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A violência provocada por meio da arma de fogo é um problema que afeta a 
sociedade brasileira e sua gravidade vem sendo denunciada desde os anos 
1990 por pesquisadores e gestores públicos. Pesquisas na área da saúde e 
da segurança apontam para o papel da arma de fogo na produção de mor-
tes violentas, sobretudo dos homicídios e outros crimes intencionais que 
resultam na morte da vítima. As agressões com arma de fogo têm alto risco 
de letalidade e causam sequelas à saúde das vítimas que foram expostas à 
ameaça ou sobreviveram às lesões provocadas pela violência armada. De 
forma indireta, também causam danos a toda família da vítima. 

No presente estudo, o Instituto Sou da Paz analisou os dados do Sistema de 
Informação sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informação de Agra-
vos de Notificação (Sinan) do Ministério da Saúde com objetivo de entender 
o que os dados sobre mortalidade e outras violências atendidas no sistema 
da saúde podem dizer a respeito da violência armada no país. Procuramos 
fazer um retrato da violência armada evidenciando a importância desse ins-
trumento na produção de mortes e lesões e atentando às desigualdades 
que emergem ao se detalhar o perfil dos eventos e de suas vítimas.

i. Introdução
03
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É sabido que a violência em geral afeta de modo diferente a 
população brasileira em seus diversos grupos e estratos so-
ciais. Diversos estudos apontam para a forte desigualdade 
racial e para a sobrerrepresentação dos homens e de jovens 
entre as vítimas. A partir dos anos 2000, com a qualificação 
da informação sobre raça/cor, foi possível verificar que, no 
esteio do crescimento observado nos anos 1990, as altas ta-
xas de homicídios durante a primeira década dos anos 2000 
decorreram do aumento de casos entre as pessoas negras, 
enquanto na população branca houve redução, tratando-se, 
portanto, de uma tendência de crescimento seletivo da mor-
talidade.1 Essa mesma tendência é percebida na evolução 
dos homicídios com arma de fogo, cuja taxa de vitimização 
de pessoas brancas caiu enquanto a de pessoas negras au-
mentou.2 Além desses grupos majoritários entre as vítimas 
– pessoas negras, homens e jovens –, outros também estão 
especialmente vulneráveis às armas de fogo na medida em 
que estas podem ser associadas a violências que incidem 
contra grupos determinados e/ou em situações específicas 
de vulnerabilidade, como mulheres, crianças, adolescentes, 
pessoas idosas, pessoas com deficiência, população indí-

introdução

1  WAISELFISZ, J.J. Mapa da Violência 2012: a cor 
dos homicídios no Brasil. Rio de Janeiro: CEBELA, 
FLACSO; Brasília: SEPPIR/PR, 2012.

2  WAISELFISZ, J.J. Mapa da Violência 2016: ho-
micídios por arma de fogo no Brasil. Rio de Janei-
ro: FLACSO, 2015.

gena e população LGBTQIA+. Do conjunto de informações 
disponíveis, percebe-se que a discrepância na vitimização 
de pessoas negras e não negras se destaca não só pela in-
tensidade, mas também por atravessar e se reproduzir em 
outros grupos vulneráveis da população.

Nesse cenário, a caracterização das violências com empre-
go de arma de fogo dá visibilidade a um problema persisten-
te, que tanto reflete como contribui para perpetuar desigual-
dades estruturais da sociedade brasileira. Considerando o 
contexto atual de retrocessos em relação ao controle de ar-
mas no país, essa discussão é mais do que necessária.

Sobre a metodologia, apresenta-se uma análise descritiva 
no nível nacional da série histórica de óbitos por agressão 
do Sistema de Informações sobre Mortalidade, cuja fonte de 
dados é a declaração de óbito, e da série histórica de notifi-
cações de violências do Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação, cuja fonte é o registro (ficha de notificação) 
dos casos (não fatais) de violência atendidos no sistema da 
saúde cuja notificação é compulsória.
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Há muito as análises sobre as mortes violentas apontam 
para a grande participação da arma de fogo no total de 
homicídios cometidos no país a cada ano. Entre os anos 
1990 e 2000, a tendência de crescimento dos homicídios 
foi acompanhada pelo aumento da participação da arma de 
fogo nessas mortes, refletindo tanto o aumento da violên-
cia armada como o aprimoramento da informação sobre o 
meio empregado nas agressões, de modo que, no ano 2000, 
a proporção de mortes por arma de fogo saltou para 68% 
do total de homicídios3 e logo chegou a 70%. Desde então, 
essa proporção se manteve igual ou superou esse patamar, 
tendo chegado a 75% em 2017, ano mais violento da série 
histórica. Fato é que hoje, a despeito das oscilações e mes-
mo da redução observada recentemente (2018 e 2019), os 
números são alarmantes e a arma de fogo segue protago-
nista em ao menos 70% dos casos de homicídio no país.4

II. Mortalidade por agressão 
por arma de fogo

3 PERES, MF; SANTOS, PC. Mortalidade por homicí-
dios no Brasil na década de 90: o papel das armas 
de fogo. Rev. Saúde Pública 2005, 39(1), 58-66.

4 A análise se baseia na série de dados consoli-
dados do SIM/Ministério da Saúde, disponíveis 
até o ano de 2019. Dados da segurança pública, 
disponíveis até 2020, indicam que neste ano há 
uma interrupção da tendência de redução dos ho-
micídios, sendo observado aumento de 4% na taxa 
nacional em relação a 2019 (Anuário Brasileiro da 
Segurança Pública, 2021).  
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A violência por agressão armada provocou mais de 30 mil 
mortes em 2019, incidindo majoritariamente contra a po-
pulação negra, que responde historicamente pela grande 
maioria das vítimas de homicídio no país.

Considerando os instrumentos utilizados no ato da agres-
são, as armas de fogo despontam como principal meio de 
mortalidade violenta tanto da população negra como da 
não negra, com proporção superior no primeiro grupo. Pre-
valece também na vitimização de homens e de mulheres, 
com pequena diferença entre homens negros (73%) e não 
negros (68%) e, de modo mais expressivo, entre mulheres 
negras (52%) e não negras (42%).

Fonte: MS/SVS/CGIAE – Sistema de Informações sobre Mortalidade

Mortalidade por agressão por arma de fogo

Gráfico 1: Mortes por agressão segundo o meio empregado, por raça/cor. Brasil, 2019 (%)
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O perfil da vitimização por agressão com arma de fogo não 
se altera ao longo do tempo e, em 2019, as vítimas foram em 
maioria pessoas negras (78%), homens (94%) e jovens de 15 
a 29 anos (58%). Por sua vez, os homens negros representa-
ram 75% das vítimas de agressão com arma de fogo no país, 
contra 19% de homens não negros, enquanto as mulheres 
negras somaram 4% das vítimas, contra 2% de mulheres não 
negras. Os gráficos a seguir evidenciam a sobrerrepresenta-
ção da população negra entre as vítimas de agressão arma-
da, visto que são 56% da população brasileira, mas 78% das 
vítimas fatais por agressão com arma de fogo.

II.1 Perfil das vítimas fatais de 
violência por arma de fogo

78% das pessoas 
vitimadas por agressão com 
arma de fogo são negras 

População Negra
56%

Vítimas Negras
78%

População 
Não Negra 

44%

Vítimas 
Não Negras

21%

Gráfico 2: População segundo raça/cor. Brasil, 2019 (%)

Gráfico 3: Vitimização por arma de fogo segundo raça/cor. Brasil, 2019 (%)

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade; Pnad C-IBGE/Ipea
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A distribuição dos óbitos por grupos etários nas populações 
negra e não negra indica a vulnerabilidade à violência arma-
da ainda maior de adolescentes e jovens (15-29 anos), que 
somaram 61% entre as vítimas negras, enquanto esse gru-
po respondeu por 51% dos óbitos na população não negra. 

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade

Perfil das vítimas fatais de violência por arma de fogo

Gráfico 4:  Mortes por agressão com arma de fogo na população negra, segundo faixa etária. Brasil, 2019 (%) Gráfico 5:  Mortes por agressão com arma de fogo na população não negra, segundo faixa etária. Brasil, 2019 (%)
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Considerando que, historicamente, os homicídios incidem 
sobretudo na população jovem e que em 70% ou mais dos 
casos o meio empregado no cometimento das agressões 
é a arma de fogo, vale observar também a proporção de 
mortes por agressão com arma de fogo em relação ao total 
de mortes por agressão segundo a faixa etária das vítimas. 
Como se vê, a arma de fogo é o instrumento majoritário nas 
mortes violentas de jovens, negros e não negros, em padrão 
que quase não apresenta variação ao longo dos últimos dez 
anos (2010-2019). Mesmo entre as crianças e adolescen-
tes até 14 anos chama a atenção a maior participação da 
violência armada entre as negras, cuja proporção de mortes 
por agressão com arma de fogo é duas vezes superior em 
comparação às não negras. Em termos de taxa de mortali-
dade por 100 mil habitantes neste grupo etário, ainda que 
bem menor do que a observada na população geral, desta-
ca-se da mesma forma a desigualdade na vitimização das 
crianças e adolescentes negras por agressão com arma de 
fogo, com taxa 3,6 vezes maior do que de não negras em 
2019.

Gráfico 6: Proporção de óbitos por agressão com arma de fogo em relação ao total de mortes por agressão, por 
faixa etária e raça/cor. Brasil, 2019 (%)

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade
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No recorte por gênero, entre outros instrumentos, a arma 
de fogo respondeu pela maior parte dos óbitos masculinos 
(72%) e femininos (49%) em 2019. Vemos que a discrepân-
cia racial na faixa dos 0 a 14 anos, mencionada acima, apli-
ca-se a ambos os gêneros. Entre as mulheres, chama aten-
ção a maior proporção da violência armada entre as negras, 
observando-se maior discrepância na vitimização de ado-
lescentes e idosas negras e não negras.

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade

Perfil das vítimas fatais de violência por arma de fogo

Gráfico 6: Proporção de óbitos por agressão com arma de fogo em relação ao total de óbitos masculinos 
por agressão, segundo faixa etária e raça. Brasil, 2019 (%)

Gráfico 7: Proporção de óbitos por agressão com arma de fogo em relação ao total de óbitos femininos por 
agressão, segundo faixa etária e raça. Brasil, 2019 (%)
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Por fim, as informações sobre a escolaridade apontam para 
a baixa escolaridade das vítimas da violência, de modo mais 
acentuado na população negra: 60% das vítimas negras e 45% 
das vítimas não negras tinham até 7 anos de escolaridade.

As taxas de mortalidade por agressão com arma de fogo 
evidenciam a vulnerabilidade dos jovens e das pessoas 
negras à violência. Em 2019, a violência armada foi 3 vezes 
maior para a população negra em comparação com a não 
negra, tanto para a população geral como para o grupo jovem 
(15 a 29 anos).

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade; Pnad C-IBGE/Ipea 
Taxa por 100 mil habitantes segundo os grupos da população.

Perfil das vítimas fatais de violência por arma de fogo

Gráfico 9: Taxa de mortes por agressão com arma de fogo na população total e na população jovem, 
segundo raça/cor. Brasil, 2019 (por 100 mil hab.)
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A série de 2012 a 2019 indica que, a despeito das variações 
ao longo do tempo e da redução dos casos observada no 
período recente, a desigualdade racial se mantém no país. 
O recorte regional também indica que a vitimização negra 
prevalece, com maior desigualdade no Nordeste, onde em 
2019 a taxa foi quase 4 vezes maior para a população ne-
gra, e à exceção do Sul, onde as taxas se tornaram equiva-
lentes nos dois grupos. Em segundo lugar, na região Sudes-
te a diferença é de 2,5 vezes, seguida pela região Norte (2,3) 
e Centro-oeste (2,0).

II.2 desigualdade no Brasil e Regiões

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade; Pnad C-IBGE/Ipea

Gráfico 10: Taxa de mortes por agressão com arma de fogo nas populações negra e não 
negra Brasil, 2012-2019 (por 100 mil hab.)

Gráfico 11: Taxa de mortes por agressão com arma de fogo nas populações negra e não 
negra Brasil e Regiões (por 100 mil hab.)
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Entre jovens de 15 a 29 anos, permanece o mesmo padrão 
de desigualdade racial observado no país e regionalmente, 
com taxa de óbitos por agressão com arma de fogo no país 
quase 3 vezes superior para jovens da população negra.

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade; Pnad C-IBGE/Ipea

Desigualdade no Brasil e Regiões

Gráfico 12: Taxa de mortes por agressão com arma de fogo na população jovem, por 
raça/cor. Brasil, 2012-2019 (por 100 mil hab.)

Gráfico 13: Taxa de mortes por agressão com arma de fogo na população jovem, por raça/cor. Brasil e Regiões, 
2019 (por 100 mil hab.)
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Considerando a forte diferença de gênero na vitimização 
por agressão, entre os jovens negros do sexo masculino as 
taxas crescem expressivamente em relação à taxa geral da 
população, e o patamar da desigualdade racial permanece. 
A taxa de mortalidade por homicídio de jovens negros (95,6) 
é 6,5 vezes maior do que a taxa nacional (14,7) enquanto 
para jovens não negros essa diferença é de 2,2 vezes, desi-
gualdade denunciada como genocídio da juventude negra 
pelos movimentos sociais.

Desigualdade no Brasil e Regiões

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade; Pnad C-IBGE/Ipea

Gráfico 14: Taxa de mortes por agressão com arma de fogo na população jovem do sexo 
masculino, por raça/cor. Brasil, 2012-2019 (por 100 mil hab.)

Gráfico 15: Taxa de mortes por agressão com arma de fogo na população jovem do sexo masculino, por raça/
cor. Brasil e Regiões, 2019 (por 100 mil hab.)
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Na vitimização feminina, cujas taxas são muito menores do 
que na masculina, o cenário se repete com manutenção da 
desigualdade entre jovens negras e não negras, no país e 
regionalmente, à exceção da região Sul, onde a vitimização 
de mulheres não negras é maior do que a das negras.

Desigualdade no Brasil e Regiões

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade; Pnad C-IBGE/Ipea

Gráfico 16: Taxa de mortes por agressão com arma de fogo na população jovem do sexo 
feminino, por raça/cor. Brasil, 2012-2019 (por 100mil hab.)

Gráfico 17: Taxa de mortes por agressão com arma de fogo na população jovem do sexo feminino, por raça/cor. 
Brasil e Regiões, 2019 (por 100mil hab.)
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II.3 onde ocorre a violência 
letal por arma de fogo

Diante da falta de informações sobre o contexto e a mo-
tivação das mortes violentas no país,5 um dado relevante 
produzido pela Saúde trata do local onde ocorreu o evento 
violento que levou ao óbito. A rua desponta como principal 
local onde ocorrem as agressões com armas de fogo que 
vitimam fatalmente milhares de pessoas a cada ano no Bra-
sil, seguida pela casa. A desagregação por grupo racial indi-
ca que a rua prevalece ainda mais no caso da vitimização de 
pessoas negras (54%) em relação às não negras (48%), que, 
por sua vez, tiveram maior participação nos óbitos ocorri-
dos em residência (16%) do que as negras (11%), em 2019.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Residência 7% 8% 8% 9% 9% 10% 10% 11%
Rua, estrada 52% 54% 53% 55% 54% 58% 56% 54%
Escolas e esportes 2% 2% 1% 1% 2% 2% 2% 2%

Fazenda 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Outros locais 6% 7% 7% 8% 8% 9% 9% 9%
S./I. 31% 29% 29% 26% 26% 21% 21% 23%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Residência 11% 12% 12% 13% 13% 13% 14% 16%
Rua, estrada 44% 47% 48% 48% 49% 50% 50% 48%
Escolas e esportes 2% 2% 1% 1% 3% 1% 1% 1%

Fazenda 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Outros locais 7% 8% 9% 10% 10% 12% 12% 13%
S./I. 35% 31% 30% 27% 25% 23% 22% 21%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabela 1: Mortes por agressão com arma de fogo na população negra, por local de ocorrência. Brasil, 2012-2019 (%)

Tabela 2: Mortes por agressão com arma de fogo na população não negra, por local de ocorrência. Brasil, 2012-2019 (%)

5  A baixa elucidação dos crimes de homicídio no 
país por parte das instituições de segurança e jus-
tiça resulta, por um lado, na impunidade dos cri-
mes contra a vida e suas consequências, como a 
não efetivação do direito à justiça das vítimas e 
a não responsabilização dos autores. Por outro, 
impossibilita a produção de informações quali-
ficadas sobre as circunstâncias da agressão e o 
perfil das pessoas envolvidas, levando a um círcu-
lo vicioso de falta de conhecimento que, por sua 
vez, dificulta o aprimoramento das investigações 
e o planejamento de políticas de prevenção e de 
enfrentamento. Análise do Instituto Sou da Paz 
sobre a capacidade de esclarecimento dos homi-
cídios no Brasil indica que, considerando 17 Uni-
dades de Federação que disponibilizaram dados, 
o índice é de 44%, podendo variar desde 12%, no 
estado com resultado mais baixo, a 89%, no es-
tado com maior esclarecimento (Instituto Sou da 
Paz. Onde Mora a Impunidade? Porque o Brasil 
precisa de um Indicador Nacional de Esclareci-
mento de Homicídio. Edição 202). Disponível em: 
https://soudapaz.org/o-que-fazemos/conhecer/
pesquisas/politicas-de-seguranca-publica/contro-
le-de-homicidios/?show=documentos#5529

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade
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Se ambas as populações, negra e não negra, estão mais su-
jeitas à vitimização por arma de fogo no ambiente público, ou 
fora da residência, a exposição da população negra é muito 
maior fora de casa, com taxa de óbitos 3 vezes superior à da 
não negra em 2019, desigualdade que foi ainda mais alta em 
2017 e 2018, quando chegou a 3,3 vezes. 

Já no ambiente da residência, a desigualdade é menor, mas 
ainda permanece, de modo que as pessoas negras morrem 
em razão de agressão com arma de fogo 2 vezes mais do 
que pessoas não negras dentro de casa. Não se observa rup-
tura nesse padrão de desigualdade racial ao longo da série.

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade; Pnad C-IBGE/Ipea

onde ocorre a violência letal por arma de fogo

Gráfico 18: Taxa de mortes por agressão com arma de fogo fora de residência, segundo 
raça/cor. Brasil, 2012-2019 (por 100 mil hab.)

Gráfico 19: Taxa de mortes por agressão com arma de fogo em residência, segundo raça/
cor. Brasil, 2012-2019 (por 100 mil hab.)
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Ao se observar a distribuição por faixas etárias, a rua preva-
lece como principal local da ocorrência na maioria delas em 
ambos os grupos raciais, exceto para os idosos não negros, 
cujos casos distribuem-se quase igualmente entre residên-
cia e rua, na medida em que a violência armada contra os 
idosos negros ainda prevalece na rua. Chama a atenção a 
falta de informação sobre o local da agressão ser bem maior 
no caso das crianças negras; ainda assim, a rua prevalece 
como local de vitimização mais frequente entre as crianças 
negras em comparação com as não negras.

Fonte: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade

onde ocorre a violência letal por arma de fogo

Gráfico 21: Mortes por agressão com arma de fogo na população não negra, por faixa etária e local da ocorrência. 
Brasil, 2019 (%)

Gráfico 20: Mortes por agressão com arma de fogo na população negra, por faixa etária e local da ocorrência. 
Brasil, 2019 (%)



19

No recorte por gênero, os óbitos masculinos, que são a gran-
de maioria, seguem a mesma distribuição.

Fontes: MS/SVS/CGIAE - Sistema de Informações sobre Mortalidade

onde ocorre a violência letal por arma de fogo

Gráfico 22: Mortes de homens negros por agressão com arma de fogo, por faixa etária e local da ocorrência. 
Brasil, 2019 (%)

Gráfico 23: Mortes de homens não negros por agressão com arma de fogo, por faixa etária e local da ocorrência. 
Brasil, 2019 (%)
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Gráfico 24: Mortes de mulheres negras por agressão com arma de fogo, por faixa etária e local da ocorrência. 
Brasil, 2019 (%)

Gráfico 25: Mortes de mulheres não negras por agressão com arma de fogo, por faixa etária e local da ocorrência. 
Brasil, 2019 (%)

Já entre as mulheres, a participação da residência cresce 
como local da agressão armada que resultou no óbito, mas 
se observa que entre as negras a rua prevalece como local 
predominante (45%), enquanto entre as mulheres não ne-
gras a residência (35%) e a rua (36%) equiparam-se como 
locais de risco de vitimização feminina, com destaque para 
a faixa etária das mulheres adultas (30 a 59 anos), 39% viti-
madas na residência. No grupo das mulheres negras, a rua 
prevalece como local da agressão armada, sobretudo entre 
as adolescentes (15 a 19 anos). Ainda assim, a residência 
responde por ¼ dos óbitos das mulheres negras adultas (30-
59 anos) e idosas.
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A partir dos dados do Sinan (Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação), em que são registrados os casos 
de violência atendidos no sistema da saúde, apresentam-se 
a dimensão e o perfil da vitimização não fatal provocada por 
violências que envolvem o emprego de arma de fogo, em 
nível nacional. 

O Sinan parte do conceito de violência da Organização Mun-
dial da Saúde, considerando como violência, para fins de no-
tificação, atos que envolvam “o uso intencional de força físi-
ca ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra 
outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade que 
resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, 
dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou priva-
ção”. A partir dessa conceituação, o Sinan segue os critérios 
de tipificação dos eventos violentos e de categorização das 
vítimas de acordo com a Organização Mundial da Saúde.6

III. Violência 
com uso de arma de fogo

não letal

6  Ministério da Saúde/SVS. Viva: instrutivo notifi-
cação de violência interpessoal e autoprovocada. 
2ª ed. Brasília-DF, 2016, p. 23-24. São três grandes 
grupos de violência definidos a partir de quem 
comete o ato: violência autoprovocada, violência 
interpessoal (doméstica/intrafamiliar e comunitá-
ria/extrafamiliar) e ainda violência coletiva (orga-
nizações políticas, terroristas, milícias). Trata-se 
neste estudo da análise dos casos de violência 
interpessoal, que pode ter natureza doméstica ou 
comunitária.



22

No contexto de expansão da implementação e da abrangência 
do Sinan, observa-se crescimento das notificações de violên-
cias ao longo do período 2010-2019, chegando a 405 mil ca-
sos registrados em 2019, 69% dos quais são casos de violên-
cia interpessoal e 31% de lesão autoprovocada. Note-se que, 
é a partir de 2011 que ocorre a universalização da vigilância 
contínua da violência doméstica, sexual e outras violências, 
com definição dos eventos de notificação compulsória em 
todo o território nacional, de modo que, desde então, ocorre 
um incremento progressivo no número de notificações.7

7 Ministério da Saúde/SVS. Caderno de Análise: 
roteiro para uso do Sinan. Brasília-DF, 2019; Minis-
tério da Saúde/SVS. Viva: instrutivo notificação 
de violência interpessoal e autoprovocada. 2ª ed. 
Brasília-DF, 2016.

violência não letal com uso da arma de fogo

Fontes: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan

Do conjunto de notificações, a partir de 2012, em média quase 
9 mil casos por ano envolveram o emprego de arma de fogo, 
dos quais mais de 90% são casos de violência interpessoal. 
A análise segue com a abordagem desses casos de violência 
interpessoal, ou seja, quando o ato de agressão intencional 
é praticado por uma terceira pessoa, excluídos portanto os 
casos de lesões autoprovocadas.

Gráfico 26: Total de notificações de violência interpessoal e autoprovocada. Brasil, 2010-2019

Gráfico 27: Notificações de violência com emprego de arma de fogo, interpessoal e autoprovocada. 
Brasil, 2010-2019
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No conjunto das notificações de violência interpessoal, a 
população negra prevalece entre as vítimas, mas de modo 
ainda mais expressivo quando se trata da violência armada. 
Em 65% das notificações as vítimas eram pessoas negras 
em 2019. Se desconsiderados os casos sem informação 
para raça/cor, essa proporção alcança 70%.

III.1  Perfil das vítimas 
não fatais de violência armada

População Negra
53,1%

População Negra
64,7%

S./I.,
7,6%

S./I.,
7,9%

População
 Não Negra 

39,2%

População
 Não Negra

27,4%

Gráfico 28: Total de notificações de violência, segundo raça/cor. Brasil, 2019 (%)

Gráfico 29: Notificações de violência armada, segundo raça/cor. Brasil, 2019 (%)

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan
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A maior vitimização da população negra sobressai ao longo 
da série e, conforme as notificações se expandem e o núme-
ro de informação ignorada sobre raça diminui, observam-se 
nos anos recentes as maiores proporções de vítimas negras 
por arma de fogo.

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan

Perfil das vítimas não fatais de violência armada

Gráfico 30: Quantidade de notificações de violência armada segundo raça/cor. Brasil, 2010-2019 Gráfico 31: Proporção de notificações de violência armada segundo raça/cor. Brasil, 2010-2019 (%)
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As notificações do Sinan priorizam violências segundo as 
naturezas definidas pela Organização Mundial da Saúde e 
que são sofridas por grupos considerados vulneráveis, como 
mulheres, crianças e adolescentes, indígenas, população  
LGBTQIA+, entre outros, e por isso, não há informação com-
pleta sobre todas as violências sofridas pela população 
masculina. Assim, no conjunto dos registros, as mulheres re-
presentam o maior número de vítimas (72%), visto que a noti-
ficação de violências é obrigatória para a população feminina 
integral, independentemente da natureza da violência sofrida 
(autoprovocada ou interpessoal, seja doméstica/intrafami-
liar ou extrafamiliar/comunitária). Já no caso da população 
masculina, para além dos tipos de violência cuja notificação é 
compulsória para toda a população (homens e mulheres)8, os 
demais casos de natureza extrafamiliar/comunitária são de 

Homens negros 
73%

Mulheres negras 
66%

Homens 
não negros

 27%
Mulheres 

não negras
34%

Gráfico 32: Notificações de violência armada na população masculina, por raça/cor. 
Brasil, 2019 (%)

Gráfico 33: Notificações de violência armada na população feminina, por raça/cor. 
Brasil, 2019 (%)

8 Violência doméstica/intrafamiliar, sexual, auto-
provocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, 
trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violên-
cias homofóbicas contra mulheres e homens em 
todas as idades (Viva: instrutivo notificação de vio-
lência interpessoal e autoprovocada. Ministério da 
Saúde/SVS. Brasília, 2016). Este estudo não trata 
dos casos de violência autoprovocada (tentativas 
de suicídio e agressões provocadas pela própria 
pessoa).

9 Ainda que o grupo de homens adultos vítimas de 
violência comunitária não esteja incluído no Sinan 
(com exceção dos casos específicos), as vítimas 
do sexo masculino prevalecem no conjunto de ca-
sos de violência armada notificados.

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan

Perfil das vítimas não fatais de violência armada

notificação obrigatória apenas quando se tratar de violência 
contra grupos específicos: crianças e adolescentes, idosos, 
indígenas, pessoas com deficiência e população LGBTQIA+. 
Estão excluídos do sistema, portanto, os casos de violência 
extrafamiliar/comunitária sofrida por homens adultos que 
não se enquadram nessas especificidades.  

Já no conjunto de casos de violência armada, as mulheres 
são 45% das vítimas enquanto os homens são maioria, 55%, 
distribuição que reflete o forte peso da violência armada no 
universo masculino.9 Mesmo assim, a desagregação por 
raça indica a acentuada desigualdade racial na incidência 
da violência armada, tanto para homens como para mulhe-
res, de modo ainda mais forte entre os homens, conforme 
indicam os Gráficos 32 e 33.
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No total de notificações, a distribuição por faixa etária indica 
a prevalência da violência armada na população jovem entre 
15 e 29 anos, que responde por 58% das vítimas, com des-
taque para adolescentes de 15 a 19 anos, que apresentam a 
maior proporção entre os grupos etários (34%) (Gráfico 34). 

Considerando os critérios da notificação compulsória, dife-
renciados segundo gênero, grupo etário e tipo de violência 
sofrida, cabe notar que na população masculina apenas para 
crianças, adolescentes e idosos a notificação é obrigatória 
quaisquer que sejam os casos de violência (ou seja, todos 
os casos atendidos são objeto de notificação). Já entre as 
mulheres, toda a população está contemplada, independen-
temente da faixa etária da vítima ou tipo de violência sofrida. 
Assim, na distribuição por faixa etária segundo gênero, pre-
valece a vitimização dos meninos adolescentes, chamando 
atenção a forte discrepância na faixa de 15 a 19 anos, em que 
77% das vítimas são meninos, e entre as pessoas idosas, em 
que 72% são homens (Gráfico 35).

* Na população masculina, a faixa etária adulta (20 a 59 anos) não inclui todos os casos de violência, visto que 
a notificação não é obrigatória nos casos de violência comunitária, à exceção daquela perpetrada contra grupos 
vulneráveis específicos.

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan

Perfil das vítimas não fatais de violência armada

Gráfico 34: Notificações de violência armada, por faixa etária. Brasil, 2019 (%)*

Gráfico 35: Notificações de violência armada por faixa etária e gênero. Brasil, 2019 (%)*
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Considerando apenas os grupos etários da população mas-
culina, em que a notificação é compulsória para todos os 
casos de violência, observa-se forte desigualdade racial en-
tre crianças e adolescentes negros e não negros, com os 
adolescentes negros representando mais de 80% das víti-
mas. A desigualdade também se manifesta entre os idosos, 
com os idosos negros respondendo por 60% dos casos.10

Já entre as mulheres, para quem a notificação é universal, 
observa-se desigualdade racial em todas as faixas etárias 
e de modo bem mais acentuado entre as crianças, adoles-
centes e jovens negras e não negras.

10 Em razão das diferenças nos critérios de noti-
ficação, quando da comparação por gênero, apre-
senta-se o perfil dos casos considerando apenas 
os grupos etários da população masculina em que 
a notificação é compulsória para todo e qualquer 
caso de violência.

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan

Perfil das vítimas não fatais de violência armada

Gráfico 36: Notificações de violência armada contra crianças, adolescentes e idosos do sexo masculino, por 
raça/cor. Brasil, 2019 (%)

Gráfico 37: Notificações de violência armada na população feminina, por faixa etária e raça/cor.
Brasil, 2019 (%)
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Não há informação sobre a escolaridade para 38% dos ca-
sos notificados, lacuna que é mais acentuada nas notifica-
ções da população negra. De resto, a informação disponível 
sinaliza para a defasagem escolar11 das vítimas em ambos 
os grupos raciais, mas maior entre as pessoas negras e 
sobretudo entre os adolescentes de 15 a 19 anos. Apenas 
18% desses adolescentes negros e 28% dos não negros 
haviam chegado ao ensino médio (incompleto ou comple-
to) quando ocorreu o evento violento. Entre as mulheres, a 
defasagem escolar é menor em relação aos homens, as-
sim como se verifica na população escolar em geral, com 
mais de 40% das adolescentes (15 a 19 anos) vitimadas 
apresentando escolaridade a partir do ensino médio, sem 
discrepância entre negras e não negras. Já entre as mu-
lheres jovens e adultas (20 a 39 anos), cerca de 20% das 
não negras acessaram o ensino superior, proporção mais 
de duas vezes superior à observada entre as mulheres não 
negras na mesma faixa etária.

11 A defasagem é medida pela distorção idade-sé-
rie, situação em que o aluno possui idade superior 
à recomendada para a série frequentada (6 anos é 
a idade recomendada para ingresso no 1º ano do 
ensino fundamental). CENSO DA EDUCAÇÃO BÁ-
SICA 2020. Brasília-DF Inep/MEC, 2021.

Perfil das vítimas não fatais de violência armada
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III.2  Perfil da violência 
armada não fatal

Tipos de violência associada à violência armada 

No conjunto de notificações em que houve emprego de arma 
de fogo, três tipos de violência se destacam como mais fre-
quentes: violência física, psicológica e sexual.12

O tipo de violência mais frequentemente associado à violên-
cia com emprego de arma de fogo é a física, seguida pela 
psicológica, tanto na população feminina e masculina como 
negra e não negra. Entre as mulheres, para além da violên-
cia física, chama a atenção a associação da arma de fogo à 
violência psicológica, reportada em cerca de 35% das noti-
ficações e presente em todas as faixas etárias, sobressain-
do entre as mulheres adultas e entre as idosas não negras. 
Assim como a violência sexual, reportada em cerca de 30% 
das notificações de violência armada, com maior prevalên-
cia entre as adolescentes e jovens, tanto negras como não 
negras. Episódios de tortura e de violência financeira tam-
bém têm participação entre essas ocorrências, sobretudo 
quando da vitimização de mulheres idosas não negras.12  Quando se considera o conjunto das notifica-

ções de violência, para além da violência armada, 
os tipos mais frequentes, que somam milhares de 
ocorrências, são: violência física, psicológica, se-
xual e negligência/abandono. 

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan
Uma notificação pode conter mais de um tipo de violência reportado, assim a soma ultrapassa 100%.

Gráfico 38: Notificações de violência armada contra mulheres não negras, por tipo de violência e faixa etária. 
Brasil, 2019 (%)

Gráfico 39: Notificações de violência armada contra mulheres negras, por tipo de violência e faixa etária. 
Brasil, 2019 (%)
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Entre os meninos, para além da violência física e psicológi-
ca, a negligência tem participação em cerca de 13% das no-
tificações que envolvem emprego de arma de fogo contra 
crianças e adolescentes de até 14 anos, negros e não ne-
gros. Entre os homens idosos, para além da violência física, 
reportada em quase todas as notificações (98%), e da psi-
cológica, episódios de tortura e de violência financeira com 
emprego de arma também se destacam, especialmente na 
vitimização dos idosos não negros.   

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan   
Uma notificação pode conter mais de um tipo de violência reportado, assim a soma ultrapassa 100%.

Perfil da violência armada não fatal

Gráfico 40: Notificações de violência armada contra crianças, adolescentes e idosos não negros do sexo masculino, 
por tipo de violência. Brasil, 2019 (%)

Gráfico 41: Notificações de violência armada contra crianças, adolescentes e idosos negros do sexo masculino, 
por tipo de violência. Brasil, 2019 (%)
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Violência de repetição e arma de fogo

Uma informação relevante a observar é a ocorrência de vio-
lência de repetição no universo das notificações de violên-
cia armada. A violência de repetição é registrada quando, 
no atendimento, a vítima reporta que já sofreu episódios 
de violência outras vezes, não necessariamente do mesmo 
tipo e da mesma forma.

Do conjunto de casos de violências notificados (envolvendo 
ou não emprego de arma de fogo), houve violência de repe-
tição em 36% deles. Já no universo de casos em que houve 
emprego de arma de fogo, essa proporção é de 16%, ou seja, 
16% das vítimas de violência armada atendidas em 2019 re-
portaram ter sofrido alguma violência anterior (não necessa-
riamente armada). Dado que a violência de repetição afeta 
mais as mulheres do que os homens, o recorte por gênero 
indica que 25% das mulheres vítimas de violência armada já 
tinham sofrido violência, enquanto entre os homens a repeti-
ção ocorreu em 10% dos casos. Entre as mulheres, a notifica-
ção de violência prévia aumenta na fase adulta, a partir dos 
20 anos, e, conforme a idade aumenta, tem maior expressão 
entre as mulheres não negras em comparação às mulheres 
negras. Vale notar, no entanto, que a falta de informação so-
bre essa variável é maior para a população negra.

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan

Perfil da violência armada não fatal

Gráfico 42: Violência de repetição nas notificações de violência armada, por gênero e raça. Brasil, 2019 (%)
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Onde ocorre a violência com emprego de arma de fogo

A via pública é o principal local de ocorrência dos eventos de 
violência armada contra homens, sobretudo no caso dos ado-
lescentes (15 a 19 anos). Em seguida, vem a residência como 
local que se destaca na vitimização de crianças e idosos.

Chama a atenção que, no grupo de adolescentes de 0 a 14 
anos, os meninos não negros estão mais vulneráveis em casa 
(38%) enquanto para os meninos negros a rua prevalece como 
local onde ocorreu 54% dos eventos, em perfil semelhante ao 
dos adolescentes mais velhos (15 a 19 anos).

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan

Perfil da violência armada não fatal

Gráfico 43: Notificações de violência armada contra crianças, adolescentes e idosos do sexo masculino 
segundo local de ocorrência, por raça/cor. Brasil, 2019 (%)

não negros não negros não negros não negrosnegros negros negros negros
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Já entre as mulheres, a residência prevalece como o princi-
pal local onde ocorrem os eventos de violência armada, de 
modo mais acentuado para as mulheres não negras (46%) 
em relação às negras (38%). Em todas as faixas etárias, a re-
sidência aparece como local onde as mulheres estão mais 
vulneráveis, à exceção das jovens (15 a 29 anos), para quem 
a rua prevalece como o local de 40% da vitimização com 
arma de fogo, tanto para negras como não negras. Chama a 
atenção ainda a maior exposição das idosas não negras em 
casa e das crianças negras na rua, em comparação com as 
não negras (ainda que a maioria dos incidentes ocorra em 
casa para ambos os grupos raciais).

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan

Perfil da violência armada não fatal

Gráfico 44: Notificações de violência armada contra mulheres não negras segundo local de ocorrência, por faixa 
etária. Brasil, 2019 (%)

Gráfico 45: Notificações de violência armada contra mulheres negras segundo local de ocorrência, por faixa 
etária. Brasil, 2019 (%)



34

Quem é o(a) autor(a) da violência armada não fatal

Além do local de ocorrência, outro indicador relevante para 
entendimento do contexto em que a violência ocorre é o 
tipo de autor(a) da agressão.13 Os autores desconhecidos 
prevalecem em ambos os gêneros, mas há diferenças im-
portantes quando a informação é desagregada, sobretudo 
segundo o gênero e a faixa etária da vítima. 

Entre as mulheres, depois dos autores desconhecidos, o 
parceiro íntimo14 representa ¼ dos autores de agressão, se-
guido por pessoas conhecidas. Já entre as vítimas homens, 
a violência cometida por parceiro íntimo não chega a 1% en-
tre as autorias reportadas. 

13  As categorias do Sinan para autores são: pai, 
mãe, padrasto, madrasta, cônjuge, ex-cônjuge, na-
morado(a), ex-namorado(a), filho(a), desconheci-
do, irmão(ã), conhecido, cuidador, patrão/chefe, 
relação institucional, policial, outros. Para fins da 
análise, foram agrupadas nos grupos: familiar, par-
ceiro(a), conhecido, desconhecido e outros. 

14  Violência por parceiro íntimo (VPI) inclui os au-
tores: cônjuge, ex-cônjuge, namorado, ex-namora-
do, conforme categorização do Sinan, para vítimas 
de 10 anos ou mais. Do conjunto de notificações 
de VPI, as mulheres são mais de 90% das vítimas.

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan

Perfil da violência armada não fatal

Gráfico 46: Distribuição das notificações de violência armada contra mulheres, por tipo de autor. Brasil, 2019 (%)

Gráfico 47: Distribuição das notificações de violência armada contra homens, por tipo de autor. Brasil, 2019 (%)*

* Considerando o total de notificações de violência contra homens, lembrando que, na população masculina, 
a faixa etária adulta (20 a 59 anos) não inclui todos os casos de violência, estando excluídos os casos de 
violência extrafamiliar/comunitária à exceção daquela perpetrada contra grupos vulneráveis específicos.

2%
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No universo feminino, no caso das notificações de violên-
cia cometida por parceiro íntimo (VPI), as mulheres sofrem 
esse tipo de violência sobretudo na fase adulta, com maior 
expressão entre as mulheres não negras jovens e adultas. 
O parceiro foi o autor indicado em quase 40% das notifica-
ções na faixa de 30 a 49 anos, como se vê no Gráfico 48. 

Já entre as adolescentes (10 a 19 anos), negras e não ne-
gras, sobressai a autoria desconhecida, que responde por 
mais da metade dos casos dessa faixa etária, proporção 
bem maior do que nas outras faixas etárias.

Entre as crianças, meninas de 0 a 9 anos, negras e não ne-
gras, familiares e pessoas conhecidas representam aproxi-
madamente 40% dos autores da agressão armada.15 Ainda 
que os números absolutos sejam baixos, nota-se que a vio-
lência armada provocada por autor policial também atinge 
as crianças (4 casos para meninas negras e 1 caso para 
meninas não negras). 

15 Ressalte-se que o número de notificações de 
violência armada é baixo para esse grupo etário, 
sobretudo no caso das meninas não negras, para 
quem ainda a proporção de informação ignorada 
é mais alta (24%).

* Pode haver mais de um tipo de autor por notificação, de modo que a soma supera um 
pouco os 100%.

Perfil da violência armada não fatal

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan

Gráfico 48: Notificações de violência armada contra mulheres segundo autor da agressão, 
por raça/cor e faixa etária. Brasil, 2019 (%)*
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No universo masculino, considerando a autoria nos casos 
de violência contra meninos, adolescentes e idosos, grupos 
da população para quem a notificação é completa, não se 
nota diferença expressiva entre homens negros e não ne-
gros, à exceção de que a falta de informação é mais grave 
para os homens negros em relação aos não negros. Entre 
as crianças, os meninos seguem padrão semelhante ao das 
vítimas meninas, em que um familiar ou pessoa conhecida 
da vítima é identificado como autor da agressão armada 
em mais de 30% dos casos.16 

Entre os adolescentes e idosos, o autor desconhecido res-
ponde pela maioria das agressões. 

16 Note-se que o número de casos para o grupo de 
crianças também é pequeno em valores absolu-
tos, sobretudo entre os meninos não negros, cuja 
informação sobre autoria é completa. Já entre os 
meninos negros, para 18% não há informação so-
bre autoria da agressão, chamando atenção tam-
bém a participação de autor policial na vitimiza-
ção dessas crianças.

* Pode haver mais de um tipo de autor por notificação, de modo que a soma supera um 
pouco os 100%.

Perfil da violência armada não fatal

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan

Gráfico 49: Notificações de violência armada contra crianças, adolescentes e idosos do 
sexo masculino, segundo autor da agressão, por raça/cor. Brasil, 2019 (%)*

não negros não negrosnão negros não negrosnegros negrosnegros negros
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A violência armada responde pela grande maioria das mor-
tes violentas intencionais no país, reproduzindo e acentuan-
do o padrão de desigualdade racial observado na vitimiza-
ção por homicídios em geral. Em 2019, a violência armada 
foi 3 vezes maior contra as pessoas negras em comparação 
com as não negras, tanto para a população geral como para 
o grupo jovem (15 a 29 anos). Essa discrepância se man-
tém ao longo do tempo no país e se manifesta também re-
gionalmente, de modo mais expressivo no Nordeste, onde a 
diferença foi de 3,8 vezes. A região Sul é exceção, onde há 
uma equiparação das taxas de óbitos de pessoas negras e 
não negras em 2019, resultado da redução mais expressiva 
da mortalidade por arma de fogo observada na população 
negra a partir de 2018.

recomendações
IV. Considerações Finais e
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Se em relação à população total as pessoas negras são as 
vítimas majoritárias da violência armada (78%), vale notar 
também que, proporcionalmente, a arma de fogo prevalece 
como meio empregado nas agressões que vitimaram fatal-
mente tanto a população negra como a não negra, ainda 
que de modo mais acentuado na primeira. Em termos pro-
porcionais, destaca-se aqui a maior participação da violên-
cia armada na mortalidade de crianças e adolescentes (até 
14 anos) negros e negras, com 61% dos óbitos por agressão 
perpetrados com arma de fogo, em comparação ao mesmo 
grupo na população não negra, com 31%.

A rua desponta como principal local onde ocorrem as agres-
sões com armas de fogo que resultam em morte, seguida 
pela casa. Se ambas as populações, negra e não negra, estão 
mais sujeitas a essa vitimização no ambiente público, ou fora 
da residência, a exposição da população negra é muito maior 
fora de casa, com taxa de óbitos 3 vezes superior à da não 
negra em 2019. Já no ambiente da residência a desigualda-
de é menor, mas ainda permanece, de modo que as pessoas 
negras morrem em razão de agressão com arma de fogo 2 
vezes mais do que pessoas não negras dentro de casa. 

De modo geral, os dados da saúde indicam que homens jo-
vens, negros e de baixa escolaridade são as principais víti-
mas da violência comunitária,17 aquela de caráter extrafami-
liar, que ocorre no ambiente social em geral e atenta contra 
a integridade e vida das pessoas ou seus bens, por meio de 
agressões que podem ser cometidas por autores conheci-
dos ou desconhecidos e que são objeto sobretudo da re-
pressão do sistema de justiça criminal.18 Pode-se entender 
assim que a maior participação da via pública como local 
da agressão armada contra pessoas negras sinaliza para a 
maior exposição dessa população à violência comunitária 
quando comparada à população não negra. Ou, no mesmo 
sentido, a partir da abordagem da segurança, é maior sua ex-
posição a fatores de risco relacionados aos homicídios, tais 
como gangues, tráfico de drogas, disponibilidade de armas, 
intervenções policiais, vulnerabilidades sociais acumuladas 
e Estado ausente como prestador de serviços públicos.19 

Resta então um cenário de políticas públicas incapazes de 
reverter o padrão de desigualdade de acesso aos direitos 
sociais ao qual a população negra está historicamente sub-
metida, ou mesmo de políticas e práticas institucionais que 

17  Reichenheim ME, Souza ER, Moraes CL, Jor-
ge MHLPM, Silva CMFPF, Minayo MCS. Violência 
e lesões no Brasil: efeitos, avanços alcançados e 
desafios futuros. Lancet, Séries Saúde no Brasil, 
2011. Disponível em: http://download.thelancet.
com/flatcontentassets/pdfs/brazil/brazilpor5.pdf

18  Viva: instrutivo notificação de violência inter-
pessoal e autoprovocada. Ministério da Saúde/
SVS. Brasília, 2016.

19  ENGEL, L. e outros. Diagnóstico dos Homicí-
dios no Brasil: subsídios para o Pacto Nacional 
para Redução de Homicídios. Brasília: Ministério 
da Justiça / Secretaria Nacional de Segurança Pú-
blica, 2015.
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reiteram a discriminação racial e favorecem a reprodução 
de dinâmicas geradoras de violência, como no campo da 
política criminal de repressão às drogas e encarceramento. 

A comparação dos óbitos com os casos não fatais de vio-
lência com arma de fogo indica o mesmo padrão de vitimi-
zação superior da população negra em relação à não negra, 
com algumas exceções a depender do gênero e da faixa 
etária da vítima.

A vitimização não fatal da população negra por violência 
armada sobressai e seu crescimento é observado ao longo 
da série histórica de registros do sistema de atendimento à 
saúde. Entre as mulheres, para quem a notificação é univer-
sal, verifica-se desigualdade racial na vitimização em todas 
as faixas etárias, mas de modo ainda mais acentuado entre 
as crianças, adolescentes e jovens negras em relação às 
não negras. Também entre crianças, adolescentes e idosos 
do sexo masculino, a desigualdade racial se manifesta com 
maior expressão entre os adolescentes, grupo em que os 
meninos negros representam mais de 80% das vítimas. 

De modo geral, a violência física prevalece entre os tipos as-
sociados à violência armada, mas, entre as mulheres, para 

além da violência física chama a atenção a associação da 
arma de fogo à violência psicológica, reportada em cerca 
de 35% das notificações e presente em todas as faixas etá-
rias, sobressaindo entre as mulheres adultas (a partir de 30 
anos) e não negras. Assim como a violência sexual, reporta-
da em cerca de 30% das notificações de violência armada, 
com maior prevalência entre as adolescentes e jovens, tan-
to negras como não negras.

Entre as mulheres, a residência prevalece como o principal lo-
cal onde ocorrem os episódios de violência armada, mas de 
modo mais acentuado no caso das mulheres não negras. Em 
todas as faixas etárias as mulheres estão mais vulneráveis 
em casa, à exceção das jovens (15 a 29 anos), para quem a 
rua prevalece, tanto entre as vítimas negras como as não ne-
gras. A via pública é portanto o principal local de ocorrência 
dos eventos de violência armada contra adolescentes, de am-
bos os gêneros, seguida pela residência. Nesse sentido, es-
tudo que analisou as notificações de violência com arma de 
fogo contra adolescentes (10 a 19 anos), registradas no pe-
ríodo 2011-2017, indicou a prevalência da via pública como lo-
cal e da pessoa desconhecida como agressor, para ambos os 
gêneros, como uma especificidade da violência armada. Esse 
padrão diverge do perfil encontrado em estudos anteriores so-
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bre as notificações de violência em geral, principalmente con-
tra adolescentes, nas quais ocorrências no ambiente familiar e 
vínculos próximos com o agressor são predominantes.20 

Destaca-se na presente análise que a violência armada em via 
pública incide sobretudo contra adolescentes maiores (15 a 
19 anos), de ambos os gêneros, exceto no caso dos meninos 
negros, para quem desde a faixa mais nova (10 a 14 anos) 
a via pública já desponta como local principal da agressão 
armada (54%), enquanto os meninos não negros na mesma 
faixa estão mais vulneráveis antes em casa do que na rua. 
Seguindo o mesmo padrão observado nos casos de óbito, 
o perfil das notificações de violência armada indica que os 
meninos negros são desde cedo inseridos em dinâmicas de 
violência comunitária que levarão à sua morte precoce.

Por fim, a identificação do autor da agressão, quando do 
atendimento da vítima, agrega informações que contribuem 
para a compreensão da dinâmica da violência armada. Se 
no conjunto dos casos notificados os autores desconheci-
dos prevalecem, a análise desagregada traz informações re-
levantes, ainda que não exaustivas ou conclusivas, sobre as 
especificidades da violência armada segundo gênero, faixa 
etária e raça/cor da vítima.

Entre as vítimas crianças, de ambos os gêneros, familiares e 
pessoas conhecidas se destacam como autores, represen-
tando mais de 30% no caso dos meninos e aproximadamen-
te 40% no caso das meninas. Entre as mulheres, à medida 
que a idade aumenta, a violência provocada por um familiar 
diminui e a violência por parceiro íntimo aumenta. Já entre os 
meninos, à medida que avançam na adolescência, os agres-
sores conhecidos e familiares diminuem e os desconhecidos 
aumentam, assim como autores policiais ganham represen-
tação entre seus agressores.

Do conjunto de notificações de violência armada cometida 
por parceiro íntimo, as mulheres são mais de 90% das víti-
mas e sofrem esse tipo de violência desde a adolescência (a 
partir de 15 anos) mas com manifestação mais acentuada 
na fase adulta. Chama a atenção que, proporcionalmente, a 
violência por parceiro tenha maior expressão entre as mulhe-
res adultas não negras em comparação às adultas negras.

Os dados de mortalidade e de notificações de violências 
permitem aferir a magnitude da violência armada no país, 
assim como oferecem informações sobre a dinâmica des-
ses eventos e o perfil das pessoas envolvidas, especialmen-
te as vítimas. Fica evidente a forte desigualdade racial en-

considerações finais e recomendações

20  PINTO, I.V. e outros. Violências com arma de 
fogo notificadas em adolescentes no Brasil. Rev 
Bras Epidemiol 2020; 23: E200002.SUPL.1
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tre as vítimas, fatais e não fatais, da violência por arma de 
fogo que atinge majoritariamente a população negra. Essa 
desigualdade se reproduz, com raras exceções, em todos 
os recortes de gênero e idade, nacional e regionalmente. Os 
dados de mortalidade dão a dimensão completa do número 
de óbitos de homens e mulheres no país, indicando a alta 
letalidade das agressões com arma de fogo e o predomínio 
da vitimização de homens jovens negros que morrem sobre-
tudo na rua. Por sua vez, as notificações de violência arma-
da não letal que chegam ao atendimento na rede de saúde 
oferecem mais pistas sobre os eventos e suas dinâmicas, 
indicando a participação da arma também em episódios de 
violência doméstica, que acontecem no ambiente da casa 
e/ou são perpetrados por familiares, pessoas conhecidas 
ou parceiros, vitimando especialmente crianças, adolescen-
tes, mulheres e idosos.

A vitimização por violência armada aprofunda ainda mais 
a desigualdade racial observada nos homicídios em geral, 
ou seja, a disparidade entre vítimas negras e não negras é 
ainda maior nos casos que envolvem emprego de arma de 
fogo. Essa vitimização vem se somar a outras disparidades 
evidenciadas nos piores indicadores de acesso à renda, tra-
balho, educação, condições de moradia, entre outros bens 

sociais, para a população negra.21 Mas, para além da maior 
vulnerabilidade socioeconômica que historicamente afeta 
a população negra, é preciso chamar atenção para outros 
fatores que operam na perpetuação das desigualdades,22 
dificultando, por exemplo, o acesso à educação em um ce-
nário em que a baixa escolaridade é fator relevante da viti-
mização por violência. Ou ainda um sistema de segurança 
e justiça marcado pela seletividade na repressão criminal. 
Assim, o racismo institucional resulta em práticas discrimi-
natórias e se apresenta também como obstáculo que vem 
agravar vulnerabilidades, contribuindo para a maior exposi-
ção da população negra à violência e para a manutenção do 
racismo estrutural que marca a sociedade brasileira.

A despeito da complexidade do tema, o país tem referên-
cias positivas de políticas públicas de enfrentamento dos 
homicídios, mas que exigem ampliação para além de casos 
bem sucedidos de alguns governos estaduais e municipais, 
ganhando capilaridade e garantindo sua continuidade como 
políticas de Estado. São programas que investem em gestão 
por resultados, na focalização em territórios, circunstâncias 
e grupos em risco de violência e vitimização, na integração 
entre as forças de segurança e do sistema de justiça, na 
articulação entre as áreas sociais de modo a promover po-

21  IBGE. Desigualdades sociais por cor ou raça no 
Brasil. Estudos e Pesquisas: Informação Demográfi-
ca e Socioeconômica, n. 41, 2019.

22  CERQUEIRA, D.; COELHO, D.S.C. Democracia ra-
cial e homicídios de jovens negros na cidade partida.
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líticas intersetoriais e no envolvimento do poder municipal 
na gestão - em contraposição ao modelo tradicional de au-
mentar investimentos na repressão policial centralizado no 
executivo estadual. No momento atual, em que, a despeito 
da disponibilidade de armas na sociedade constituir um fa-
tor de risco transversal no cometimento de vários tipos de 
violência, a flexibilização do acesso às armas de fogo tem 
avançado a passos largos, é necessário defender uma po-
lítica responsável de controle de armas como medida es-
sencial para a redução e prevenção dos homicídios. Nesse 
sentido, vale notar que, enquanto a vitimização por violência 
armada atinge majoritariamente a população negra, pesqui-
sa realizada pelo Instituto Datafolha indica que a posse de 
armas prevalece entre pessoas brancas ante as negras.23 

Considerando o cenário em que a população negra é majo-
ritária entre as vítimas da violência armada, é fundamental 
avançar na efetivação das políticas públicas de promoção 
da igualdade racial. Em 2009, foi instituído o Plano Nacio-
nal de Promoção da Igualdade Racial (Decreto 6.872/2009), 
com objetivo de promover a inclusão e a igualdade de opor-
tunidades a partir de eixos temáticos que dão conta dos 

23  Em sondagem à população brasileira (16 anos 
ou mais) a respeito do Pacote Anticrime elaborado 
pelo Ministério da Justiça, a pesquisa identificou que 
6% dos entrevistados brancos (e 7% dos amarelos) 
declararam possuir (ou ter alguém em casa que pos-
sui) arma em casa, valor bem superior ao observado 
na população negra, com 4% entre as pessoas par-
das e 3% entre as pretas). Pacote Anticrime. Folha 
de São Paulo / Instituto Datafolha, abril/2019.

24 LIMA, M.; RAMOS, P. Educação e políticas pú-
blicas de promoção da igualdade racial no Brasil 
de 2003 a 2014. Friedrich Ebert Stiftung: Análise 
n. 31/2017.

25 PINTO, I.V. e outros. Violências com arma de 
fogo notificadas em adolescentes no Brasil. Rev 
Bras Epidemiol 2020; 23: E200002.SUPL.1
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principais direitos e grupos étnico-raciais vulneráveis. Em 
2010, o Estatuto da Igualdade Racial estabeleceu diretrizes 
e um conjunto de medidas para superar a exclusão decor-
rente da desigualdade racial. Fruto de uma forte interação 
com os movimentos sociais, o país avançou em iniciativas 
governamentais, desde medidas de combate ao preconcei-
to e à discriminação racial até medidas redistributivas.24 Po-
rém, face à manutenção do padrão de desigualdade racial na 
mortalidade violenta, é preciso avançar na implementação 
dessas diretrizes que vêm ao encontro de políticas públicas 
intersetoriais e transversais, que abordam raça e gênero de 
modo a enfrentar desigualdades estruturais.

Por fim, dada a grandeza e as graves consequências da vio-
lência armada no país, endossamos a recomendação dirigi-
da por gestores e pesquisadores da saúde ao Sistema de Vi-
gilância de Violências e Acidentes do Ministério da Saúde de 
que todos os casos de lesões com armas de fogo, em todas 
as idades e em ambos os sexos, sejam incluídos na definição 
de caso cuja notificação deve ser obrigatória no Sinan,25 pas-
so importante para avançar no monitoramento do fenômeno 
e na orientação das políticas públicas de prevenção.
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