por intervenção legal a menos do que a SSP para o 

mesmo o período e os dados do PRO-AIM registram 1645 mortos por homicídio a mais do que 

a SSP no período de 2005 a 2011. 

 

3. O que explica a diferença entre os dados do PRO-AIM e da SSP? 

 As mortes computadas como agressões no banco de dados da PRO-AIM são as mortes 

que na Declaração de Óbito consta o homicídio como sendo a circunstância mais provável da 

morte. Na categoria geral homicídio entram os latrocínios, os homicídios dolosos e alguns 

casos de mortes por intervenção legal, e não entra no computo os homicídios acidentais, os 

quais são categorizados como acidente. A categoria homicídio utilizada na Declaração de Óbito 

é uma categoria que não corresponde à categoria policial, a qual faz distinção entre homicídio 

doloso e culposo, latrocínio e resistência seguida de morte16. Outra causa da diferença nos 

números são as tentativas de homicídio que se transformam em homicídio. A PRO-AIM só 

registrará o ocorrido após a morte, porém, na SSP o caso pode ser computado como tentativa 

de homicídio caso o BO complementar alterando a natureza da ocorrência não seja lavrado 

e/ou computado nas estatísticas. Outra possível diferença é gerada pela diferença entre o local 

de óbito e o local do crime. Se um crime ocorreu em uma cidade vizinha e a vítima foi 

encaminhada a um hospital na capital vindo a falecer, a PRO-AIM considera que o óbito 

ocorreu na capital, porém, para a polícia o local do crime é a cidade vizinha e deverá ser 

investigado pela polícia local. Sendo assim, dificilmente os dados de homicídio da SSP e da 

PRO-AIM irão igualar-se. 

  Com relação às mortes por intervenção legal, após investigações junto ao IML 

realizadas pelo PRO-AIM observa-se um crescimento desse tipo de intenção. Porém, os casos 

assinalados como homicídio não são investigados e se assim for registrada uma morte por 

intervenção legal, ela será computada como homicídio. Uma das estratégias usadas pela PRO-

AIM é a soma das mortes por intervenção legal e homicídios para fins de análise, pois dentro 

do campo da saúde o importante é computar o número de casos que envolvem agressões e 

não diferenciar se foi por intervenção legal ou não. 

                                                           
16

  A resolução SSP-05 de 07 de janeiro de 2013, seguindo a resolução 8/2012 do Conselho da Defesa 

Humana, colocou fim aos autos de resistência seguida de morte, as quais devem ser registradas 

como morte decorrente de intervenção policial. 
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Se seguirmos a orientação do PRO-AIM e somarmos número de vítimas de homicídios 

e intervenções legais teremos o seguinte quadro: 

Tabela 11 - Total de mortos segundo fonte de dados, município de São Paulo, 2005 a 2011 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

PRO-AIM 3233 2729 2082 1790 1869 1699 1422 14824 

SSP¹ 2912 2523 1941 1606 1682 1598 1408 13670 

SSP menos PRO-AIM 321 206 141 184 187 101 14 1154 

¹ Soma do número de vítimas de homicídios, latrocínio e os mortos em confronto com a polícia 

  

Na tabela 11, verificamos uma queda constante na diferença entre os dados da SSP e 

do PRO-AIM, diferença que passou de 10% em 2005 para 1% em 2011, ou seja, parece que 

houve uma melhora na qualidade dos registros dos dados. Porém, não podemos esquecer que 

no item 1 apontamos um aumento de mortes por intenção não determinada no ano de 2011, 

um total de 967 mortes, sendo 131 por armas de fogo, ou seja, essa aproximação dos números 

pode ser devido a uma sub-representação dos homicídios. 

 

4. Outras fontes de dados: pesquisas de vitimização 

Foram identificadas quatro pesquisas de vitimização no período de 2002 a 2011. Essas 

pesquisas foram realizadas pelo Centro de Políticas Públicas (CPP) e a empresa Ipsos Public 

Affairs, pelo Núcleo de Estudo da Violência da Universidade de São Paulo (NEV/USP) e pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As pesquisas de vitimização, apesar de 

estarem apoiadas em rememoração que influenciam os resultados, são importantes fontes de 

informação sobre violência, atividade criminal, posse de armas de fogo e percepção pública e 

atitudes em relação à violência. 

Em 2009, o IBGE realizou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, a 

qual investigou, em caráter suplementar, o tema de Vitimização e Justiça. Essa pesquisa é de 

abrangência nacional e os seus dados estão separados por Estados e não município, e não há 

informações específicas sobre armas de fogo. Porém, alguns dados são importantes para 

pensarmos sobre a subnotificação de crimes. A pesquisa aponta que entre 27 de setembro de 

2008 e 26 de setembro de 2009, um total de 11,9 milhões de pessoas com 10 anos ou mais 

foram vítimas de furto ou roubo no Brasil, sendo que 441,4 mil sofreram ambos os crimes. Das 

que foram furtadas, apenas 37,7% procuraram a polícia e 10,1% deste total não obtiveram  
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êxito em registrar Boletim de Ocorrência. Com relação às vítimas de roubo, somente 48,4% 

buscaram a polícia, porém 9,8% não conseguiram registrar o fato na delegacia. 

Em ambos os casos, a falta de confiança na polícia foi o principal motivo alegado pelas vítimas, 

tanto de furto, quanto de roubo, para não comunicarem o ocorrido à polícia. Essa pesquisa 

aponta, mais uma vez, a fragilidade dos números apresentados pelas polícias, os quais não 

traduzem o número real de ocorrências, mas tão somente os que foram registrados. No caso 

de homicídios, a subnotificação é menor, pois o crime não é reportado só pela família das 

vítimas, mas também por outras instituições, como os hospitais e IML. 

A pesquisa realizada pelo NEV/USP ocorreu em 2010 sob o título “Atitudes, normas 

culturais e valores com relação à violação dos direitos humanos e violência”. O banco de dados 

disponível na internet17, contem dados de caracterização socioeconômica dos entrevistados e 

informações quanto à exposição, opiniões e valores com relação à violência, bem como 

avaliações sobre as polícias, atuação do Estado, relações com a vizinhança, e atitudes em 

relação a algumas situações de exposição à violência, incluindo dados sobre exposição à 

violência por armas de fogo. O questionário com perguntas fechadas foi aplicado a 4025 

pessoas acima de 16 anos, selecionadas segundo o perfil demográfico dos respectivos setores 

censitários, nas seguintes capitais: Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 

Salvador, Recife, Fortaleza, Belém, Manaus, Porto Velho e Goiânia. Para o presente relatório 

foram selecionados os dados da cidade de São Paulo que contém alguma informação sobre 

armas de fogo.  Importante colocar que a primeira pesquisa foi realizada em 1999 e quando 

possível faremos comparação entre os dois anos. 
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 http://www.nevusp.org/ 
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Tabela 12 - Vitimização, São Paulo, 1999 e 2010 
     1999 2010 

Ú
lt

im
o

s 
1

2
 m

e
se

s

 

Foi ameaçado por alguém portando uma arma de fogo para roubar algo seu 
7% 4,82% 

Foi ferido por arma de fogo 
0,40% 0,17% 

Possui parente próximo que foi ferido por arma de fogo ou faca 3,20% 1,25% 

Possui parente próximo que foi assassinado 
3,80% 1,33% 

A
lg

u
m

a 
ve

z 
n

a 
vi

d
a

 

Foi ameaçado por alguém portando uma arma de fogo para roubar algo seu 
 _ 20,76% 

Foi ferido por arma de fogo  _ 1,83% 

Possui parente próximo que foi ferido por arma de fogo ou faca 
 _ 11,21% 

Possui parente próximo que foi assassinado 
 _ 11,54% 

Fonte: Pesquisa "Atitudes, normas culturais e valores em relação à violência”. NEV/USP, 2010 
- Sem dados para o ano de 1999 
 

 Na tabela 12, quando comparamos 1999 com 2010, observamos uma queda no 

percentual de pessoas que foram ameaçadas ou feridas por armas de fogo e que possuem 

parentes feridos ou ameaçados por armas de fogo nos últimos 12 meses. Em 1999, 7% dos 

entrevistados foram ameaçados por armas de fogo durante um roubo e 0,4% foram feridos por 

armas de fogo ou faca, sendo que em 2010 cai para 4,82% o percentual de pessoas ameaçadas 

e para 0,17% o de pessoas feridas. O mesmo ocorre com a porcentagem de pessoas que 

possuem parentes feridos por armas de fogo ou faca ou assassinados nos últimos 12 meses, 

que passou de 3,20% e 3,80% respectivamente, para 1,25% e 1,33% em 2010. Apesar do 

problema de subnotificação de crimes apontados, podemos observar que não somente os 

crimes estão caindo, mas também as taxas de vitimização. 

Quando deixamos de olhar os últimos 12 meses e passamos a focar a vida dos 

entrevistados, as taxas sobem e 20,76% dos entrevistados relatam terem sido ameaçados por 

armas de fogo durante um roubo e 1,83% terem sido feridos. Sendo que 11,21% possuíam 

parentes próximos feridos por armas de fogo ou faca e 11,54% possuíam parente que foi 

assassinado. 
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Tabela 13 - Exposição à violência nos últimos três meses, São Paulo, 1999 e 2010 

   1999 2010 

Assistiu no bairro alguém recebendo um tiro 11,20% 12,87% 

Assistiu no bairro alguém sendo assassinado 8,20% 14,37% 

Assistiu em seu bairro tiroteios  - 16,03% 

Fonte: Pesquisa "Atitudes, normas culturais e valores em relação à violência”. NEV/USP, 2010 
- Não há dados para 1999 

 

Apesar de verificada uma queda na vitimização direta, quando olhamos a tabela 13, 

observamos um leve aumento na proporção de pessoas que foram expostas a situações de 

violência. Em 1999, 11,20% dos entrevistados assistiram alguém recebendo um tiro e 8,20% 

assistiram alguém ser assassinado, percentual que subiu em 2010 para 12,87% e 14,37%, 

respectivamente. 

 

Tabela 14 - Motivo para o uso de armas de fogo, São 
Paulo/SP, 1999 e 2010 

  
1999 

 
2010 

 

Impressionar colegas 100 190 

  20% 15,78% 

Resolver disputas 19 127 

  3,80% 10,55% 

Se sentir importante 66 278 

  13,20% 23,09% 

Se proteger 151 149 

  30,20% 12,38% 

Imitar os outros 29 56 

  5,80% 4,65% 

Se sentir forte 116 312 

  23,20% 25,91% 

Nenhum destes/outros 11 43 

  2,20% 3,57% 

Não sabe/ não opinou 8 49 

  1,60% 4,07% 

Total 500 1204 

  100% 100% 
Fonte: Pesquisa "Atitudes, normas culturais e valores em relação à violência”. 
NEV/USP, 2010 

 

Com relação às razões para o uso de armas de fogo, “se proteger” era apontada como a 

principal razão em 1999 (30,20%) pelos entrevistados, seguida de “se sentir forte” (23,20%).  
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Em 2010, 25,91% dos entrevistados apontam “se sentir forte” como o principal motivo 

para o uso de arma de fogo, seguido de “se sentir importante” (23,09%). A razão “se proteger” 

ficou em quarto lugar em 2010 e foi apontada por 12,38% dos entrevistados, apresentando 

uma queda de 59%. Essa queda poderia indicar uma dissociação do porte de arma de fogo com 

proteção e segurança. Porém, a mesma pesquisa aponta que aumentou a porcentagem de 

pessoas que concorda em parte ou totalmente que carregar uma arma faz com que a pessoa 

esteja mais segura, passando de 9% em 1999 para 14,7%, como mostra a tabela 15. Também 

verificamos um aumento percentual de pessoas que concordam em parte ou totalmente em 

que ter uma arma em casa torna a casa mais segura, passando de 14,20% em 1999 para 

19,68% em 2010. Sendo que 8,64% dos entrevistados disseram já terem sentindo a 

necessidade de andar armado alguma vez na vida. 

Tabela 15 – Armas de fogo e sensação de segurança 

    
Concorda 

totalmente 
Concorda 
em parte 

Discorda em 
parte 

Discorda 
totalmente 

Indiferente 
Não sabe/ 

Não opinou 
Total 

Ter uma arma em 
casa torna a casa 
mais segura 

1999 
51 20 15 408 3 3 500 

10,20% 4% 3% 81,60% 0,60% 0,60% 100% 

2010 
98 139 144 814 0 9 1204 

8,14% 11,54% 11,96% 67,61% 0% 0,75% 100% 

Carregar uma arma 
faz com que a 
pessoa esteja mais 
segura 

1999 
28 17 20 431 2 2 500 

5,60% 3,40% 4% 86,20% 0,40% 0,40% 100% 

2010 
58 119 164 853 0 10 1204 

4,82% 9,88% 13,62% 70,85% 0% 0,83% 100% 
Fonte: Pesquisa "Atitudes, normas culturais e valores em relação à violência”. NEV/USP, 2010 

A pesquisa apontouum aumento da tolerância em relação à violência policial. 

Tabela 16 - Um policial pode atirar em 
um suspeito 

ano 

1999 2010 

Concorda totalmente 8 28 

1,60% 2,33% 

Concorda em parte 22 148 

4,40% 12,29% 

Discorda em parte 15 155 

3% 12,87% 

Discorda totalmente 446 866 

89,20% 71,93% 

Indiferente 6 0 

1,20% 0 

Não sabe/ Não opinou 3 7 

0,60% 0,58% 

Total 500 1204 

100 100 
Fonte: Pesquisa "Atitudes, normas culturais e valores em relação à 
violência”. NEV/USP, 2010 
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Em 1999, 6% dos entrevistados concordavam em parte ou totalmente que a polícia 

poderia atirar em um suspeito e 92,2% discordavam em parte ou totalmente. Em 2010, os 

percentuais passaram para 14,61% e 84,8%, respectivamente, o que representa uma maior 

tolerância em relação à violência perpetrada por policiais. 

As outras duas pesquisas foram realizadas pelo Centro de Políticas Públicas do Insper e 

a empresa Ipsos Public Affairs. As pesquisas de vitimização foram realizadas na cidade de São 

Paulo em 2003 e 2008. Os dados foram obtidos através de entrevistas com 5000 pessoas em 

2003 e 2967 em 2008, sendo que 19,1% dos entrevistados são os mesmos de 2003. Os dados 

disponíveis no Relatório da Pesquisa de Vitimização em São Paulo, apontam que houve uma 

queda em alguns crimes, tais como no caso de roubo e furto de componentes do carro. Porém, 

os níveis de vitimização ainda são elevados e, de modo geral, 36% dos paulistanos foram 

vítimas de algum tipo de crime (excluindo agressão verbal e acidentes de trânsito) no ano 

anterior a pesquisa. 

Com relação a armas de fogo, 2,6% dos entrevistados declararam ter algum tipo de 

arma de fogo em 2003 ante 2,3% em 2008. Em 2003 a principal razão para ter arma de fogo era 

proteção pessoal (44,4%), seguida de atividade profissional (36,3%), coleção antiguidade 

(10,5%) e esporte ou caça (8,9%). Em 2008, a proteção pessoal e atividade profissional 

aparecem empatadas na primeira posição com 34,9%, seguida de coleção antiguidade (22,7%) 

e esporte ou caça (7,6%). 

A pesquisa também traz dados sobre a utilização de armas de fogo durante roubos 

(tabela 17). Em quase todos os casos analisados, foi observada uma queda na utilização de 

armas de fogo durante roubos e o uso durante roubos à residência apresentou uma queda 

significativa de 69%. 

 

Tabela 17 - Utilização de armas nos roubos 

  2003 2008 Variação 

Roubo à residência 27,69% 8,57% -69,05% 

Roubo à casa de temporada* 60,00% 60,00% 0,00% 

Roubo de Veículo ou moto** 93,33% 91,67% -1,78% 

Roubo à pessoa 64,68% 55,48% -14,22% 

As variações em negrito são estatisticamente significativas.  

*Estatística feita com o total de entrevistados que tem casa de temporada. 

**Estatística feita com o total de entrevistados que tem automóvel ou moto. 
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5. Atendimento às vitimas de violência armada 

 Neste levantamento, procuramos mapear instituições e programas que oferecem 

atendimento às vítimas de violência armada na cidade e que tipo de informações são 

produzidas nestes locais. Tivemos bastante dificuldade em localizar essas instituições e 

algumas delas não retornaram os pedidos de entrevista.  

  No âmbito da Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo, existe o CRAVI – Centro de 

referência e apoio às Vítimas de Violência.  O CRAVI tem como objetivo geral promover o 

reconhecimento e o acesso aos direitos das vítimas de violência, visando à consolidação dos 

direitos humanos e o exercício da cidadania. Os atendimentos realizados pelo CRAVI 

compreendem atendimento psicológico, social e orientação jurídica para vítimas e seus 

familiares. Atualmente, o CRAVI conta com três sedes: São Paulo, Campinas e Baixada Santista. 

A Unidade mais antiga está localizada na capital e promove atendimentos desde 1998. As 

outras duas unidades foram abertas em 2012. 

 Durante o período de 2002 a 2011, o CRAVI atendeu 1104 casos, sendo que 63% eram 

de homicídios. A maioria das pessoas que procuram a instituição são mulheres, geralmente 

mães ou companheiras que perderam filhos ou maridos, reflexo da maior incidência de 

homicídios entre homens. Esses familiares são considerados pelos CRAVI as vítimas indiretas da 

violência e nesse espaço elas encontram um lugar para suas falas.  

As informações sobre atendimentos são registradas pela equipe, mas não são sistematizadas 

nem divulgadas para outras instituições ou mesmo para a população e geral.  

 

5. O monitoramento de Violências e Acidentes 

 No âmbito da saúde, a cidade de São Paulo conta com um sistema de vigilância de 

violência e acidentes (SIVVA), que começou a ser implementado na rede municipal de saúde 

em 2007 e desde 1º de julho de 2009 tornou-se disponível para toda a rede de serviços de 

saúde.  O Sistema é alimentado pelos dados constantes na “Ficha de Notificação de Casos 

Suspeitos ou Confirmados de Violências e Acidentes”. Ficha que deve ser preenchida quando 

os profissionais de saúde verificam que o atendido apresenta sinais ou sintomas ou relatou  
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situação de violência/acidentes18. Além de preenchê-la e manter uma cópia em prontuário, os 

profissionais devem encaminhá-la às autoridades competentes, quando for o caso, e inserir os 

seus dados no formulário do SIVVA na web. Essa digitação é realizada no próprio local de 

atendimento, quando este possuir um funcionário cadastrado e treinado, ou será realizada 

pela Supervisão de Vigilância em Saúde da Região (SUVIS). Também é de responsabilidade das 

SUVIS a realização dos treinamentos e o cadastro dos funcionários responsáveis pela digitação. 

O preenchimento da ficha de notificações é obrigatório e de responsabilidade dos 

profissionais de saúde dos serviços hospitalares, urgência e emergência da rede pública e 

privada e demais serviços de saúde do SUS do município de São Paulo. Alguns campos de 

preenchimento são de competência médica, tais como caracterização da lesão e o diagnóstico 

da lesão. 

 Porém, não são todas as unidades que fazem notificação. Segundo informações 

contidas no Boletim de Vigilância de Violência, a adesão dos hospitais municipais é ainda 

irregular e alguns dos principais serviços que internam pacientes vítimas de acidentes e 

violências não apresentam número correspondente de notificações. Com relação aos hospitais 

particulares, apenas sete notificaram o SIVVA no período de julho de 2008 a junho de 2009.    

 Em relação à qualidade de informação, há um trabalho para melhorá-la, focado em 

alguns quesitos que foram identificados como tendo informações insuficientes, como o sexo 

das vítimas. 

 O SIVVA é um sistema relativamente novo e de acordo com os dados da tabela 18, o 

número de notificações vem crescendo ao longo dos anos. De 2008 a 2012 observamos um 

crescimento de 1044% no total de notificações. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 De acordo com o Decreto Municipal nº 48.421/2007 e a Portaria nº 1328/2007 da Secretaria da 
Saúde, o preenchimento da ficha de notificações é obrigatória e de responsabilidade dos 
profissionais de saúde. 
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Tabela 18- Total de Notificações por tipo de intenção - SIVVA, município de São Paulo, 2008 

a 2012 

  2008 2009 2010 2011 2012 Incremento 

Agressões por terceiros 4507 13607 14410 14989 15251 238% 

Autoagressão/tentativa de suicídio 198 1115 1364 1227 1932 876% 

Acidentes de trânsito 2022 6904 8275 7386 65535 3141% 

Quedas e outros acidentes 3719 14443 29549 29974 37104 898% 

Intenção não determinada 277 1436 1397 1128 2832 922% 

Total 10723 37505 54995 54704 122654 1044% 

Fonte: SIVVA 
      

 

 Mais do que fornecer dados, o SIVVA é utilizado pela Secretaria da Saúde para pensar 

em intervenções locais. De acordo com o tipo de violência mais incidente na região é possível 

elaborar um planejamento de ações descentralizadas de prevenção e de atenção às pessoas 

que se encontram nestas situações. Procura-se formar uma rede de atendimento às vítimas, 

uma rede multidisciplinar de vigilância em saúde. 

No banco de dados do SIVVA disponível na internet19, há informações sobre armas de 

fogo. Os dados disponibilizados pelo SIVVA apresentam limites de interpretação por não serem 

representativos da totalidade dos acidentes ou violências atendidos no município de São Paulo. 

 No período de 2008 a 2011 foram notificados 1469 atendimentos envolvendo 

ferimento por armas de fogo, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 19 - Total de notificações de atendimentos realizados pelo 
SUS devido a ferimentos causados por arma de fogo, segundo tipo 

de intenção, Município de São Paulo, 2008 a 2011 

Agressão por terceiro 1294 

Acidente 113 

Autoagressão/tentativa de suicídio 23 

Intenção não determinada 39 

Total 1469 

Fonte: SIVVA  
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http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/tabnet/violencias_e_acidentes/index.php?p

=12819 
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Dos atendimentos realizados devido a armas de fogo, 88% foram resultados de 

agressões causadas por terceiro, ou seja, estão relacionados a homicídios, tentativas de 

homicídios e lesões corporais. Com relação à evolução dos casos, 14% dos casos atendidos 

resultaram em morte da vítima, seja por já ter sido recebida em óbito ou pelo óbito ter 

ocorrido durante o atendimento. 

 

Tabela 20 - Evolução dos casos atendidos devido a ferimento causado por armas de fogo, segundo tipo 
de intenção, Município de São Paulo, 2008 a 2011 

  
Acompanham

ento 
Alta 

Em 
observação 

Internação 
Recebido 
em óbito 

Transferênci
a 

Óbito no 
atendim. 

Não 
informado 

Ignorado Total 

Agressão por 
terceiros 

15 560 65 252 99 115 90 63 35 1294 

acidente 3 51 7 21 5 20 2 4 0 113 

auto-agressão/ 
tentativa de 
suicídio 

0 9 5 4 1 1 2 1 0 23 

intenção não 
determinada 

1 22 1 4 6 3 0 1 1 39 

Total 19 642 78 281 111 139 94 69 36 1469 

 

Para termos uma ideia da letalidade das armas de fogo vamos comparar os óbitos 

notificados em casos de agressões por terceiros segundo os meios mais comuns. A força física 

foi o meio mais comum de agressão por terceiros no período de 2008 a 2011, sendo 

responsável por 28658 atendimentos, e apenas 0,1% dos casos resultaram em óbito. O 

segundo instrumento mais comum é o objeto contundente, o qual foi responsável por 2905 

atendimentos e apenas 0,06% resultaram em óbito, em terceiro lugar está a arma branca, 

responsável por 2385 atendimentos, sendo notificado óbito em apenas 0,8% dos casos. A arma 

de fogo aparece em quarto lugar e é o instrumento que mais gerou óbito (14%). 

Além de informações sobre a evolução dos casos, encontramos informações sobre 

relacionamento entre vítima e agressor no caso de agressões por terceiro, dados que são 

apresentados na tabela a seguir. 
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Tabela 21 - Notificações de agressões por arma de fogo segundo relacionamento do 
agressor com a vítima, segundo sexo da vítima, Município de São Paulo, 2008 a 2011 

Relacionamento Feminino Masculino Total 

Familiar 
36 24 60 

17,2% 2,2% 4,6% 

Outros conhecidos 
27 73 100 

12,9% 6,7% 7,7% 

Ladrão ou Assaltante 
52 285 337 

24,9% 26,3% 26,0% 

Outros desconhecidos 
45 250 295 

21,5% 23,0% 22,8% 

Não informado 
49 453 502 

23,4% 41,8% 38,8% 

Total 
209 1085 1294 

100% 100% 100% 

Fonte: SIVVA    
 

Nos casos em que as mulheres são as vítimas das agressões por armas de fogo, 30% 

conheciam o seu agressor, 24,9% foram feridas por assaltantes e 21,5% por desconhecidos. Já 

entre os homens, 9% conheciam o agressor, 26,3% foi ferido por assaltante e 23% por outro 

desconhecido, sendo que em 41% dos casos não foi informado o tipo de relacionamento entre 

vítima e agressor. Essa informação é de extrema importância para entender como a violência 

afeta diferentemente os sexos, porém o alto índice de casos em que o relacionamento não é 

informado20 impossibilita uma análise profunda dos dados. 

 No banco de dados também encontramos informações sobre sexo e idade do agressor 

e horário da agressão, porém a maior parte das notificações apresenta esse dado como 

ignorado, chegando a 94% no caso de idade do agressor, 88% para o sexo e 54% para o horário, 

o que impossibilita a utilização desses dados para fins de análise.   

 

                                                           
20

 A não informação pode ser uma decisão da própria vítima, que não deseja naquele momento falar sobre quem 

foi o agressor e não significa necessariamente uma não informação por parte da unidade de saúde.   
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6. São Paulo em comparação aos demais municípios brasileiros  

 A falta de padronização dos dados da segurança pública dificulta a realização de 

estudos comparativos que analisem em profundidade municípios de diferentes unidades 

federativas. Esse tipo de comparação só é possível utilizando-se os dados da Saúde. 

Periodicamente, são publicados no Brasil os Mapas da Violência dos Municípios Brasileiros , 

com base dos dados disponíveis no SIM. Os Mapas publicados em 2007 e 2008 trazem um 

diagnóstico dos 5560 municípios brasileiros em 2007 e 5564 em 2008. Esses dados nos dão 

uma ideia do lugar que ocupa a cidade de São Paulo em relação aos demais municípios. 

 No período de 2002 a 2004, São Paulo apresentou uma taxa média de 48,2 homicídios 

por 100 mil habitantes, o que lhe rendeu a 182ª posição em relação aos municípios com as 

maiores taxas médias. Nesse mesmo período, São Paulo apresentou uma taxa média de 103,2 

homicídios por 100 mil habitantes na população jovem de 15 a 24 anos, ocupando a 110ª 

posição. Com relação aos óbitos por armas de fogo a taxa média de São Paulo foi de 33,7/100 

mil habitantes, ocupado a 228ª posição entre os 10% dos municípios com maiores taxas 

médias. 

 Na análise realizada em 2008, São Paulo apresenta uma taxa média 31,1 homicídios 

por 100 mil habitantes no período de 2004 a 2006, passando a ocupar a 492ª entre os 10% dos 

municípios com as maiores taxas médias, apresentando uma melhora significativa em relação 

ao período anterior. Com relação aos homicídios de jovens, apesar de estar em segundo lugar 

em relação ao total de jovens mortos, sendo a primeira posição ocupada pelo Rio de Janeiro, 

São Paulo apresenta uma taxa de 38,3 homicídios por 100 mil habitantes na população jovem e 

ocupa em 2006 a 178º posição. Também observamos uma melhora nas taxas de óbitos por 

armas de fogo que passou a ser de 20 mortes por 100 mil habitantes, mas não há dados sobre 

sua atual posição em relação aos demais municípios, por ter sido apresentada a colocação dos 

200 municípios com as maiores taxas médias e São Paulo não estava entre eles. 

 Os mapas da violência mostram o que já estamos apontando ao longo do relatório, 

uma queda nas taxas de homicídios. E mais do que isso, a comparação entre os mapas aponta 

que a cidade de São Paulo não só diminui os índices internamente, mas também melhorou sua 

colocação em relação ao restante do país. 
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Considerações finais 

São várias as fontes de dados sobre violência armada identificadas pelo presente 

relatório. A maior parte delas está disponível na internet, outras tiveram que ser buscadas 

junto à instituição. A qualidade dos dados vem melhorando ao longo dos anos, fruto da 

constante preocupação das instituições responsáveis pelo fornecimento das informações. 

Observamos iniciativas importantes na última década, como o SIVVA, Sistema de 

Vigilância em Acidentes e Violência. Mais do que coletar dados, o projeto ao redor do SIVVA 

visa identificar as especificidades locais para que seja possível propor ações específicas e 

construir políticas públicas. 

A preocupação com as vítimas também pode ser identificada no trabalho realizado 

pelo CRAVI, o qual recebe, em sua maioria, familiares de vítimas de homicídios e busca através 

de um atendimento multidisciplinar transformar a dor e a angústia em protagonismo social e 

luta. O trabalho do CRAVI é pequeno, tendo em vista o tamanho populacional e espacial da 

cidade, mas é uma iniciativa que mereceria ser expandida. 
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ANEXOS 

1. Mapa: Tipos de Área, Distritos do Município de São Paulo, 2005 
 

 

 

Fonte: Fundação Seade. Sistema de Estatísticas Vitais. Fonte: Fundação Seade. Sistema de Estatísticas Vitais. 

 

 

 



 

Rua Luís Murat, 260 | 05436-050 São Paulo/SP | + 55 11 3093.7333 

2. IDH, município de São Paulo, 2000 

Resultado calculado do IDH , 2000 
Distritos Posição IDH População   Distritos Posição IDH População 

Moema 1 0,884 71.276  Anhanguera 49 0,528 38.427 

Morumbi 2 0,86 34.588  Vila Matilde 50 0,527 102.935 

Jardim Paulista 3 0,85 83.667  Limão 51 0,525 82.045 

Pinheiros 4 0,833 62.997  Freguesia do O 52 0,525 144.923 

Itaim Bibi 5 0,811 81.456  Jaguará 53 0,523 25.713 

Alto de Pinheiros 6 0,801 44.454  Sao Lucas 54 0,513 139.333 

Consolação 7 0,799 54.522  Vila Prudente 55 0,513 102.104 

Campo Belo 8 0,78 66.646  Sacoma 56 0,511 228.283 

Perdizes 9 0,762 102.445  Raposo Tavares 57 0,508 91.204 

Santo Amaro 10 0,759 60.539  Jose Bonifácio 58 0,507 107.082 

Vila Mariana 11 0,753 123.683  Se 59 0,498 20.115 

Butantã 12 0,716 52.649  Sao Mateus 60 0,494 154.850 

Bela Vista 13 0,692 63.190  Vila Medeiros 61 0,491 140.564 

Saúde 14 0,686 118.077  Ponte Rasa 62 0,49 98.113 

Santana 15 0,668 124.654  Tremembé 63 0,489 163.803 

Liberdade 16 0,665 61.875  Cangaiba 64 0,484 137.442 

Lapa 17 0,661 60.184  Pari 65 0,484 14.824 

Tatuapé 18 0,657 79.381  Itaquera 66 0,476 201.512 

Mooca 19 0,655 63.280  Jaçanã 67 0,474 91.809 

Santa Cecília 20 0,654 71.179  Cidade Dutra 68 0,469 191.389 

Vila Sonia 21 0,646 87.379  Vila Maria 69 0,468 113.845 

Campo Grande 22 0,642 91.373  Erm. Matarazzo 70 0,464 106.838 

Socorro 23 0,628 39.097  Cachoeirinha 71 0,462 147.649 

Tucuruvi 24 0,618 99.368  Cidade Líder 72 0,46 116.841 

Belém 25 0,612 39.622  Guaianazes 73 0,458 98.546 

Ipiranga 26 0,594 98.863  Cidade Ademar 74 0,458 243.372 

Mandaqui 27 0,59 103.113  Parque do Carmo 75 0,458 64.067 

Vila Andrade 28 0,586 73.649  Campo Limpo 76 0,455 191.527 

Cursino 29 0,586 102.089  Capao Redondo 77 0,454 240.793 

Barra Funda 30 0,575 12.965  Sao Miguel 78 0,451 97.373 

Jaguaré 31 0,573 42.479  Sapopemba 79 0,446 282.239 

Brás 32 0,571 25.158  Cidade Tiradentes 80 0,446 190.657 

Agua Rasa 33 0,57 85.896  Perus 81 0,442 70.689 

Bom Retiro 34 0,561 26.598  Jardim Sao Luis 82 0,441 239.161 

Rio Pequeno 35 0,561 111.756  Jaraguá 83 0,44 145.900 

Carrão 36 0,556 78.175  Pedreira 84 0,438 127.425 

Vila Formosa 37 0,555 93.850  Itaim Paulista 85 0,434 212.733 

Vila Guilherme 38 0,546 49.984  Brasilandia 86 0,432 247.328 

Artur Alvim 39 0,546 111.210  Vila Curuçá 87 0,431 146.482 

Penha 40 0,543 124.292  Grajaú 88 0,419 333.436 

Vila Leopoldina 41 0,542 26.870  Jardim Helena 89 0,409 139.106 

Sao Domingos 42 0,536 82.834  Vila Jacui 90 0,406 141.959 

Republica 43 0,534 47.718  Jardim Ângela 91 0,402 245.805 

Cambuci 44 0,534 28.717  Iguatemi 92 0,397 101.780 

Aricanduva 45 0,53 94.813  Lajeado 93 0,397 157.773 

Casa Verde 46 0,529 83.629  Sao Rafael 94 0,387 125.088 

Pirituba 47 0,529 161.796  Parelheiros 95 0,384 102.836 

Jabaquara 48 0,528 214.095  Marsilac 96 0,245 8.404 

         

Fonte: IBGE/Censo 2000 e Fundação SEADE. Elaboração SDTS/PMSP 
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