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Naquela ocasião, em 2001, minhas idas regulares ao IML para 

pesquisa dos laudos de necropsia provocaram em mim, uma nítida 

impressão de descaso das autoridades públicas, perante o grande 

número de mortes, principalmente de jovens, muitos deles 

adolescentes, justificando a idéia recorrente no senso comum, da 

naturalidade da morte como conseqüência inevitável do 

envolvimento da maioria das vítimas com a criminalidade. A inicial 

indignação solitária transformou-se em impulso suficiente para a 

elaboração desse estudo, onde acredito ter levantado elementos 

capazes de provocar inquietações, que potencializem a elaboração 

de boas políticas públicas que considere a necessidade da inclusão 

dessa parcela da sociedade oriunda de bolsões de pobreza, onde 

ainda predomina poucas perspectivas de acesso a qualidade de vida 

e a dignidade humana. 
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RREESSUUMMOO  

 

A realização de exames toxicológicos é prática comum nos laboratórios forenses 

mundiais. O consumo de drogas é reconhecido atualmente como um dos principais 

fatores de risco para a morte por homicídios. O álcool tem sido descrito como a 

substância mais detectada entre as vítimas; mas as drogas ilícitas vêm se tornando 

igualmente importantes. O objetivo deste trabalho é conhecer as diferenças no perfil 

sócio-econômico considerando o consumo de drogas entre os óbitos por homicídios, 

de residentes no município de Betim (MG) entre 2004 e 2007.  Foram selecionadas 

as declarações de óbito com causa básica por Agressões (CID-10) e categorizados 

quanto à presença de álcool e drogas, utilizando como fonte de informação os 

exames toxicológicos nos laudos de necropsia emitidos pelo Instituto de Medicina 

Legal de Belo Horizonte. A análise foi baseada no modelo de regressão multinominal 

e o grupo com resultado negativo para o álcool e drogas foi definido como referência 

e comparado a três outros: positivos exclusivamente para o álcool; positivos para 

drogas ilícitas (cocaína ou maconha) associados ou não ao álcool e óbitos sem 

realização dos exames toxicológicos. As variáveis explicativas foram selecionadas a 

partir dos dados disponíveis na declaração de óbito. Os resultados encontrados 

confirmam um alto padrão de consumo de drogas entre as vítimas de homicídios. 

Quando avaliados quanto á presença de álcool e drogas, e a não realização de 

investigação toxicológica, embora os homicídios tenham revelado perfis 

semelhantes quanto à inserção sócio-econômica, características como a idade, 

sexo, estado civil e uso ou não de arma letal, assim como a possibilidade de chegar 

a ter assistência apontam para diferenciais relevantes das circunstâncias do óbito, 

quando considerado o uso de álcool e/ou drogas. Na perspectiva de 
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desenvolvimento de pesquisas longitudinais, os resultados toxicológicos podem ser 

úteis como indicador para avaliação de mudanças do padrão de consumo de drogas 

entre as vítimas de homicídios. 

 

Palavras-chave: HOMICÍDIOS, DROGAS, SAÚDE URBANA, V IOLÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

AABBSSTTRRAACCTT  

 

Toxicological analysis is a worldwide practice in forensic laboratories. Drug 

consumption is currently recognized as one of the main risk factors for death by 

homicide. Alcohol has been described as the most prevalent substance identified 

among the victims, but the incidence of illicit drugs has been increasing. This study 

aims at mapping the differences in the socio-economic profile of homicidal victims of 

Betim, Minas Gerais, Brazil, between 2004 and 2007, regarding consumption of illicit 

drugs. We selected death certificates with aggression as the basic cause, and the 

presence of alcohol and drugs, from toxicological analysis in necropsy reports. Our 

analysis was based on multinomial regression model and the group with negative 

results for alcohol and drugs was defined as reference and compared to three others: 

positive for alcohol only; positive for illicit drugs (cocaine or marijuana) associated 

with alcohol or not; and deaths without toxicological information. Explicative variables 

were selected from data available on the death certificate. Results confirm a high 

pattern of drug consumption among homicidal victims. Even through homicides have 

a similar profile as to socio-economic status, there were significant differences as to 

age, sex, marital status, and use or lethal weapon associated to the consumption of 

alcohol and/or drugs. Toxicological analysis can be useful as an indicator for a 

longitudinal research of changes in the pattern of drug consumption among homicidal 

victims.  

Keywords: HOMICIDE, DRUGS, URBAN HEALTH, VIOLENCE 
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CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  IINNIICCIIAAIISS  

 

O processo de urbanização no Brasil foi acompanhado pela elevação sensível das 

taxas de criminalidade e os homicídios vêm afetando de maneira cada vez mais 

acentuado o cotidiano das regiões metropolitanas brasileiras. 1 

Entre 1980 e 2004, a taxa de homicídios praticamente triplicou no país. O homicídio 

tem sido apontado como a principal causa da elevação das taxas de mortalidade por 

violência no Brasil e no mundo. Em 2004, com a taxa de 27 homicídios por 100.000 

habitantes, o Brasil ocupou a quarta posição no ranking internacional, superado 

apenas pela Colômbia, Rússia e Venezuela. Esta taxa é trinta ou quarenta vezes 

superior às observadas nos países como Inglaterra, Alemanha, Áustria, Japão ou 

Egito. 2 

Também no município de Betim, localizado na região metropolitana de Belo 

Horizonte, Minas Gerais, o problema tornou-se muito mais evidente em 2004, 

quando as causas externas passaram a destacar-se como o principal grupo de 

causas de óbito. A taxa de homicídios alcançou o patamar de 75 óbitos por 100.000 

habitantes, valor este bem mais elevado quando comparado com a taxa de 50 

homicídios por 100.000 habitantes em Belo Horizonte no mesmo ano. 3 

A Organização Mundial de Saúde tem chamado a atenção sobre a estreita 

associação entre o aumento da violência e o consumo de drogas, caracterizando 

assim, um dos maiores desafios para a saúde pública na atualidade. Os impactos da 

                                                           
1
BARATA, Rita Barradas;RIBEIRO Manuel Carlos Sampaio de Almeida; SORDI Meri D. Desigualdades socias e homicídios na 

cidade de São Paulo,1998. Revista Brasileira de Epidemiologia. São Paulo, [s.n.], p. 3-13, março,2008.  
   MINAYO,Maria Cecília Souza. Violência e saúde. Rio de Janeiro : Fiocruz, 2006. (Coleção Temas em Saúde). 
2 WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa das mortes por violência. Estudos Avançados, [s.l], v. 21,n.61,p. 119-138,2007.  
3
BRASIL.Ministério da Saúde. DATASUS. Disponível em: < http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/obtmg.def.>. 

Acesso em: 7.set. 2010.  
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relação droga-violência são relevantes, levando a graves prejuízos para a saúde dos 

indivíduos e ocasionando sérios transtornos familiares, além do enfraquecimento 

das redes sociais. 4  

A legislação brasileira determina que, nos casos de morte violenta ou suspeita, a 

Declaração de Óbito (DO) deva, obrigatoriamente, ser fornecida pelo perito legista, 

após necropsia. No mesmo sentido, a Resolução nº 1.601, de 09 de agosto de 2000, 

do Conselho Federal de Medicina (publicada no DOU seção 1, nº 160, de 18 de 

agosto de 2000) dispõe sobre o assunto. 

O médico legista tem relutado em preencher na DO às circunstâncias de morte não 

natural, justificando desconhecer o tipo de acidente ou violência que levou à morte. 

Tal alegação não tem sido considerada pertinente, pois o IML detém informações 

adicionais como boletim policial, relatório de encaminhamento dos serviços de 

saúde, além de outros dados que infelizmente não são devidamente utilizados por 

estes profissionais.5 

Tendo em vista a grave situação de saúde pública representada pela relevante 

presença dos homicídios em Betim, foi necessário estabelecer um protocolo pelas 

Secretarias Municipais de Saúde da Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). 

Tal protocolo estabelecia a padronização de uma rotina para busca ativa de dados 

junto ao Instituto de Medicina Legal (IML), para aquelas DO sem definição do tipo de 

violência tais como acidente, suicídio ou homicídio. 

As declarações de Óbito de residentes ocorridos em outros municípios são 

retroalimentadas para os municípios de origem, conforme normatização estabelecida 
                                                           
4
 WORLD HEALTH ORGANIZATION .Interpessoal violence and illicit drugs,[s.l], 2009.Relatório. 

5
LAURENTI, Rui; MELLO JORGE, Maria Helena P.O atestado de óbito. São Paulo : Centro Brasileiro de Classificação de 

Doenças, 2007. 
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pelo Ministério da Saúde. 6 Foi realizado um acordo entre as secretarias municipais 

de saúde da região metropolitana de Belo Horizonte para o envio destas DO após 

seu processamento. Em Betim, tais DO são novamente reprocessadas pela 

Secretaria Municipal de Saúde em um banco de dados paralelo com o objetivo de 

melhor qualificar as informações, principalmente em relação ao endereço registrado 

na declaração. 

Este estudo é o resultado do trabalho realizado pelo Serviço de Vigilância 

Epidemiológica do município de Betim, baseado na investigação sistemática das 

declarações de óbito ocorridas neste município e emitidas pelo Instituto de Medicina 

Legal (IML) de Belo Horizonte. Desde 2001 os resultados dos exames toxicológicos 

das vítimas são registrados, entretanto foi a partir de 2004 que houve realização 

sistemática dos mesmos. Chamou a atenção nesta época, além do grande volume 

de óbitos por homicídios no município, a alta freqüência dos resultados positivos 

para drogas, dados estes que foram cuidadosamente registrados nos anos 

subsequentes.  

O estudo descritivo do consumo de drogas entre as vítimas de homicídios no 

município de Betim,foi selecionado para apresentação oral no XVIII Congresso 

Mundial e no VII Congresso Brasileiro de Epidemiologia, em Porto Alegre, em julho 

de 2009. 

Para o trabalho final de dissertação, optou-se por apresentá-lo na forma de artigos, 

conforme regulamento desse programa de pós-graduação. 7 O primeiro, submetido à 

Revista Médica de Minas Gerais, aborda os estudos sobre consumo de drogas entre 

                                                           
6
BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de instruções para preenchimento da declaração de óbito. Brasília : Assessoria de 

Comunicação e Educação em Saúde, 2001. 
7
 Manual de Orientação 2007. Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública, Departamento de Medicina 

Preventiva e Social, Faculdade de Medicina-UFMG. 
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vítimas de homicídios, utilizando principalmente as referências de dois artigos de 

revisão recentemente publicados sobre este tema e contextualizando assim, o 

problema das mortes por homicídios no município de Betim. O segundo artigo, que 

será submetido após a defesa da dissertação, trata-se da análise dos óbitos de 

residentes em Betim categorizados quanto à presença de álcool e drogas, utilizando 

o modelo de regressão multinominal, sendo a referência o grupo com resultado 

negativo para o álcool e drogas.  
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OOBBJJEETTIIVVOOSS  

 

OOBBJJEETTIIVVOO  GGEERRAALL  

 

Utilizando como referência os estudos que abordam o consumo de drogas entre 

vítimas de homicídios, este trabalho tem como objetivo conhecer as diferenças no 

perfil sócio-econômico dos óbitos por homicídios considerando o consumo de 

drogas, de residentes no município de Betim (MG) entre 2004 e 2007. 

    

  OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

 

• Conhecer os estudos envolvendo pesquisa de drogas entre vítimas de 

homicídios 

• Descrever os tipos de drogas consumidos pelas vítimas de homicídios 

• Descrever os homicídios quanto ao consumo de drogas entre 2004 e 2007, 

em relação ao sexo, faixa etária, raça, escolaridade, estado civil, circunstância 

da morte (meios utilizados), município de ocorrência do óbito e local do óbito 
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  HHOOMMIICCÍÍDDIIOOSS  EE  CCOONNSSUUMMOO  DDEE  DDRROOGGAASS::  UUMMAA  BBRREEVVEE  RREEVVIISSÃÃOO  
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RREESSUUMMOO                                                                                                                  

O consumo de drogas é reconhecido atualmente como um dos principais fatores de 

risco para a  morte por homicídios. No entanto, quando se trata do tipo da droga 

envolvido, em geral obtido através da  realização de exames toxicológicos, é 

raramente conhecido no campo da saúde, embora seja uma   prática nos 

laboratórios forenses mundiais.  Foi realizada uma revisão da literatura sobre o 

tema, utilizando como banco de dados o Medline e o Lilacs,  através  do PubMED e 

BIREME/Biblioteca Virtual de Saúde, com  os seguintes  descritores: “Drogas ilícitas” 

e “Homicídios”. Os artigos apontam para uma queda das taxas de mortalidade por 

homicídios, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, a partir de 2004, porém com 

uma alteração relevante do perfil da mortalidade, concentrando-se e aumentando  

nas faixas etárias mais jovens e de classes menos favorecidas. O álcool tem sido 

descrito como a substância mais detectada entre as vítimas; mas as drogas ilícitas 

vêm se tornando igualmente importantes, com crescente participação em vários 

países, embora exista uma ampla variação entre os achados da substância 

detectada entre as vítimas, dentro e  entre países. No Brasil, destaca-se o crack, 

coincidente com a entrada da droga no comércio ilegal desde 2004.. No Brasil, 

devido à falta de recursos dos Institutos Médico-Legais, as análises toxicológicas   

são pouco requisitadas nos casos de morte violenta.  No campo do Direito, o exame 

toxicológico não é realizado obrigatoriamente em todas as vítimas de homicídio, por 

se tratar de um elemento dispensável para a apuração do crime de homicídio, sendo 

entretanto, de relevância  para estabelecer estratégia de política pública, 

principalmente no âmbito da saúde pública.                         

Palavras-chave: homicídios,  consumo de drogas, saú de urbana, revisão de 

literatura. 
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AABBSSTTRRAACCTT  

 

Drug consumption is currently recognized as one of the main risk factors for 

homicides. However, the type of drug, usually ascertained by toxicological analysis, 

is rarely reported in Brazil, even if it is practiced in forensic laboratories worldwide. A 

review of the literature was carried out, using Medline and Lilacs databases through 

PubMED and BIREME/Biblioteca Virtual de Saúde, with the  following search key 

words : “illicit drugs” and “homicide”.The review ppointed out  to a decrease in 

mortality rates by homicide since 2004 both in the United States and in Brazil, but 

with a changed profile, focusing on younger age groups from lower socioeconomic 

status. Alcohol has been described as the most prevalent substance identified 

among the victims, but the incidence of illicit drugs is rising steadily, although there 

was great variation among the substances found among victims, nationally and 

internationally.. In Brazil, the use of crack is  increasing since 2004. In Brazil, due to 

lack of  resources, toxicological analysis is rarely requested  when a violent death 

occurs. Toxicological analysis is not required for all homicide victims by law, because 

it is a dispensable element for the criminal inquiry. It is, however, relevant to establish 

strategies of public policy, especially for public health concerns.                           

 

Keywords: homicide, drug consumption, urban health,  literature review. 
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IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

 

O homicídio vem ocupando lugar de destaque entre as causas básicas de óbito, 

constituindo-se um dos principais  motivos das mortes por causas externas no Brasil. 

Pelo número de vítimas e sua magnitude social , ele se converteu em um dos 

maiores desafios para a saúde pública.1 

As mortes atingem desproporcionalmente os homens, negros, adolescentes e 

adultos jovens e distribuem-se em diferentes espaços intra-urbanos, sendo que as 

taxas mais altas são encontradas nos grupos com condições sócioeconômicas mais 

desfavoráveis.2,3,4,5 

O mais consistente e previsível vínculo entre homicídios e drogas é observado no 

tráfico de drogas. No Brasil, o crime organizado expandiu e  institucionalizou-se a 

partir da década de 80, contribuindo para o aumento das estatísticas de homicídios.6 

A partir desta época, o tráfico tornou-se uma  resposta social, como mercado de 

trabalho, sobretudo para os jovens pobres das periferias e favelas, sem expectativas 

de conseguir emprego formal, e que na ilegalidade, buscam saciar seus sonhos de 

consumo, status e reconhecimento social.7 

Em 2004, o Relatório da Junta Internacional de Controle de Drogas, da Organização 

das Nações Unidas- ONU teve como tema central a relação entre consumo de 

drogas, criminalidade e violência urbana. Segundo este relatório, dos quase 30 mil 

homicídios cometidos no Brasil naquele ano, grande parte foi motivada pelo 

consumo e tráfico de drogas.8 
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Uma nova classificação dos homicídios foi introduzida a partir de 1980, com objetivo 

de discriminar aqueles motivados pelo uso das drogas, como forma de refletir o 

papel delas no aumento da criminalidade. O álcool tem sido a substância mais 

detectada entre as vítimas; entretanto as drogas ilícitas tornaram-se igualmente 

importantes. 9 

A realização de exames toxicológicos, embora uma prática comum nos laboratórios 

forenses de todo o mundo, não é realizada sistematicamente e portanto, com restrita 

utilização na saúde pública.                                             

No Brasil, é o Instituto de Médicina Legal (IML), orgão público subordinado à 

Secretaria de Estado da Segurança Pública, o responsável pelas investigações dos 

óbitos de vítimas de violência e, através de avaliações técnicas, fornece 

considerável quantidade de informações às autoridades responsáveis pela sua 

repressão. 10 

Ao realizar as necropsias, os IML produzem três documentos: a identificação do 

cadáver, o Laudo de Necropsia, que é o instrumento de importância jurídica, e a 

Declaração de Óbito, que se reveste de importante função de saúde pública e 

epidemiológica, além de legal.10 

No laudo de necropsia constam os exames toxicológicos, quando solicitados pelo 

perito ou realizados pelo médico legista. Estes exames têm como principal objetivo a 

detecção e quantificação de substâncias tóxicas exógenas presentes no organismo.                                                                                                               

Este artigo tem como objetivo rever a literatura no campo da saúde que aborda a 

toxicologia entre vítimas de homicídios, à medida que as drogas tem sido 

consideradas um dos principais fatores de risco de morte por homicídios. 
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MMÉÉTTOODDOOLLOOGGIIAA   

Foi realizada revisão da literatura na base  “SciELO” - Scientific Electronic Library 

Online sobre consumo de drogas entre vítimas de homicidio, utilizando as bases de 

dados  PUBMED/MEDLINE (NLM/NCBI) e LILACS (BIREME/Biblioteca Virtual de 

Saúde). Usou-se a estratégia de busca por descritores: “Drogas ilícitas/ingles” e 

“Homicídios/ingles”. Os limites utilizados foram: publicações em inglês, espanhol ou 

português e todos os tipos de artigo que tivessem o resumo disponível. O 

levantamento na PUBMED resultou em 32 referências e na LILACS em 11, 

totalizando 27 trabalhos. Foram excluídos os artigos não relacionados à pesquisa 

toxicológica entre vítimas de homicídio, permanecendo 05 artigos. 

Foram consultadas as referências de dois artigos recentemente publicados: o 

primeiro de revisão da literatura11  e o outro sobre estudo de meta-análise12, ambos 

sobre toxicologia entre vítimas de homicídios. Nestas consultas foram excluídos os 

artigos publicados anteriormente a 1990. 
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RREESSUULLTTAADDOOSS  

  

OOrriiggeemm  ee  ppeerrff ii ll   ddeemmooggrrááff iiccoo                       

                                                                                

O consumo de drogas é um fenômeno bastante antigo na história da humanidade, 

registrando-se o uso do ópio e da maconha desde aproximadamente 3000 a.C..13 

Na América do Sul, a cocaína  foi cultivada inicialmente na região dos Andes. Era 

valorizada pelas populações indígenas devido a sua capacidade de minimizar os 

efeitos da rarefação do ar e do frio provenientes da alta altitude no organismo, além 

de reduzir a sensação de fome. Na Europa, foi introduzida pelos colonizadores 

espanhóis, inicialmente com finalidades terapêuticas. A partir da década de 60, após 

o seu uso indiscriminado, o mundo passou a conhecer os seus efeitos  

devastadores. 14       

Goldstein descreveu três maneiras de usuário de drogas tornar-se vítima do 

homicídio.  A primeira seria decorrente do comportamento irracional e violento 

eventualmente desencadeado pelo dependente químico; a segunda, denominada 

econômica-compulsiva, fruto da violência gerada pela dependência (roubos e 

envolvimento com o narcotráfico para obtenção da droga) e, a terceira, denominada 

sistêmica, seria inerente ao tráfico de  drogas, na medida em que utiliza a força para 

defesa dos seus interesses.15                                                          
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Tendo em vista a dimensão homicídio e drogas, foi criado nos Estados Unidos, a 

partir da década de 80, nova classificação para os homicídios, como forma de 

evidenciar aqueles relacionados ao uso das drogas. Até então, os homicídios eram 

classificados como primários ou secundários. Os homicídios primários eram aqueles 

motivados por brigas envolvendo principalmente familiares e os secundários 

decorrentes de outros crimes como, por exemplo, o roubo. 9                                                                               

Beato Filho, pesquisador que vem abordando a violência dentro da perspectiva 

criminal, identifica duas abordagens distintas e que merecem ser destacadas para a 

compreensão dos determinantes da criminalidade.  A primeira, tradicional e ainda 

predominante no Brasil, centra no indivíduo para compreensão das motivações do 

comportamento criminoso. Do ponto de vista da formulação de políticas públicas, 

esse tipo de abordagem, segundo o autor, tem muitas limitações, à medida que  

aponta para fatores que não estão sob o controle do Estado. Já o segundo modelo, 

se preocupa com os aspectos de natureza ecológica e ambiental na  determinação 

da criminalidade. Assim, estuda os fatores ambientais envolvidos na distribuição dos 

crimes dentro dos espaços urbanos, buscando conhecer os componentes racionais 

da atividade criminosa. 16                
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Segundo Kuhns et al., os estudos envolvendo pesquisa toxicológica entre vítimas de 

homicídios têm enfocado principalmente na abordagem do indivíduo, não havendo 

nesta área, desenvolvimento cumulativo e sistemático em bases  científicas, 

permitindo  comparações locais e inter-locais dos resultados toxicológicos.12. No 

Brasil, segundo nosso conhecimento, em apenas um estudo foi analisado a 

presença de drogas entre os homicídios de residentes no município de São Paulo. 

Seus resultados mostraram que em 55% das vítimas não foi realizado o exame 

toxicológico.17 Segundo Toledo, devido à falta de recursos dos Institutos Médico-

Legais, essas análises não são requisitadas na maioria dos casos de morte 

violenta.18 

Considerando o elevado número de substâncias tóxicas existentes, a maior parte 

dos laboratórios padronizam  a investigação à procura de substâncias que, segundo 

as evidências, são mais comuns de serem encontradas naquelas circunstâncias. O 

álcool e as drogas de abuso, expressão usada no meio técnico para designar todas 

as substâncias químicas psicoativas, cujo consumo ilícito ocorre com mais 

frequência, são as mais investigadas.  As drogas de abuso mais comuns inserem-se 

nos seguintes grupos de substâncias: opiáceos, cocaína, canabinóides, anfetaminas 

e outros.19 

Estudos epidemiológicos mostraram a manutenção de um padrão estável de 

consumo de drogas entre as vítimas de homicídio na cidade de Nova York entre 

1990 e 1998, independente da tendência de queda das taxas de mortalidade  na 

população no mesmo período.20  Em uma revisão recente envolvendo vários estudos 

realizados em diversos países, Kuhns et al relatam uma tendência de aumento do 

teste positivo para drogas ilícitas entre vítimas, com o tempo.12 Entretanto, 
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justamente pela não identificação do tipo de drogas, muita informação se perde, 

como descrito no paradoxo da concomitância da entrada do crack no comércio ilegal 

de drogas e a queda das taxas de mortalidade por homicídios, tanto nos Estados 

Unidos como no Brasil, a partir de 2004.  

Apesar de tais limitações, o perfil da mortalidade mostra-se alterado, concentrando-

se e aumentando nas faixas etárias mais jovens. Uma das explicações, diante de 

tantos pontos obscuros, basearia na mudança do padrão demográfico, onde o 

aumento da população de maior faixa etária associa-se ao menor consumo de 

drogas.21,22,23 Além do perfil etário, a epidemia de drogas e homicídio apresenta 

características específicas. Em Miami (Flórida), 34,5% das vítimas de homicídios 

foram homens negros, sendo eles representados por 17% da população (24). 

Estudo recente de meta-análise envolvendo 18 artigos sobre consumo de cocaína, 

maconha e opiáceos entre vítimas de homicídios, realizado em cinco países 

(Estados Unidos, Suécia, Canadá, Noruega e Dinamarca), mostrou diferenças no 

padrão sócio-demográfico quanto ao consumo de drogas. Latino-americanos e afro-

americanos tiveram maior propensão para positividade da cocaína e brancos para 

opiáceo. 12   
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Quanto ao tipo de substância envolvida nas circunstâncias do homicídio, o álcool foi 

a droga mais freqüente tanto entre as vítimas quanto entre os infratores, com 

proporção acima de 40%.  Entretanto, há variação entre os achados da substância 

detectada, principalmente entre países. Nos Estados Unidos a maior proporção de 

vítimas foi relacionada ao uso de cocaína, 11 enquanto na Austrália, entre 1996 e 

2005, o álcool prevaleceu (42%), seguido pela maconha (21,4%). 25 Na meta-análise 

supracitada, que trata exclusivamente das vítimas de homicídio, a proporção com 

resultados positivos para cocaína foi de 11%, para a maconha, 6% e para os 

opiáceos  5%.12 

Quanto aos meios utilizados no homicídio, as mortes causadas por armas de fogo 

prevaleceram naqueles em que as vítimas consumiram drogas ilícitas, enquanto as 

resultantes da força física predominaram entre os que ingeriram álcool.25 Estudo 

realizado  em Manhattan, em Nova Iorque, em 1981 mostrou que  usuários de 

drogas foram mortos mais frequentemente por pessoas que já os conheciam, 

provavelmente em decorrência das atividades demandadas no tráfico de drogas.26 

 

Sobre o diagnóstico toxicológico                                                                      

O exame toxicológico não é realizado obrigatoriamente em todas as vítimas de 

homicídio, por se tratar de um elemento dispensável para a apuração do crime,27 

apesar de revestir-se de grande  relevância  para estabelecer estratégia de política 

pública  no âmbito da saúde. 
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A técnica de cromatografia é o método mais utilizado pelos laboratórios forenses. A 

cromatografia gasosa, com sistema de “head-space” e detecção por ionização em 

chama é utilizado para pesquisa do álcool, apresentando limite de deteção de 50 ug 

(cinquenta microgramas). A cromatografia em fase gasosa, acoplada a detectores 

mais específicos como a espectometria de massas, é indicada para pesquisa de 

drogas de abuso, apresentando limites de detecção dependentes da configuração 

do aparelho usado, do método e também da substância a ser detectada:  a cocaína 

de 30 a 300 pg (picogramas) (10-12 g) em matrizes como pêlo humano e sangue;  

morfina e heroina em sangue, 50 pg/mg e tetrahidrocanabinol (THC), constituinte da 

maconha, 50 pg/mg de material biológico (sangue ou urina).28 

Curiosamente, nos  estudos  pesquisados sobre o tema homicídios e drogas, todos 

da área forense,  não há citação do método utilizado para a realização dos exames, 

sendo baseados nos inquéritos policiais.  No campo do Direito, as provas técnico-

científicas como o resultado do exame toxicológico, após constatadas, têm 

presunção de certeza. No inquérito policial é utilizado o procedimento inquisitivo, ou 

seja, não há direito ao contraditório na fase policial. Daí a presunção de veracidade 

da prova.29 
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Na Saúde Pública, foi instituído pelo Ministério da Saúde em 1980, o Sistema 

Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (Sinitox), que tem como 

principal atribuição coordenar a coleta, a compilação, a análise e a divulgação dos 

casos de intoxicação e envenenamento notificados no país.30 Há importante 

subnotificação causada em parte, pela não obrigatoriedade do registro e pela não 

uniformidade dos dados em relação às ocorrências, como nos casos dos homicídios 

e acidentes de trânsito, onde o consumo de drogas não é considerado a causa 

principal que desencadeou a prestação da assistência.1 

O caso do município de Betim 

Betim é o quinto maior município do Estado de Minas Gerais, com população 

estimada pelo IBGE em 2009, de 441.749 habitantes. Pertence à Região 

Metropolitana de Belo Horizonte (composta por 34 municípios, totalizando 5 milhões 

de habitantes).  A população  de Betim teve um crescimento acelerado nas últimas 

décadas, com valores bem superiores quando comparado com a região 

metropolitana e de Minas Gerais.31 

Na segunda metade da década de 60 surgiu o primeiro grande empreendimento 

industrial no município, a Refinaria Gabriel Passos, que gerou o desenvolvimento de 

muitas atividades complementares como o comércio atacadista de combustíveis. A 

partir daí, ocorreu a ocupação de grandes espaços do município pela indústria, com 

a criação do Distrito Industrial Paulo Camilo na segunda metade da década de 70, a 

implantação da Fiat Automóveis S/A em 1976 e suas indústrias satélites, resultando 

na formação do segundo pólo industrial automobilístico do país. 32 
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Betim é um dos municípios do Estado de Minas Gerais que apresentou nível elevado 

de infra-estrutura, mas também nível intermediário ou baixo de capacidades 

individuais, ou seja, é um exemplo dos casos em que maiores concentrações de 

carências coincidem com as maiores concentrações de condições favoráveis à 

qualidade de vida.33  

No “Atlas de Desenvolvimento Humano da Região Metropolitana de Belo Horizonte“, 

desenvolvido pela Fundação João Pinheiro e pelo PNUD, dentre os setores 

(Unidades de Desenvolvimento Humano/UDH) com os maiores índices de pobreza 

extrema da região metropolitana, dois eram pertencentes ao município de Betim. 34  

 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

Betim

Belo Horizonte

BrasilTa
xa

d
e

 h
om

ic
íd

io
s

GRÁFICO 1- TAXA DE HOMICÍDIOS POR 100.000 HABITANTES
BETIM, BELO HORIZONTE E BRASIL

(1980 A 2007)

Fonte: DATASUS/MS/BRASIL

 

 



33 
 

Recentemente (2006) Betim foi incluído no grupo dos vinte municípios brasileiros 

com mais de 100 mil habitantes, com os maiores Índices de Homicídios na 

Adolescência (IHA), ocupando o 19º lugar no ranking nacional. 35                                                                                                           

A partir de 2004, representando um quarto do total dos óbitos no período, as causas 

externas tornaram-se o principal causa de mortalidade. Nesta ocasião a taxa de 

homicídio chegou a 75 óbitos por 100.000 habitantes, valor bem superior quando 

comparado com Belo Horizonte (GRÁFICO 1). Não diferente do descrito na literatura 

e no Brasil, 21, 22,23 apesar de apresentarem uma aparente tendência de queda, as 

taxas de mortalidade estratificadas por faixa etária relevam um deslocamento 

importante para as faixas etárias mais jovens. Jovens e adultos jovens entre 15 a 24 

anos apresentaram valores alarmantes e superiores a 100 óbitos por 100.000 

habitantes.36 (GRÁFICO 2) 
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CCOONNCCLLUUSSÃÃOO    

Existe um padrão de consumo de drogas que vem se mantendo estável entre as 

vítimas de homicídios em todos os países estudados e o tipo de droga consumida 

varia conforme a disponibilidade do mercado. 

A pesquisa toxicológica entre vítimas de violência mostra-se importante para 

subsidiar políticas públicas de prevenção da criminalidade. No Brasil, a rotina 

sistemática de coleta de material para a pesquisa ainda não tem sido adotada pelas 

instituições responsáveis pelo seu controle, provavelmente pelo entendimento ainda 

prevalente centrada no indivíduo, em detrimento da pesquisa dos aspectos de 

natureza ecológica e ambiental na  determinação da criminalidade. 

O Brasil é um dos países que detêm uma das maiores taxas de homicídios no 

mundo. Mesmo que se pretenda tomar a violência como problema de saúde pública, 

defronta-se com a complexidade de sua abordagem, uma vez que ao contrário de 

muitos problemas da área, a violência tem raízes em determinações múltiplas e 

inter-relacionadas, que atravessam objetos de diferentes disciplinas e setores da 

sociedade. A estas dificuldades soma-se a falta de acesso de informações, o que 

muitas vezes impede o conhecimento do problema e a orientação de intervenções. 
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RREESSUUMMOO  

O consumo de drogas é reconhecido atualmente como um importante fator  de risco 

para a morte por homicídios, justificando este estudo,  a partir da seleção das 

declarações de óbito com causa básica por Agressões (CID-10), de residentes no 

município de Betim, Minas Gerais, entre 2004 e 2007.  Óbitos foram categorizados 

quanto à presença de álcool e drogas, utilizando como fonte de informação os 

exames toxicológicos nos laudos de necropsia emitidos pelo  Instituto de Medicina 

Legal de Belo Horizonte. A análise foi baseada no modelo de regressão multinominal 

e o grupo com resultado negativo para o álcool e drogas foi definido como referência 

e comparado a três outros: positivos exclusivamente para o álcool;  positivos para 

drogas ilícitas (cocaína ou maconha) associados ou não ao álcool e óbitos sem 

realização dos exames toxicológicos.  As variáveis explicativas foram selecionadas a 

partir dos dados disponíveis na declaração de óbito: ano de ocorrência, faixa etária, 

sexo, raça, escolaridade, estado civil, local do óbito, município de ocorrência e 

circunstância do óbito. Os resultados encontrados confirmam um alto padrão de 

consumo de drogas entre as vítimas de homicídios. Apesar do álcool ser a droga 

mais presente (36,5%), ele esteve frequentemente associado às drogas ilícitas 

(13,6%). As características sócio-econômicas  da maioria das vítimas de homicídio 

sugeriram serem de classes sociais menos favorecidas. No grupo com consumo 

exclusivo de álcool, verificou-se associação com a faixa etária mais velha em relação 

ao adulto-jovem e não  ter sido morto por arma de fogo. Nos homicídios positivos 

para drogas ilícitas, os fatores que os distinguem do grupo sem consumo de drogas 

estão associados às baixas condições sócio-econômicas (baixa escolaridade), mas 

também ao estado marital e sexo masculino.  Nos homicídios sem resultado 
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toxicológico a maior chance de óbito em estabelecimentos de saúde sugere que o 

evento pode ter ocorrido após o período necessário para detecção das drogas no 

indivíduo. Quando avaliados quanto á presença de álcool e drogas, e a não 

realização de investigação toxicológica, embora os homicídios tenham revelado 

perfis semelhantes quanto à inserção sócio-econômica, características como a 

idade, sexo, estado civil e uso ou não de arma letal, assim como a possibilidade de 

chegar a ter assistência apontam para diferenciais relevantes das circunstâncias do 

óbito, quando considerado o uso de álcool e/ou drogas. 

Palavras- chaves: drogas, álcool, violência, homicí dios 
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AABBSSTTRRAACCTT                                                                                                                                                                                      

Drug consumption is currently recognized as one of the main risk factors for death by 

homicide. This study screened death certificates with aggression as the basic cause 

among residents of Betim, Minas Gerais, Brazil, between 2004 and 2007. Deaths 

were categorized regarding the presence of alcohol and drugs, data culled from 

toxicological analysis in necropsy reports. Our analysis was based on multinomial 

regression model and the group with negative results for alcohol and drugs was 

defined as reference and compared to three others: positive for alcohol only; positive 

for illicit drugs (cocaine or marijuana) associated with alcohol or not; and deaths 

without toxicological information. Explicative variables were selected from data from 

the death certificate: year of occurrence, age group, sex, race, education, marital 

status, place of death, and circumstances of death. Results confirm a high pattern of 

drug consumption among homicidal victims. Even though alcohol was the most 

prevalent drug (36.5%) it was frequently associated with illicit drugs (13.6%). Most 

victims were of lower socio-economic status. In the group with excessive alcohol 

consumption there was associations with an older age group and the non-use of a 

firearm. Factors differing homicides positive for illicit drugs from the group without 

drug consumption are associated to low socio-economic conditions (such as 

education) but also to marital status and the male sex. In homicides without 

toxicological data, the high incidence of death in health services suggest that a 

significant time had elapsed since the consumption of a drug, making it impossible to 

detect. Even through homicides have a similar profile as to socio-economic status, 

there were significant differences as to age, sex, marital status, and use or lethal 

weapon associated to the consumption of alcohol  and/or drugs               

 Keywords: drugs, alcohol, violence, homicide  
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IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

O homicídio é um dos maiores problemas que afeta hoje o mundo contemporâneo, 

retratando um dos aspectos do crescimento da violência urbana. Ele ocupa lugar de 

destaque entre as causas básicas de óbito, constituindo-se um dos principais 

motivos das mortes por causas externas no Brasil. Pelo número de vítimas e sua 

magnitude social, ele se converteu num dos maiores desafios para a saúde pública.1 

São vários os fatores associados aos homicídios na literatura, eles atingem 

desproporcionalmente os homens, negros, adolescentes e adultos jovens e 

distribuem-se em diferentes espaços intra-urbanos, sendo que as taxas mais altas 

são encontradas nos grupos com condições socioeconômicas mais 

desfavoráveis.2,3,4 

O homicídio tem causas múltiplas e complexas e o consumo de drogas está 

fortemente ligado a este fenômeno. O álcool é uma das poucas drogas psicotrópicas 

que tem o seu consumo admitido e incentivado pela sociedade. 5 Está intimamente 

associado a causas externas de morbimortalidade, como acidentes de trânsito e 

violência.6 Os efeitos farmacológicos do álcool pode induzir a comportamento 

violento, diminuir potencialmente a consciência em situações perigosas e 

ameaçadoras, fazendo do indivíduo embriagado uma vítima potencial de 

criminalidade e de homicídio .7 

O relatório da Junta Internacional de Controle de Drogas, da Organização das 

Nações Unidas- ONU, em 2004, abordou a relação entre consumo de drogas, 

criminalidade e violência urbana e segundo este relatório, dos quase 30 mil 

homicídios notificados no Brasil naquele ano, grande parte foi motivada pelo 

consumo de drogas.8 Também o tráfico de drogas vem sendo consistentemente 
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vinculado ao binômio homicídios e droga, e correlacionado à expansão e  

institucionalização do crime organizado, a partir da década de 80, contribuindo para 

o aumento das estatísticas brasileiras de homicídios.9 Segundo Minayo, a partir 

desta época, o tráfico tornou-se uma  resposta social, como mercado de trabalho, 

sobretudo para os jovens pobres das periferias e favelas, sem expectativas de 

conseguir emprego formal, e que, na ilegalidade, buscam saciar seus sonhos de 

consumo, status e reconhecimento social. 10 

Apesar de ser um fenômeno visivelmente mais intenso nas áreas urbanas de maior 

densidade populacional, estudos mais recentes evidenciam aumento das taxas de 

homicídios em municípios menores, principalmente nas áreas metropolitanas. Tal 

fato, segundo Souza et al,  deve-se à interiorização do tráfico de drogas, uma vez 

que tais cidades vêm se tornando corredores para o  escoamento ou produtoras das 

drogas.11 

Em 2004, na cidade de Betim, localizada na região metropolitana de Belo Horizonte, 

MG, Brasil, com população de 378.089 habitantes (censo IBGE 2010), as causas 

externas tornaram-se o principal grupo de causa de óbito, representando um quarto 

do total das mortes no município no período. Quando desagregadas as causas 

externas, o homicídio predominou em mais de 50% dos óbitos. 12 

Esta estatística em saúde deu a Betim, no grupo dos vinte municípios brasileiros 

com mais de 100 mil habitantes, a inclusão dos maiores Índices de Homicídios na 

Adolescência (IHA), ocupando o 19º lugar no ranking nacional. 13 

Portanto, este estudo tem como objetivo avaliar os fatores associados aos 

homicídios em um centro urbano metropolitano, a partir do consumo de álcool e 

drogas ilícitas, reconhecendo a importância destes fatores na ocorrência do evento. 
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MMAATTEERRIIAALL  EE  MMÉÉTTOODDOOSS  

Foram selecionados todos os óbitos processados em Betim, no Sistema Nacional de 

Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, tendo “Agressões” 

(CID-10: X85 a Y09) como causa básica, residentes no município de Betim, Minas 

Gerais, Brasil, ocorridos no período de 2004 a 2007. Foram coletados os respectivos 

resultados toxicológicos e das dosagens de álcool, disponibilizados nos laudos de 

necropsia emitidos pelo Instituto de Medicina Legal de Belo Horizonte, órgão da 

Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais.                 

O sangue foi a matriz utilizada para a pesquisa do álcool, empregando o método de 

cromatografia gasosa, com sistema de “head-space” e detecção por ionização em 

chama. Para pesquisa de drogas de abuso, sangue e urina,  foram usadas em um 

cromatógrafo em fase gasosa, acoplado ao espectrômetro seletivo de massa.14 Um 

dos fatores que influenciam o período de detecção da droga  é a quantidade 

consumida. Na matriz de sangue, o período de detecção é de algumas horas. Na 

matriz de urina, o tempo previsto para a detecção da maconha varia de até 7 a  25 

dias, dependendo se o uso é esporádico ou frequente. Já para a detecção da 

cocaína o tempo varia de  até 3  a 7 dias.15 

Os registros de óbitos foram agrupados em quatro categorias, quanto à presença de 

drogas na ocasião da morte e definida como variável resposta: (1) óbitos negativos 

para álcool e drogas ilícitas; (2) positivos exclusivamente para o álcool; (3) positivos 

para drogas ilícitas (cocaína ou maconha) associados ou não ao álcool e (4) óbitos 

sem realização dos exames toxicológicos. Foram excluídos da análise 22 registros 

com resultado positivo para o álcool, mas sem pesquisa toxicológica para drogas de 

abuso. 
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As variáveis explicativas, disponíveis na declaração de óbito, foram selecionadas 

aquelas que melhor caracterizam os indivíduos e os homicídios: faixa etária, sexo, 

cor da pele, escolaridade, estado civil, ano de ocorrência, local do óbito, município 

de ocorrência e circunstância do óbito (meios utilizados pelo agressor para a prática 

do homicídio). 

Foi realizada a análise descritiva da distribuição da variável resposta em relação as 

variáveis explicativas. Na análise univariada foi selecionada como referência a 

categoria dos óbitos negativos para drogas, estimando-se a razão das chances 

(odds ratios), com intervalo de confiança de 95%. A análise multivariada foi baseada 

em um modelo de regressão multinomial e realizados os testes de significância das 

razões de chance. Nesta análise, as três categorias relacionadas à presença de 

drogas foram comparadas à categoria de referência. Foram incluídas  no modelo 

inicial todas as variáveis que, na análise univariada, apresentaram associação com 

presença de drogas ao nível de significância de 20%. O nível de significância de 5% 

foi o critério adotado para a permanência da variável no modelo final. A adequação 

de ajuste (goodness-of-fit) foi avaliada através dos testes baseados nas estatísticas 

de Pearson e Deviance, com nível de significância de 5%. A análise estatística  foi  

realizada no programa SPSS For Windows versão 17.0 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Minas Gerais (COEP/UFMG). 

 

 

 



46 
 

RESULTADOS 

Neste estudo, foram analisados 1010 óbitos vítimas de homicídio no período de 

2004 a 2007. Na tabela 1, avaliando os 860 casos, após a exclusão de 150 registros 

sem resultado toxicológico, observou-se que a droga mais consumida foi a cocaína 

(37,9%), seguida do álcool (36,5%) e da maconha (34,8%). O consumo de drogas 

combinadas foi o mais usual, já que o uso exclusivo do álcool foi identificado em 

22,9% dos casos, da maconha em 8,1% e da cocaína em somente 52 óbitos (6,0%).  

Na tabela 2, mais de 60% das vítimas ingeriram drogas, se somados os grupos dos 

indivíduos que consumiram drogas ilícitas (42,8%) e com uso exclusivo de álcool 

(19,5%). Em 22,9% os resultados foram negativos e em quase 15% das necropsias 

não houve realização dos exames toxicológicos. 

O sexo predominante foi o masculino (93 3%). Quase a metade dos óbitos tinha 

faixa etária entre 15 a 24 anos (48,4%), a cor da pele negra ou parda representou 

74,1% do total e 68,6% tinham menos de oito anos de estudo. De acordo com a 

circunstância, 91% das mortes foram relacionadas à arma de fogo; menos de 30% 

receberam alguma assistência do sistema de saúde antes da morte e em 10,9% dos 

casos, a morte ocorreu em outros municípios (Tabela 2).     

No decorrer do período avaliado, observou-se uma queda gradativa das necropsias 

sem resultado do exame toxicológico, passando de 32% em 2004 para 15,3% em 

2007. Foi também neste grupo, se comparado com os demais, onde se observou a 

maior proporção de mulheres (14,7%), de óbitos em estabelecimentos de saúde 

(50,7%) e de mortes ocorridas fora do município de Betim (30%) (Tabela 2).                                    

Estratificando os óbitos pelas circunstâncias, a maior proporção de vítimas da arma 

de fogo foi encontrada no grupo positivo para drogas ilícitas (95,8%) e a menor 

proporção foi observada no grupo positivo exclusivamente para o álcool (82,2%). A 
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maior proporção de adultos na faixa etária entre 35 e 59 anos (33,0%) e de casados 

(17,8%) foi no grupo de homicídios positivos para o álcool. Inversamente, no grupo 

de homicídios positivos para drogas ilícitas, os adultos de 35 a 59 anos (11,8%) e os 

casados (6,5%) foram em menor proporção.  Não houve variação estatisticamente 

significativa entre os grupos para a cor de pele (valor-p=0,154) (Tabela 2).                                                

Na Tabela 3 estão apresentados os resultados da análise univariada multinomial das 

categorias de homicídios quanto ao uso de drogas, tendo como referência o grupo 

negativo para elas. Todas as variáveis apresentaram associações estatisticamente 

significativas (p<=0,20) em pelo menos uma das categorias de consumo de drogas, 

sendo, portanto incluídas no modelo multivariado.                                                                                               

No modelo final (Tabela 4), o grupo dos óbitos que ingeriram somente o álcool a 

chance foi 2,6 vezes maior de terem sido mortos por outros instrumentos que não a 

arma de fogo e chance duas vezes maior das idades terem sido superiores a 24 

anos, quando comparado com o grupo de óbitos negativo para as drogas. A 

comparação entre os grupos, negativo e o positivo para drogas ilícitas, não 

apresentou diferenças estatisticamente significativas (p>0,05), para a faixa etária e 

para mortes por armas de fogo. Entretanto, a chance dos óbitos no grupo positivo 

para drogas ilícitas foi 2,1 vezes maior de ter sido do sexo masculino (OR=2,1; 

I.C.95%=[1,1;4,1]), 1,5 vezes maior de ter baixa escolaridade (OR=1,5; 

I.C.95%=[1,1;2,1]), 2,2 vezes maior de não ser casado (OR=2,2; I.C.95%=[1,2;3,9]) e 

2,1 vezes maior de ter morrido em outros locais que não os estabelecimentos de 

saúde (OR=2,1; I.C.95%=[1,4;3,0]). No grupo sem realização dos exames 

toxicológicos, as chances dos óbitos foram 2,3;e 2,2 vezes maiores de ter tido menor 

escolaridade (OR=2,3; I.C.95%=[1,1; 3,7]) e de não morrer vítima de arma de fogo 

(OR=2,2; I.C.95%=[1,1;4,5]) respectivamente. Também neste grupo a chance de 
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morrer em estabelecimentos de saúde foi 50% maior, quando comparado com o 

grupo de referência. 

 

 DDIISSCCUUSSSSÃÃOO   

Os resultados encontrados confirmam uma quantidade expressiva de vítimas de 

homicídios com consumo de drogas, sendo a cocaína a droga mais prevalente, 

superando o álcool. As características individuais da maioria das vítimas de 

homicídio sugeriram perfil de maior vulnerabilidade social. No entanto, as variáveis 

estudadas apresentaram diferenças dentro do universo considerado, quando 

agrupados os homicídios conforme a presença de drogas. As faixas etárias mais 

velhas e mortes por outros instrumentos que não a arma de fogo foram as principais 

características que diferenciaram o grupo com consumo exclusivo de álcool.  No 

grupo positivo para drogas ilícitas, os fatores que o distinguem do grupo sem 

consumo de drogas estão associados às situações de maior vulnerabilidade, tais 

como a baixa escolaridade e condição marital, isto é, não ter sido casado.  No grupo 

sem resultado toxicológico a maior probabilidade da morte em estabelecimentos de 

saúde, faz pensar que o momento do óbito pode ter ultrapassado o período previsto 

para detecção das drogas no indivíduo. 

No Brasil, segundo Toledo, devido à falta de recursos dos Institutos Médico-Legais, 

essas análises não são requisitadas na maioria dos casos de morte violenta, 16 

situação retratada em estudo desenvolvido em 2005, no município de São Paulo, 

onde, em 55% dos óbitos por homicídio, não foi realizado o exame toxicológico. 17 

Situação diferente foi encontrada em Betim, sugerindo a hipótese que haveria uma 

maior preocupação na realização dos exames toxicológicos pelos órgãos de 

segurança pública do município, pois somente em 11% os exames não foram 
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realizados, num total de 900 óbitos ocorridos no município (Tabela 2). Observou-se 

ainda a maior proporção no grupo sem resultado toxicológico de mortes ocorridas 

em outros municípios (30%) e de óbitos em estabelecimentos de saúde (50,7%) 

(Tabela 2). A realização dos exames toxicológicos só é indicada quando o intervalo 

entre o crime e a morte não for superior ao recomendado para detecção da droga, 

como é o caso das vítimas que ficaram internadas em períodos mais prolongados. 

A maior proporção de mulheres também foi verificada no grupo sem resultado 

toxicológico (14,7%). Várias são as suposições para esta prática, e uma delas 

poderia ser a possível crença de menor probabilidade de consumo de drogas por 

parte delas, demandando, entretanto, uma investigação mais criteriosa. 

No grupo sem resultado toxicológico, houve a maior chance de mortes em 

estabelecimentos de saúde e também por outros instrumentos que não a arma de 

fogo. Poderíamos pensar, que as mortes das vítimas por armas de fogo têm a maior 

probabilidade de ocorrer no próprio local do crime, decorrente da maior intensidade 

do trauma. Entretanto, quando comparado no grupo sem resultado toxicológico, as 

proporções de mortes por arma de fogo nos estabelecimentos de saúde e em outros 

locais, não houve diferença estatisticamente significativa (p>0,05). 

As vítimas de homicídios estão muitas vezes envolvidas com ações criminosas, 

ficando à margem social. Tal fato faz pensar, se a associação positiva para a morte 

em locais fora dos estabelecimentos de saúde, tanto no grupo que ingeriu 

exclusivamente o álcool, como no grupo que consumiu drogas ilícitas, poderia estar 

atrelada à dificuldade destes indivíduos em acessar o sistema de saúde no momento 

do trauma que gerou o óbito. Segundo Beato Filho, “qualquer que seja a proporção 

dos homicídios relacionados às drogas, eles deverão ocorrer com mais intensidade 
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nas regiões e vizinhanças assoladas pelo tráfico”. Parte da hipótese já comprovada 

por outros estudos, ou seja, que existem áreas urbanas que concentram tanto a 

vitimização quanto a criminalidade. 18   

Betim é considerado um importante pólo industrial automobilístico do país, tendo 

sofrido acentuada expansão urbana principalmente a partir da década de 90, que 

cursou com graves consequências nos desequilíbrios econômicos e sociais.  

Acrescido a isto, o município está localizado às margens de uma das principais 

rodovias federais do país, cuja geografia facilita o escoamento de mercadorias, 

inclusive à produzida pelo tráfico de drogas.  

Neste trabalho, o grupo de óbitos que consumiram somente álcool apresentou maior 

risco para a morte por instrumentos que não a arma de fogo. Estes achados 

coincidem com o estudo desenvolvido na Austrália, onde as mortes resultantes da 

força física predominaram entre os que ingeriram álcool. 19 Também em estudo 

desenvolvido no município de São Paulo  identificou-se menor proporção de mortes 

por armas de fogo entre os homicídios positivos para o álcool. 7 

Segundo Shane, o álcool tem sido a droga mais consumida tanto entre as vítimas 

quanto entre os infratores, com proporção acima de 40%, 20  dado este compatível 

com o encontrado nesta pesquisa (36,5%). Estudo recente de meta-análise 

envolvendo 18 artigos sobre consumo de cocaína, maconha e opiáceos entre 

vítimas de homicídios, realizado em cinco países (Estados Unidos, Suécia, Canadá, 

Noruega e Dinamarca), mostrou variação entre os achados da substância detectada, 

principalmente entre países. A proporção com resultados positivos para cocaína foi 

de 11%, para a maconha, 6% e para os opiáceos 5%. Nos Estados Unidos a maior 

proporção de vítimas foi relacionada ao uso de cocaína. 21 No Brasil, o consumo 
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crescente da cocaína, principalmente do crack, tem sido considerado um dos 

grandes desafios da saúde pública. O país tornou-se um importante mercado 

consumidor desta droga, explicando assim a alta prevalência do consumo da 

cocaína entre as vítimas (37,9%).  

Apesar da mesma característica etária do grupo de homicídios negativos para as 

drogas, o de óbitos com consumo de drogas ilícitas destacou-se em relação ao sexo 

masculino, à baixa escolaridade e não ter sido casado, características sócio-

econômicas e de estilo de vida, que poderiam sugerir maior vulnerabilidade ao uso 

de drogas.   

A definição do conceito de consumo de drogas a partir dos resultados toxicológicos 

é uma das limitações deste estudo. Embora úteis na determinação do consumo 

recente, eles não fornecem dados sobre o padrão de consumo em longo prazo. 

Assim, considerando que a pesquisa sobre a exposição a álcool e drogas limita-se 

ao momento do óbito, quando ocorre a coleta de material, existe a possibilidade de 

falsos negativos na análise (vítimas usuárias de droga que na ocasião do óbito não 

fizeram uso). É também importante considerar, caso todas as vítimas tivessem 

realizado os exames toxicológicos, os resultados encontrados poderiam sofrer 

alterações.     
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CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS                                                                                                                                                                              

O processo de constituição dos centros metropolitanos do país foi acompanhado 

pela elevação sensível das taxas de criminalidade. O Brasil é um dos países que 

detêm uma das maiores taxas de homicídios no mundo. 22  

Mesmo com o declínio das taxas de homicídio no decorrer dos últimos anos, 

pesquisas têm demonstrado que as mortes têm se intensificado nas faixas etárias 

mais jovens associadas ao aumento do consumo de drogas. 23,24 

Do ponto de vista do Direito, o exame toxicológico não é realizado obrigatoriamente 

em todas as vítimas de homicídio, por se tratar de um elemento dispensável para a 

apuração do crime de homicídio, 25 sendo, entretanto, de relevância para 

estabelecer estratégia de política pública, principalmente no âmbito das políticas de 

saúde pública. 

Na perspectiva de desenvolvimento de pesquisas longitudinais, os resultados 

toxicológicos podem ser úteis como indicador para avaliação de mudanças do 

padrão de consumo de drogas entre as vítimas de homicídios. 
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TTAABBEELLAA  11--  DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDAASS  DDRROOGGAASS  CCOONNSSUUMMIIDDAASS  EENNTTRREE  AASS  MMOORRTTEESS  PPOORR  
HHOOMMIICCÍÍDDIIOOSS..  BBEETTIIMM//MMGG  ((22000044  AA  22000077))  

  

nº % nº % nº %
cocaína 52 6,0 193 22,4 81 9,4
maconha - - 70 8,1 36 4,2
álcool - - - - 197 22,9
Total de 860 registros, excluídos os 150 sem resultado toxicológico

Total de positivo para a cocaína = 326 (37,9%)

Total de positivo para o álcool = 314 (36,5%)

Total de positivo para a maconha= 299 (34,8%)

Tipo de droga
cocaína maconha álcool
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TTAABBEELLAA  22  --  AANNÁÁLLIISSEE  UUNNIIVVAARRIIAADDAA  DDAA  CCAATTEEGGOORRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  ÓÓBBIITTOOSS  PPOORR  
HHOOMMIICCÍÍDDIIOOSS  SSEEGGUUNNDDOO  PPRREESSEENNÇÇAA  DDEE  ÁÁLLCCOOOOLL  EE  DDRROOGGAASS  EE  VVAARRIIÁÁVVEEIISS  
SSEELLEECCIIOONNAADDAASS  NNAA  DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  DDEE  ÓÓBBIITTOO..  BBEETTIIMM//MMGG  ((22000044  AA  22000077))  

  

Negativo  (n=231, 
22,9%)

Positivo 
exclusivamente 

álcool                             
(n=197, 19,5%)

Positivo   drogas          
ilícitas        

(n=432, 42,8%)

Não        
realizado (n=150, 

14,9%)

2004 49 (21,2) 54 (27,4) 107 (24,8) 48 (32,0) 258 (25,5)

2005 66 (28,6) 62 (31,5) 106 (24,5) 38 (25,3) 272 (26,9)

2006 64 (27,7) 45 (22,8) 102 (23,6) 41 (27,3) 252 (25,0)

2007 52 (22,5) 36 (18,3) 117 (27,1) 23 (15,3) 228 (22,6)

≤ 14 anos 5 (2,2) 2 (1,0) 5 (1,2) 3 (2,0) 15 (1,5)

15 a 24 anos 116 (50,2) 62 (31,5) 239 (55,3) 72 (48,0) 489 (48,4)

25 a 34 anos 58 (25,1) 66 (33,5) 137 (31,7) 38 (25,3) 299 (29,6)

35 a 59 anos 47 (20,3) 65 (33,0) 51 (11,8) 34 (22,7) 197 (19,5)

≥ 60 anos 5 (2,2) 2 (1,0) 0 (0,0) 3 (2,0) 10 (1,0)

masculino 212 (91,8) 187 (94,9) 415 (96,1) 128 (85,3) 942 (93,3)

feminino 19 (8,2) 10 (5,1) 17 (3,9) 22 (14,7) 68 (6,7)

branca 59 (25,5) 55 (27,9) 99 (22,9) 48 (32,0) 261 (25,9)

negra/parda 172 (74,5) 141 (71,6) 331 (76,6) 102 (68,0) 746 (74,1)

< 8 anos de estudo 139 (60,7) 134 (68,4) 302 (70,2) 112 (76,7) 687 (68,6)

>=8 anos de estudo 90 (39,3) 62 (31,6) 128 (29,8) 34 (23,3) 314 (31,4)

não casado 198 (85,7) 161 (81,7) 403 (93,3) 124 (84,4) 886 (88,2)

casado 32 (13,9) 35 (17,8) 28 (6,5) 23 (15,6) 118 (11,8)

não 16 (6,9) 35 (17,8) 18 (4,2) 22 (14,7) 91 (9,0)

sim 215 (93,1) 162 (82,2) 414 (95,8) 128 (85,3) 919 (91,0)

outros locais (via pública/domicílio/outros) 153 (66,2) 144 (73,1) 347 (80,3) 74 (49,3) 718 (71,1)

estabelecimentos de saúde/hospital 78 (33,8) 53 (26,9) 85 (19,7) 76  (50,7) 292 (28,9)

Betim 216 (93,5) 189 (95,9) 390 (90,3) 105 (70,0) 900 (89,1)

outros municípios 15 (6,5) 8 (4,1) 42 (9,7) 45 (30,0) 110 (10,9)

0,154

0,000

Escolaridade

* Teste X2 de Pearson

município de ocorrência 0,000

Local do óbito 0,000

Faixa etária

0,000Vítima de arma de fogo

Estado civil

Cor da pele

variáveis explicativas                                                                                   
disponíveis na declaração do óbito

Valor-p *

0,035

0,000

0,000

Sexo

Resultados Toxicológicos 

Total                                 
(n=1010,100%)

Ano

0,009

  

  

  



55 
 

TTAABBEELLAA  33--  AANNÁÁLLIISSEE  UUNNIIVVAARRIIAADDAA  DDOO  MMOODDEELLOO  DDEE  RREEGGRREESSSSÃÃOO  MMUULLTTIINNOOMMIIAALL  
CCAATTEEGGOORRIIZZAANNDDOO  OOSS  ÓÓBBIITTOOSS  PPOORR  HHOOMMIICCÍÍDDIIOOSS  SSEEGGUUNNDDOO  PPRREESSEENNÇÇAA  DDEE  ÁÁLLCCOOOOLL  
EE  DDRROOGGAASS  UUTTIILLIIZZAANNDDOO  AASS  VVAARRIIÁÁVVEEIISS  SSEELLEECCIIOONNAADDAASS  DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  DDEE  ÓÓBBIITTOO..  
BBEETTIIMM//MMGG  ((22000044  AA  22000077))                                                                                                                                                                                                    

Grupos de 
comparação *                                                         

Razão de 
chances 

(OR)
I.C.** a  95% valor-p

2004 1,6 ( 0,9 - 2,8 ) 0,11
2005 1,4 ( 0,8 - 2,4 ) 0,28
2006 1,0 ( 0,6 - 1,8 ) 0,96
2007 1,0
# 15 a 24 anos 2,2 ( 1,5 - 3,3 ) 0,00
idade de 15 a 24 anos 1,0
masculino 1,7 ( 0,8 - 3,7) 0,20
feminino 1,0
< 8 anos de estudo 1,4 ( 0,9 - 2,1 ) 0,10
>=8 anos de estudo 1,0
não casado 0,7 ( 0,4 - 1,3 ) 0,27
casado 1,0
não 2,9 ( 1,6 - 5,4 ) 0,00
sim 1,0
outros locais (via pública/domicílio/outros) 1,4 ( 0,9 - 2,1) 0,13
estabelecimentos de saúde/hospital 1,0
Betim 1,6 ( 0,7 - 4,0 ) 0,27
outros municípios 1,0
2004 1,0 ( 0,6 - 1,6 ) 0,90
2005 0,7 ( 0,5 - 1,1) 0,14
2006 0,7 ( 0,5 - 1,1 ) 0,13

2007 1,0
# 15 a 24 anos 0,8 ( 0,6 - 1,1 ) 0,21
idade de 15 a 24 anos 1,0
masculino 2,2 ( 1,1 - 4,3 ) 0,02
feminino 1,0
< 8 anos de estudo 1,5 ( 1,1 - 2,1 ) 0,01
>=8 anos de estudo 1,0
não casado 2,3 ( 1, 4 - 4,0 ) 0,00
casado 1,0
não 0,6 ( 0,3 - 1,2 ) 0,13
sim 1,0
outros locais (via pública/domicílio/outros) 2,1 ( 1,4 - 3,0 ) 0,00
estabelecimentos de saúde/hospital 1,0
Betim 0,6 ( 0,4 - 1, 2 ) 0,16
outros municípios 1,0
2004 2,8 ( 1,5 - 5,2 ) 0,00
2005 1,3 ( 0,7 - 2,5 ) 0,35
2006 1,5 ( 0,8 - 2,7 ) 0,23
2007 1,0
# 15 a 24 anos 1,1 ( 0,8 - 1,6 ) 0,61
idade de 15 a 24 anos 1,0
masculino 0,6 (0,3 - 1,0 ) 0,07
feminino 1,0
< 8 anos de estudo 2,1 ( 1,3 - 3,2 ) 0,00
>=8 anos de estudo 1,0
não casado 0,8 ( 0,5 - 1,5 ) 0,57
casado 1,0
não 2,1 ( 1,1 - 4,1 ) 0,03
sim 1,0
outros locais (via pública/domicílio/outros) 0,6 ( 0,4 - 0, 9 ) 0,01
estabelecimentos de saúde/hospital 1,0
Betim 0,2 ( 0,1 - 0,4 ) 0,00
outros municípios 1,0

escolaridade

escolaridade

escolaridade

  * Grupo de referência = negativo para drogas

Características

** I.C.: Intervalo de Confiança

município de ocorrência

município de ocorrência

município de ocorrência

positivo exclusivamente            
para o álcool

positivo drogas ilícitas 
e/ou álcool

local do óbito

local do óbito

local do óbito

faixa etária

período

período

período

sexo

faixa etária

faixa etária

vítima de arma de fogo

vítima de arma de fogo

sexo

estado civil

estado civil

estado civil

vítima de arma de fogo

sem resultado toxicológico

sexo
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TTAABBEELLAA  44  --  MMOODDEELLOO  FFIINNAALL  DDEE  RREEGGRREESSSSÃÃOO  MMUULLTTIINNOOMMIIAALL  DDAASS  
CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  AASSSSOOCCIIAADDAASS  ÀÀ  PPRREESSEENNÇÇAA  DDEE  ÁÁLLCCOOOOLL  EE  DDRROOGGAASS  
EENNTTRREE  AASS  VVÍÍTTIIMMAASS  DDEE  HHOOMMIICCÍÍDDIIOOSS..  BBEETTIIMM  ((MMGG)),,  22000044  AA  22000077..  

  

Grupos de 
comparação *                                                         

Razão de 
chances 

(OR)
I.C.** a  95% valor-p

# 15 a 24 anos 2,0 ( 1,3 - 3,1 )
idade de 15 a 24 anos 1,0
masculino 1,9 ( 0,8 - 4,2 ) 
feminino 1,0
< 8 anos de estudo 1,2 ( 0,8 - 1,9 )
>=8 anos de estudo 1,0
não casado 1,1 ( 0,6 - 1,9 )
casado 1,0
não 2,6 ( 1,4 - 4,8 )
sim 1,0
outros locais (via pública/domicílio/outros) 1,3 ( 0,9 - 2,0 )
estabelecimentos de saúde/hospital 1,0
# 15 a 24 anos 0,9 ( 0,6 - 1,3 )
idade de 15 a 24 anos 1,0
masculino 2,1 ( 1,1 - 4,1 )
feminino 1,0
< 8 anos de estudo 1,5 ( 1,1 - 2,1 )
>=8 anos de estudo 1,0
não casado 2,2 ( 1,2 - 3,9 )
casado 1,0
não 0,6 ( 0,3 - 1,2) 
sim 1,0
outros locais (via pública/domicílio/outros) 2,1 ( 1,4 - 3,0 ) 
estabelecimentos de saúde/hospital 1,0
# 15 a 24 anos 0,9 ( 0,6 - 1,4 )
idade de 15 a 24 anos 1,0
masculino 0,5 ( 0,3 - 1,0 ) 
feminino 1,0
< 8 anos de estudo 2,3 ( 1,4 - 3,7 )
>=8 anos de estudo 1,0
não casado 0,8 ( 0,4 - 1,5 )
casado 1,0
não 2,2 (1,1 - 4,5 )
sim 1,0
outros locais (via pública/domicílio/outros) 0,5 ( 0,3 - 0,7 )
estabelecimentos de saúde/hospital 1,0

** I.C.: Intervalo de Confiança

faixa etária

sexo

escolaridade

  * Grupo de referência = negativo para drogas

positivo exclusivo 
álcool

estado civil

positivo drogas 
ilícitas e/ou álcool

vítima de arma de fogo

local do óbito

sexo

escolaridade

estado civil

vítima de arma de fogo

local do óbito

Características

Valor-p do Teste de bondade de ajuste: Pearson=0,21 8 e Deviance=0,108

sem resultado 
toxicológico

0,00

0,66

0,06

0,00

0,54

0,03

0,00

faixa etária

sexo

escolaridade

estado civil

vítima de arma de fogo

local do óbito

faixa etária

0,00

0,14

0,30

0,84

0,00

0,22

0,60

0,04

0,03

0,01

0,17
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CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS  

 

Inicialmente o homicídio foi mais comumente identificado como sinônimo de 

criminalidade e, por isso, quase que objeto de reflexão exclusiva das ciências 

jurídicas. Foi a partir da intensificação do problema no Brasil que a morte por 

homicídio foi reconhecida como problema de saúde pública. 8 

Segundo Drumond Júnior, mesmo que se pretenda tomar a violência como problema 

de saúde pública, defronta-se com a complexidade da sua abordagem, pois a 

violência tem raízes em determinações múltiplas e inter-relacionadas, que 

atravessam objetos de diferentes disciplinas e setores da sociedade. 9 Com o 

aumento das taxas de homicídios nos centros metropolitanos, tornou-se fundamental 

ampliar a compreensão deste fenômeno na perspectiva da saúde pública.  

A pesquisa toxicológica entre vítimas de violência mostra-se importante para 

subsidiar políticas públicas de prevenção da criminalidade, mas também para maior 

compreensão do perfil epidemiológico das vítimas.  

Não foi possível a inclusão dos indicadores de contexto, dentre as variáveis 

explicativas, conforme previsto no projeto de qualificação. Os indicadores 

disponíveis atualmente, calculados a partir do censo do IBGE 2000, não mais 

retratam a atual realidade das unidades de planejamento do município. A 

disponibilização dos dados do censo de 2010 possibilitará o desenvolvimento da 

                                                           
8 SOUZA,Edinilsa Ramos. Homicídios no Brasil: O grande vilão da saúde pública na década de 80. Cadernos de 
Saúde Pública, Rio de Jabeiro,  v. 10, p. 45-60, 1994.Suplemento 
 
9 DRUMOND JÚNIOR, Marcos. Homicídios e desigualdades sociais na cidade de São Paulo: uma visão 
epidemiológica. Saúde e Sociedade,v.8,n.1,p.63.81, 1999.  
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pesquisa de diferenciais intra-urbanos em relação à ocorrência de homicídios 

associados ao consumo de drogas.  

É importante estimular a maior integração entre os dois setores, Saúde e Segurança 

Pública, no sentido de obtenção de dados mais qualificados das declarações de 

óbito, amplamente defendido pelos serviços municipais de Vigilância 

Epidemiológica, responsáveis pela sua análise. 

O estudo do consumo de drogas entre as vítimas de homicídios pode ser importante 

instrumento, para monitorar o sucesso das ações intersetoriais de prevenção à 

violência, desenvolvidas nas áreas mais vulneráveis do município. 
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AAPPÊÊNNDDIICCEE  11  

PPRROOJJEETTOO  DDEE  PPEESSQQUUIISSAA  
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

O homicídio  é um dos maiores problemas que afeta hoje o mundo contemporâneo, 

retratanto um dos aspectos do crescimento da violência urbana. Ele ocupa lugar de 

destaque entre as causas básicas de óbito, constituindo-se o principal motivo das 

mortes por causas externas no Brasil. Pelo número de vítimas e sua magnitude 

social , ele se converteu num dos maiores desafios para a saúde pública 

(BRASIL.Ministério da Saúde, 2001). 

As mortes atingem desproporcionalmente os homens, negros, adolescentes e 

adultos jovens e distribuem-se em diferentes espaços intra-urbanos, sendo que as 

taxas mais altas são encontradas nos grupos com condições socioeconômicas mais 

desfavoráveis  (CAIAFFA, et al., 2005; GAWRSZEWSKi, et al., 2005; HUGHES, 

2004; DRUMOND JÚNIOR, 1999). 

O mais consistente e previsível vínculo entre homicídios e drogas é observado no 

tráfico de drogas. No Brasil, o crime organizado expandiu e  institucionalizou-se a 

partir da década de 80, contribuindo para o aumento das estatísticas de homicídios 

(ZALUAR, 2007). A partir desta época, o tráfico tornou-se uma  resposta social, 

como mercado de trabalho, sobretudo para os jovens pobres das periferias e 

favelas, sem expectativas de conseguir emprego formal, e que na ilegalidade, 

buscam saciar seus sonhos de consumo, status e reconhecimento social (MINAYO, 

2006). 

Em 2004, o Relatório da Junta Internacional de Controle de Drogas, da Organização 

das Nações Unidas- ONU teve como tema central a relação entre consumo de 

drogas, criminalidade e violência urbana. Segundo este relatório, dos quase 30 mil 



66 
 

homicídios cometidos no Brasil naquele ano, grande parte foi motivada pelo 

consumo e tráfico de drogas (SCHWARTZ, 2004). 

Uma nova classificação dos homicídios foi introduzida a partir de 1980, com objetivo 

de discriminar aqueles motivados pelo uso das drogas, como forma de refletir o 

papel delas no aumento da criminalidade. O álcool tem sido a substância mais 

detectada entre as vítimas; entretanto as drogas ilícitas tornaram-se igualmente 

importantes (TARDIFF, et al., 2002). 

A realização de exames toxicológicos é uma prática comum nos laboratórios 

forenses de todo o mundo. Este estudo é o resultado do trabalho realizado pelo 

Serviço de Vigilância Epidemiológica do município de Betim, baseado na 

investigação sistemática das declarações de óbito ocorridas neste município e 

emitidas pelo Instituto de Medicina Legal (IML) de Belo Horizonte. Desde  2001 os 

resultados dos exames toxicológicos das vítimas são  registrados, entretanto foi a 

partir de 2004 que houve realização sistemática dos mesmos. Chamou a atenção 

nesta época, além do grande volume de óbitos por homicídios no município, a alta 

freqüência dos resultados positivos para drogas, dados estes que foram 

cuidadosamente registrados nos anos subsequentes.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1  PANORAMA DOS HOMICÍDIOS 
 

O processo de urbanização no Brasil foi acompanhado pela elevação sensível das 

taxas de criminalidade e os homicídios vêm afetando de maneira cada vez mais 

acentuado o cotidiano das regiões metropolitanas brasileiras  (BARATA, et al., 2008; 

MINAYO, 2006) 

Entre 1980 e 2004, a taxa de homicídios  praticamente triplicou no país. O homicídio 

tem sido apontado como a principal causa da elevação das taxas de mortalidade por 

violência no Brasil e no mundo. Em 2004, com a taxa de 27 homicídios por 100.000 

habitantes, o Brasil ocupou a quarta posição no ranking internacional, superado 

apenas pela Colômbia, Rússia e Venezuela. Esta taxa é trinta ou quarenta vezes 

superior às observadas nos países como Inglaterra, Alemanha, Áustria, Japão ou 

Egito (WAISELFISZ, 2007). 

Também no município de Betim o problema tornou-se muito mais evidente em 2004, 

quando as causas externas passaram a destacar-se como o principal grupo de 

causas de óbito. A taxa de homicídios alcançou o patamar de 75 óbitos por 100.000 

habitantes, valor este bem mais elevado quando comparado com a taxa de  50 

homicídios por 100.000 habitantes em Belo Horizonte no mesmo ano (BRASIL. 

Ministério da Saúde/DATASUS). .  

Vários estudos são unânimes em afirmar que os homicídios afetam a população de 

modo desigual, gerando riscos diferenciados em função do gênero, raça/cor, idade e 

espaço social  (SOUZA, et al., 2006). Em sua grande maioria as vítimas de 

homicídio são homens na faixa etária entre 15 e  24 anos. Vale destacar que o Brasil 

tem hoje um dos maiores índices de vitimização juvenil do mundo. A população 
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negra tem sido mais acometida do que a população branca e estes valores vem se 

intensificando a cada ano. Em 2007 no Brasil morreram 107,6% mais negros do que 

brancos  (WAISELFISZ, 2007). Os óbitos apresentam uma distribuição desigual nas 

áreas urbanas, concentradas em áreas periféricas e de baixa renda 

(GAWRSZEWSKI, et al., 2005; CAIAFFA, et al., 2005).  

Apesar de ser um fenômeno visivelmente mais intenso nas áreas urbanas de maior 

densidade populacional, estudos mais recentes evidenciam aumento das taxas de 

homicídios também em municípios menores. Tal fato, segundo Souza et al,  deve-se 

à interiorização do tráfico de drogas, uma vez que tais cidades vêm se tornando 

corredores para o  escoamento ou produtoras das drogas (SOUZA, et al., 2006). 

Associado ao crescimento das taxas de homicídios está o processo acelerado e 

desordenado de urbanização, levando à expansão e consolidação de um 

inadequado adensamento populacional nas periferias das grandes cidades. 

Acrescenta-se ainda, a intensificação da pobreza e da desigualdade, agravando  a 

segregação social nos espaços intra-urbanos (HUGHES, 2004). 

Zaluar, Noronha e Albuquerque (1994) também identificam a influência do crime 

organizado, bem como o tráfico de drogas e de armas no aumento das mortes por 

homicídios, que se concentram em áreas desprovidas de políticas públicas para o 

enfrentamento da pobreza urbana e centradas exclusivamente na repressão das 

drogas. 

Segundo Minayo (2006) um dos pontos mais perversos da delinquência organizada, 

fator de risco para o homicídio, é a exclusão social dos pobres e jovens: “O ato 

subjetivo de entrada no mundo do crime é secundado e contextualizado por uma 

situação de extremas desigualdades, de falta de oportunidade para o protagonismo, 
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como cidadão, e de total descrença nas possibilidades de acesso ao consumo, à 

cultura e ao reconhecimento social. Por isso, o mercado da violência passa a se 

configurar como uma escolha viável, numa conjuntura de crescente desemprego e 

exclusão social, cultural e moral.” (MINAYO, 2006,p.33). 

 

 

2.2 -  OS HOMICÍDIOS NA PERSPECTIVA DA SAÚDE PÚBLIC A E DA 
CRIMINOLOGIA 

 

Inicialmente o homicídio foi mais comumente identificado como sinônimo de 

criminalidade e, por isso, quase que objeto de reflexão exclusiva das ciências 

jurídicas. Foi a partir da intensificação do problema no Brasil que a morte por 

homicídio foi reconhecida como problema de saúde pública  (SOUZA, 1994).A saúde 

pública quando assume os homicídios, como um dos mais importantes agravos 

gerados pela violência, o faz num tom diferente da lógica com que trabalham os 

cientistas políticos e a  segurança pública. A saúde está mais preocupada com as 

vítimas e não com a repressão  (DAHLBERG; KRUG, 2007). 

Com o aumento das taxas de homicídios nos centros metropolitanos, tornou-se 

fundamental ampliar a compreensão deste fenômeno na perspectiva da saúde 

pública, dentro dos espaços urbanos. A ocupação desigual do espaço se expressa 

por meio de diferenciais na qualidade dos espaços residenciais, tendo reflexos 

diretos nas condições de vida da população que os ocupam.  Pesquisas mais 

recentes têm privilegiado a análise das transformações na configuração sócio-

espacial das cidades, buscando compreender a desigualdade social intensa e 
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acirrada nas últimas décadas, que tem sido denominada como  segregação espacial 

da população de baixa renda (CUNHA, et al., 2004).  

Nesta ótica, foi a partir da década de 90, que houve um movimento de resgate da 

importância dos modelos ecológicos (estudos de fatores contextuais) nos estudos 

epidemiológicos sobre saúde. Fatores individuais e ambientais, usualmente 

conceituados e analisados separadamente, devem ser entendidos numa perspectiva 

integral, pois eles parecem se influenciar mutuamente e de forma imbricada 

(NOGUEIRA, et al., 2008). 

Neste sentido as cidades, representam espaços com metabolismos complexos que, 

com suas redes e conexões, têm relevantes implicações em saúde, incluindo a 

intensificação de problemas sociais como a violência. Assim sendo, a saúde urbana 

parte do pressuposto de que  o estudo individualizado dos fatores determinantes na 

saúde é insuficiente para o entendimento das relações de interdependência que 

existem entre o indivíduo e o meio (CAIAFFA, et al., 2008;  PROIETTI, et al., 2008).  

Para a avaliação de determinantes contextuais de saúde, tradicionalmente tem sido 

utilizados os indicadores sócio-econômicos de pobreza e privação material. 

Entretanto, isto vem se modificando, na perspectiva de empregar indicadores 

ecológicos que estejam, conceitualmente e empiricamente, para além dos de 

privação (NOGUEIRA, et al., 2008). 

Neste estudo, o homicídio será abordado no contexto da saúde pública, apesar da 

sua interface com o Direito Criminal. Os estudos de revisão da literatura sobre 

homicídios e drogas foram obtidos na sua maioria dos periódicos na área do Direito. 

Beato Filho, pesquisador que vem abordando a violência dentro da perspectiva 
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criminal, identifica duas abordagens distintas e que merecem ser destacadas para a 

compreensão dos determinantes da criminalidade.  A primeira, tradicional e ainda 

predominante no Brasil, centra no indivíduo para compreensão das motivações do 

comportamento criminoso. Do ponto de vista da formulação de políticas públicas, 

esse tipo de abordagem segundo o autor, tem muitas limitações à medida que  

aponta para fatores que não estão sob o controle do Estado. Já o segundo modelo, 

se preocupa com os aspectos de natureza ecológica e ambiental na  determinação 

da criminalidade. Assim, estuda os fatores ambientais envolvidos na distribuição dos 

crimes dentro dos espaços urbanos, buscando conhecer os componentes racionais 

da atividade criminosa (BEATO FILHO, et al., 2004). Como a questão da 

criminalidade não é o foco deste estudo, não será aqui aprofundada. 

 

2.3 - CONSUMO DE DROGAS ENTRE AS VÍTIMAS DE HOMICÍD IOS 
 
2.3.1- REVISÃO SELECIONADA DE LITERATURA 

 

O consumo de drogas é um fenômeno bastante antigo na história da humanidade, 

registrando-se o uso do ópio e da maconha desde aproximadamente 3000 a.C. 

(FORTE, 2007). 

Na América do Sul, a cocaína  foi cultivada inicialmente na região dos Andes. Era 

valorizada pelas populações indígenas devido a sua capacidade de minimizar os 

efeitos da rarefação do ar e do frio provenientes da alta altitude no organismo, além 

de reduzir a sensação de fome.Na Europa, foi introduzida pelos colonizadores 

espanhóis, inicialmente com finalidades terapêuticas. A partir da década de 60, após 

o seu uso indiscriminado, o mundo passou a conhecer os seus efeitos devastadores 

(BASTOS, et al., 2007). 
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A Organização Mundial de Saúde tem chamado a atenção sobre a estreita 

associação entre o aumento da violência e o consumo de drogas, caracterizando 

assim, um dos maiores desafios para a saúde pública na atualidade. Os impactos da 

relação droga-violência são relevantes, levando a graves prejuízos para a saúde dos 

indivíduos e ocasionando sérios transtornos familiares, além do enfraquecimento 

das redes sociais  (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009). 

Segundo Kuhns, os estudos envolvendo pesquisa toxicológica entre vítimas de 

homicídios têm focado principalmente na abordagem do indivíduo, não havendo 

nesta área, desenvolvimento cumulativo e sistemático em bases  científicas, para 

comparação dos resultados toxicológicos locais e com outras comunidades (KUHNS, 

et al., 2009). No Brasil, segundo nosso conhecimento, apenas um estudo que 

analisou a mortalidade por homicídios de residentes no município de São Paulo em 

2005 abordou este tema. Seus resultados mostraram que em 55% das vítimas não 

se realizou  o exame toxicológico  (GAWRYSZWSKI, et al., 2005).  

Tendo em vista a dimensão homicídio e drogas, foi criado nos Estados Unidos, a 

partir da década de 80, nova classificação para os homicídios, como forma de 

evidenciar  aqueles relacionados ao uso das drogas. Até então, os homicídios eram 

classificados como primários ou secundários. Os homicídios primários eram aqueles 

motivados por brigas envolvendo principalmente familiares e os secundários 

decorrentes de outros crimes como, por exemplo, o roubo (TARDIFF, et al., 2002). 

Em 1986, Goldstein descreveu três maneiras do usuário se tornar vítima do 

homicídio.  A primeira seria decorrente do comportamento irracional e violento 

eventualmente desencadeado pelo dependente químico; a segunda, denominada 

econômico-compulsiva, seria fruto da violência gerada pela dependência (roubos e 
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envolvimento com o narcotráfico para obtenção da droga) e, a terceira, denominada 

sistêmica, seria  inerente ao tráfico de drogas, na medida em que utiliza a força para 

defesa dos seus interesses (GOLDSTEIN, 1986). No tráfico de drogas, os meios 

violentos são os que podem garantir a efetividade econômica das atividades ilegais 

e são determinantes na resolução de conflitos relacionados à concorrência, a 

créditos, débitos e a outros fatores, surgidos nas relações desenvolvidas no 

mercado.  

Pesquisa realizada em São Paulo com jovens trabalhadores do tráfico retrata bem 

esta realidade: “A matança em série é, sem dúvida, a face mais chocante dessa 

história. Ninguém é preservado, seja mulher, grávida ou criança. Ninguém pode sair 

vivo, para não reconhecer o mandante do crime. As chacinas envolvendo drogas 

encontraram explicação na dívida contraída pelo viciado com o traficante, no golpe 

das partilhas das “pedras” ou na disputa por pontos de distribuição de cocaína e 

crack na periferia. ” (FEFFERMANN, 2006,p.76). 

Portanto, o consumo de drogas é reconhecido atualmente como um dos principais 

fatores  de risco para a morte por homicídios. Estudos mostraram a manutenção de 

um padrão estável de consumo de drogas entre as vítimas de homicídio na cidade 

de Nova York entre 1990 e 1998, independente da tendência de queda das taxas de 

mortalidade  na população no mesmo período (TARDIFF, et al., 2005).  Em uma 

revisão recente envolvendo vários estudos realizados em diversos países, o teste 

positivo para drogas ilícitas entre vítimas aumentou  ao longo do tempo (KUHNS, et 

al., 2009). Paradoxalmente, a entrada do crack no comércio ilegal de drogas foi 

concomitante à queda das taxas de mortalidade por homicídios, tanto nos Estados 

Unidos como no Brasil a partir de 2004. No entanto, o perfil da mortalidade alterou, 
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concentrando-se e aumentando  nas faixas etárias mais jovens. Uma das 

explicações para o fato seria a mudança do padrão demográfico, onde aumenta a 

população de maior faixa etária e de menor consumo de drogas (BLUMSTEIN, et al., 

2000; SAPORI, et al.,2010; WAISELFISZ, 2010). 

Além do perfil etário, esta epidemia de drogas e homicídio apresenta características 

específicas. Em Miami (Flórida), 34,5% das vítimas de homicídios foram homens 

negros, sendo eles  representados por 17% da população (MCBRIDE, et al., 1986). 

Estudo recente de meta-análise envolvendo 18 artigos sobre consumo de cocaína, 

maconha e opiáceos entre vítimas de homicídios, realizado em cinco países 

(Estados Unidos, Suécia, Canadá, Noruega e Dinamarca), mostrou diferenças no 

padrão sócio-demográfico quanto ao consumo de drogas. Latino-americanos e afro-

americanos tiveram maior propensão para positividade da cocaína e brancos para 

opiáceo (KUHNS, et al., 2009).  

Quanto ao tipo de substância envolvida nas circunstâncias do homicídio, o álcool foi 

a droga mais freqüente tanto entre as vítimas quanto entre os infratores, com 

proporção acima de 40%.  Entretanto, há variação entre os achados da substância 

detectada, principalmente entre países. Nos Estados Unidos a maior proporção de 

vítimas foi relacionada ao uso de cocaína. (SHANE, 2010), enquanto na Austrália, 

entre 1996 e 2005, o álcool prevaleceu (42%), seguido pela maconha (21,4%) 

(SHANE, et al., 2008).  Na meta-análise supracitada que trata exclusivamente das 

vítimas de homicídio, a proporção com resultados positivos para cocaína foi de 11%, 

para a maconha, 6% e para os opiáceos  5% (KUHNS, et al., 2009). 

Quanto aos meios utilizados no homicídio, as mortes causadas por armas de fogo 

prevaleceram naqueles em que as vítimas consumiram drogas ilícitas, enquanto as 



75 
 

resultantes da força física predominaram entre os que ingeriram álcool (DARKE, et 

al., 2008). Estudo desenvolvido em Manhattan em 1981 monstrou que  usuários de 

drogas foram mortos mais frequentemente por pessoas que já conheciam, 

provavelmente em decorrência das atividades demandadas no tráfico de drogas 

(TARDIFF, et al., 1986). 

2.3.2-  O ESTUDO TOXICOLÓGICO NA ÁREA CRIMINAL BRAS ILEIRA 

A Medicina Legal estabelece uma relação de entendimento entre a Medicina e o 

Direito. Trabalha com as vítimas de violência e, através de avaliações técnicas, 

fornece considerável quantidade de informações às autoridades responsáveis pela 

repressão à violência (JORGE, et al., 2003). No país, o Instituto de Medicina Legal 

(IML) é um órgão público subordinado à Secretaria de Estado da Segurança Pública. 

Ao realizar os exames cadavéricos, os IML produzem três documentos: o primeiro é 

a identificação do cadáver, o segundo é o Laudo de Necropsia, que é o instrumento 

de importância jurídica, e o último é a Declaração de Óbito, que se reveste de 

importante função de saúde pública e epidemiológica, além de legal (JORGE, et al., 

2003). 

No laudo de necropsia constam os exames toxicológicos, quando solicitado pelo 

perito ou realizado pelo médico legista. Estes exames têm como principal objetivo a 

detecção e quantificação de substâncias tóxicas exógenas presentes no organismo. 

Considerando o elevado número de substâncias tóxicas existentes, a maior parte 

dos laboratórios padronizam  a investigação à procura de substâncias que, segundo 

as evidências, são mais comuns de serem encontradas naquelas circunstâncias. O 

álcool e as drogas de abuso, expressão usada no meio técnico para designar todas 
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as substâncias químicas psicoativas, cujo consumo ilícito ocorre com mais 

frequência, são as mais investigadas.  As drogas de abuso mais comuns inserem-se 

nos seguintes grupos de substâncias: opiáceos, cocaína, canabinóides, anfetaminas 

e outros (RANGEL, 2003-2004).  

A técnica de cromatografia é o método mais utilizado pelos laboratórios forenses. A 

cromatografia gasosa, com sistema de “head-space” e detecção por ionização em 

chama é utilizado para pesquisa do álcool, apresentando limite de detecção de 50 

ug (cinquenta microgramas). A cromatografia em fase gasosa, acoplada a 

detectores mais específicos como a espectrometria de massas, são indicados para 

pesquisa de drogas de abuso, apresentando limites de detecção dependentes da 

configuração do aparelho usado, do método e também da substância a ser 

detectada:  a cocaína de 30 a 300 pg (picogramas) (10-12 g) em matrizes como pêlo 

humano e sangue;  morfina e heroína em sangue, 50 pg/mg e tetrahidrocanabinol 

(THC), constituinte da maconha, 50 pg/mg de material biológico (sangue ou urina) 

(SEGURA et al., 1998). 

Nos estudos  pesquisados sobre o tema homicídios e drogas, todos da área forense,  

não há citação do método utilizado para a realização dos exames, sendo baseados 

nos inquéritos policiais.  No campo do Direito, as provas técnico-científicas como o 

resultado do exame  toxicológico, após constatadas, têm presunção de certeza. No 

inquérito policial é utilizado o procedimento inquisitivo, ou seja, não há direito ao 

contraditório na fase policial. Daí a presunção de veracidade da prova (SPINOLA 

FILHO,2000).  

O exame toxicológico não é realizado obrigatoriamente em todas as vítimas de 

homicídio, por se tratar de um elemento dispensável para a apuração do crime de 
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homicídio (BITENCOURT,2004), sendo entretanto, de relevância  para estabelecer 

estratégia de política pública, principalmente no âmbito das políticas de saúde 

pública. 

2.4- O MUNICÍPIO DE BETIM  

2.4.1 CONTEXTUALIZANDO O MUNICÍPIO DENTRO DA REGIÃO  
METROPOLITANA  

Betim é o quinto maior município do Estado de Minas Gerais, com população 

estimada pelo IBGE em 2009, de 441.749 habitantes. Pertence à Região 

Metropolitana de Belo Horizonte (composta por 34 municípios, totalizando 5 milhões 

de habitantes) (Figura 1).  A população  de Betim teve um crescimento acelerado 

nas últimas décadas, com valores bem superiores quando comparado com a região 

metropolitana e de Minas Gerais (BETIM. Prefeitura Municipal, 2010). 

Figura 1- MAPA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE (MG) 

                                                                      

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Belo_Horizonte 
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Na segunda metade da década de 60 surgiu o primeiro grande empreendimento 

industrial no município, a Refinaria Gabriel Passos, que gerou o desenvolvimento de 

muitas atividades complementares como o comércio atacadista de combustíveis. A 

partir daí, ocorreu a ocupação de grandes espaços do município pela indústria, com 

a criação do Distrito Industrial Paulo Camilo na segunda metade da década de 70, a 

implantação da Fiat Automóveis S/A em 1976 e suas indústrias satélites, resultando 

na formação do segundo pólo industrial automobilístico do país  (BETIM. Prefeitura 

Municipal, 1999). 

Betim é um dos municípios do Estado de Minas Gerais que apresentou nível elevado 

de infra-estrutura, mas também nível intermediário ou baixo de capacidades 

individuais, ou seja, é um exemplo dos casos em que maiores concentrações de 

carências coincidem com as maiores concentrações de condições favoráveis à 

qualidade de vida (PAIVA, et al., 2004).  

No “Atlas de Desenvolvimento Humano da Região Metropolitana de Belo Horizonte“, 

desenvolvido pela Fundação João Pinheiro e pelo PNUD, dentre os setores 

(Unidades de Desenvolvimento Humano/UDH) com os maiores índices de pobreza 

extrema da região metropolitana, dois eram pertencentes ao município de Betim 

(PNUD Brasil, 2000).  
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2.4.2-  A VIOLÊNCIA EM BETIM 

Recentemente (2006) Betim foi incluído no grupo dos vinte municípios brasileiros 

com mais de 100 mil habitantes, com os maiores Índices de Homicídios na 

Adolescência (IHA), ocupando o 19º lugar no ranking nacional (BRASIL. Secretaria 

Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, 2009); (Figura 2).  

Figura 2 – DISTRIBUIÇÃO DOS 20 MUNICÍPIOS SEGUNDO                                                                
O ÍNDICE DE HOMICÍDIOS DE ADOLESCENTES (IHA). BRASI L (2006) 

 

Como já dito, a partir de 2004 as causas externas tornaram-se o principal grupo de 

causas, representando um quarto do total dos óbitos no período (Gráfico 1). Os 

homicídios foram o principal tipo de violência, representando mais de 50% do total 

das causas violentas (Tabela 1). Não diferente do que descrito na literatura e no 

Brasil (BLUMSTEIN, et al., 2000; WAISELFISZ, 2010), apesar de apresentarem uma 

aparente tendência de queda, as taxas de mortalidade estratificadas por faixa etária 
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relevam um deslocamento importante para as faixas etárias mais jovens. Jovens e 

adultos jovens entre 15 a 39 anos apresentaram valores alarmantes e superiores a 

100 óbitos por 100.000 habitantes (Gráfico 3); (BETIM. Prefeitura Municipal.Serviço 

de Vigilância Epidemiológica, 2008). 
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GRÁFICO 1- DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DAS CAUSAS DE ÓB ITO SEGUNDO 
OS PRINCIPAIS GRUPOS DE CAUSA BÁSICA - BETIM (2000 A 2007) 

 

TABELA 1- DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DAS CAUSAS DE ÓBITO,                     
SEGUNDO TIPO DE VIOLÊNCIA – BETIM (2000 A 2007) 

 

nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº %
Acidente 95 36,7 81 38,4 87 39,7 137 35,4 121 28,8 115 27,2 106 26,6 142 34,6

Suicídio 15 5,8 11 5,2 9 4,1 14 3,6 15 3,6 24 5,7 13 3,3 15 3,7

Homicidio 135 52,1 100 47,4 109 49,8 226 58,4 272 64,8 276 65,2 254 63,8 230 56,1

Outros 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,2

Ign 14 5,4 19 9,0 14 6,4 10 2,6 12 2,9 8 1,9 25 6,3 22 5,4

Total 259 100,0 211 100,0 219 100,0 387 100,0 420 100,0 423 100,0 398 100,0 410 100,0

Tipo de Violencia
2004 2005 2006 20072000 2001 2002 2003
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GRÁFICO 3 - TAXA DE HOMICÍDIOS ESTRATIFICADA POR FA IXA ETÁRIA 
MUNICÍPIO DE BETIM (2004 A 2007) 

 

2.4.3- A VIGILÂNCIA DOS ÓBITOS POR CAUSAS EXTERNAS NO MUNICÍPIO 
DE BETIM 

 

O Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) foi criado pelo Ministério da 

Saúde, em 1975, para obtenção de dados sobre mortalidade, de forma abrangente e 

confiável. O sistema proporciona a produção de estatísticas de mortalidade e a 

construção dos principais indicadores de saúde, permitindo estudos não apenas do 

ponto de vista epidemiológico, mas também do sócio-demográfico (BRASIL. 

Ministério da Saúde, 2001). 

A declaração de Óbito (DO) é o documento-base do SIM. É composta de três vias, 

pré-numeradas seqüencialmente, fornecida pelo Ministério da Saúde e distribuída 

pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde conforme fluxo padronizado para 

todo o país  (BRASIL. Ministério da Saúde, 2007). 
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A legislação brasileira determina que, nos casos de morte violenta ou suspeita, a 

Declaração de Óbito (DO) deva, obrigatoriamente, ser fornecida pelo perito legista, 

após necropsia. No mesmo sentido, a Resolução nº 1.601, de 09 de agosto de 2000,  

do Conselho Federal de Medicina (publicada no DOU seção 1, nº 160, de 18 de 

agosto de 2000) dispõe sobre o assunto. 

O  médico legista tem relutado em preencher na DO as circunstâncias de morte não 

natural, justificando desconhecer o tipo de acidente ou violência que levou à morte. 

Tal alegação não tem sido considerada pertinente, pois o IML detém informações 

adicionais como boletim policial, relatório de encaminhamento dos serviços de 

saúde, além de outros dados que infelizmente não são devidamente utilizados por 

estes profissionais  (LAURENTI, et al., 2007). 

Tendo em vista a grave situação de saúde pública representada pela relevante 

presença dos homicídios em Betim, foi necessário estabelecer um protocolo pelas 

Secretarias Municipais de Saúde da Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). 

Tal protocolo estabelecia a padronização de uma rotina para busca ativa de dados 

junto ao Instituto de Medicina Legal (IML), para aquelas DO sem definição do tipo de 

violência tais como acidente, suicídio ou homicídio. 

As declarações de Óbito de residentes ocorridos em outros municípios são 

retroalimentadas para os municípios de origem, conforme normatização estabelecida 

pelo Ministério da Saúde (BRASIL,2001). Foi realizado um acordo entre as 

secretarias municipais de saúde da região metropolitana de Belo Horizonte para o 

envio destas DO após seu processamento. Em Betim, tais DO são novamente 

reprocessadas pela Secretaria Municipal de Saúde em um banco de dados paralelo 
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com o objetivo de  melhor qualificar as informações, principalmente em relação ao 

endereço registrado na declaração. 

3. JUSTIFICATIVA 

O processo de constituição dos centros metropolitanos do país foi acompanhado 

pela elevação sensível das taxas de criminalidade. O Brasil é um dos países que 

detêm uma das maiores taxas de homicídios no mundo (BRASIL.Ministério da 

Justiça, 2009). 

Mesmo com o declínio das taxas de homicídio no decorrer dos últimos anos, 

pesquisas têm demonstrado que as mortes têm se intensificado nas faixas etárias 

mais jovens associadas ao aumento do consumo de drogas (WAISELFISZ, 2010; 

SAPORI, et al., 2010). E em Betim, as proporções encontradas excedem às 

verificadas no pais, adquirindo contornos de uma epidemia silenciosa nos óbitos de 

sua população jovem.  

Assim, este trabalho busca contribuir para a ampliar o conhecimento sobre os  

fatores associados aos homicídios, enfocando no consumo de drogas, com o 

objetivo de subsidiar o planejamento de políticas públicas de prevenção à violência 

no município. 

A implementação de políticas públicas preventivas de combate à criminalidade, a 

partir da identificação das comunidades e locais de maior vulnerabilidade para as 

drogas poderão contribuir para as ações assistenciais e preventivas neste 

importante problema de saúde pública. 
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4. OBJETIVOS 

 

Conhecer a distribuição dos óbitos por homicídios associados ao consumo de 

drogas, de residentes no município de Betim (MG) entre 2004 e 2007, avaliando as 

diferenças  no  perfil sócio-econômico.  A hipótese deste estudo é que as mortes por 

homicídios associadas ao uso de drogas não ocorrem de forma aleatória no espaço 

urbano, concentrando-se em  áreas de alta criminalidade e desprovidas de infra-

estrutura. 

       

 4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 (1) Descrever as tendências dos homicídios entre 2004 e 2007, em relação ao sexo, 

idade, cor de pele, escolaridade, estado civil e circunstância da morte (meios 

utilizados). 

 

 (2) Correlacionar as taxas de homicídios com:  

 

� Proporção de vítimas com consumo de drogas na ocasião da morte; 

� Proporção de notificações de crimes por homicídio (criminalidade); 

� Características de  infra-estrutura das áreas de residência das vítimas. 

 

 

 



85 
 

5. MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

 

5.1  Desenho do estudo 

 

A investigação será realizada através de um estudo ecológico.  

5.2  População do estudo 

 

Todos os óbitos ocorridos em residentes de Betim, MG, cujas Declarações de Óbitos 

foram preenchidas com causas básicas por agressões (CID-10 X85 a Y09), 

ocorridas no período de 2004 a 2007 e processadas no Sistema Nacional de 

Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde.  

 

TABELA 2- FREQUÊNCIA DE ÓBITOS POR HOMICÍDIOS,                                       
DE RESIDENTES EM BETIM (MG), NO PERÍODO DE 2004 A 2007. 

 

Fonte: SIM/SVE/SMSA-Betim (MG) 
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5.3 Fontes de Informações 

 

• Declarações de Óbitos de residentes e processadas no Sistema de 

Informações sobre Mortalidade do município de Betim (MG) no período entre  2004 e 

2007. 

 

• Resultados toxicológicos e de álcool dos respectivos óbitos acima citados, 

disponibilizados em todos os laudos de necropsia emitidos pelo Instituto de Medicina 

Legal de Belo Horizonte, órgão da Secretaria Estadual de Segurança Pública do 

Estado de Minas Gerais. 

 

• Homicídios notificados em Betim de acordo com o local da ocorrência,  

relatados pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais no ano 2009. 

 

• Indicador de Deficiência de Infraestrutura (IDI), elaborado pela Prefeitura 

Municipal de Betim em função do Orçamento Participativo (OP) de  2009. É um 

indicador composto, obtido através da metodologia de análise de componentes 

principais, georreferenciado nas Unidades de Planejamento do município (UP) que 

associa diferentes variáveis socioeconômicas e de ambiente com o objetivo de 

evidenciar as desigualdades e estabelecer critério mais equitativo para a distribuição 

dos recursos financeiros para a realização de obras (FIGURA 3) (Anexo 1).    
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FIGURA 3– INDICADOR DE DEFICIÊNCIA DE INFRA-ESTRUTU RA POR 
UNIDADE DE PLANEJAMENTO. BETIM-2009 
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5.4  Variável resposta 

Taxas de homicídios agregadas por unidade de planejamento (UP), totalizando 133 

UP.  Para o calculo da população por UP, será utilizada a população  do Censo 2000 

(IBGE), estimada para janeiro de 2006. 

 

5.5 Variáveis explicativas: 

(1) Características das vítimas de homicídios com base nos dados da DO: 

• Idade, sexo, escolaridade, percentual de negros ou pardos, casados e vítimas 

que morreram em circunstâncias de armas de fogo; 

(3) Consumo de drogas:                  

As substâncias serão categorizadas em três grupos, após exclusão de 170 

registros sem resultado de exames toxicológicos na amostra. Serão calculados 

por Unidade de Planejamento os percentuais dos seguintes grupos em relação 

ao consumo de drogas: 

� Drogas ilícitas inclusive álcool. 

� Álcool exclusivo. 

� Negativo para drogas. 

 

(3) Percentual de notificações de homicídios (ocorrência) registrados pela Policia 

Militar por Unidade de Planejamento. 

 

(4) Indicador de deficiência de infra-estrutura por unidade de planejamento. 
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5.6  Análise dos dados 

 

Os óbitos serão estudados em seus números absolutos, proporções e coeficientes. 

Para estudar a relação entre os coeficientes de homicídios e os possíveis fatores 

associados, será utilizado o coeficiente de relação de Pearson e modelos de 

regressão linear múltipla, de acordo com modelo hierárquico (PAGANO; 

GAUVREAU,2004). 

 

As variáveis com valor-p menor que 0,20 serão incluídas no modelo conforme níveis 

hierárquicos, considerando a seguinte ordem: (1) variáveis individuais demográficas, 

das circunstâncias do óbito e do uso de álcool e drogas; (2) variáveis do contexto 

(UP) relativo ao local de residência (Indicador de deficiência de infra-estrutura) e, (3) 

variável do contexto (UP) relativo ao percentual de ocorrência (notificações de 

homicídios registrados) por UP.  No modelo final permaneceram as variáveis 

significativas ao nível de significância de 5%. Também será realizada a análise dos 

resíduos do modelo final de regressão linear múltipla. Para análise estatística serão 

utilizados os softwares EpiInfo 2000 versão 3.51. e SPSS statistics 17.0. 

 

6. COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 

Após aprovação na câmara departamental, este projeto será submetido ao Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais (COEP/UFMG). 
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7. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

• Representatividade por sexo: a priori sabemos que o grupo de vítimas sem 

resultado de exames toxicológicos são representados, em maior percentual, pelas 

mulheres. Assim, possivelmente, os resultados só poderão ser interpretados para o 

sexo masculino, representado portanto uma limitação importante do estudo (Tabela 

4). 

 

TABELA 4- DISTRIBUIÇÃO DOS ÓBITOS POR HOMICÍDIOS                                    
SEGUNDO O SEXO E PRESENÇA DE DROGAS NA OCASIÃO DO Ó BITO. 
BETIM (2004 A 2007) 

 

negativo alcool exclusivo maconha ou cocaína sem informação

n=231 (22,4%) n=219 (21,2%) n=432 (41,9%) n=150 (14,5%)
masculino 212(22,4) 219 (21,2) 432 (41,9) 150 (14.5)

feminino 19 (8,2) 12 (5,5) 17 (3,9) 22 (14,7)

Resultado toxicológico
sexo

 

 

 

• Exposição principal – definição de consumo de álcool e drogas: vários são os 

problemas ligados à exposição. Primeiro, estaremos assumindo, para efeitos deste 

estudo, a caracterização de positivo e negativo fornecida pelo IML à polícia. Uma 

desvantagem é a ausência de possibilidades de comparação. Porém, uma 

vantagem, é que o diagnóstico é realizado de forma padronizada e independente 

para todos os óbitos.  
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• Outra limitação refere-se à questão da interpretação dos exames 

toxicológicos. Embora úteis na determinação do consumo recente, eles não 

fornecem dados sobre o padrão de consumo a longo prazo. Assim, pela exposição 

álcool e drogas limitar-se-á ao momento do óbito detectados somente através de 

coleta de material na ocasião do evento, podendo ocorrer a possibilidade dos falsos 

negativos na análise (vítimas usuárias de droga que na ocasião do óbito não fizeram 

seu uso).                       

 
                                                

• Dissincronia temporal: em relação ao tempo da coleta dos dados, há uma 

dissincronia entre os indicadores de contexto e a variável resposta, podendo ocorrer 

distorções temporais no processo de inferência. Cuidados serão tomados para tentar 

minimizar estas possibilidades, utilizando-se estimativas intercensitárias além de 

comparaçôes de anos anteriores e posteriores ao período de estudo.  
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ANEXO 1 

INDICADOR DE CARÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA POR UNIDAD E DE 
PLANEJAMENTO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM (2009)  

 

Indicador elaborado pela Prefeitura Municipal de Betim em função do Orçamento 
Participativo (OP) de 2009. Tinha como objetivo estabelecer critério mais equitativo 
para a distribuição dos recursos financeiros para a realização de obras definidas 
pela população em cada Unidade de Planejamento. 
 
Na ocasião, não havia disponibilidade de dados na Prefeitura e os indicadores do 
Censo 2000, agregados por setores censitários, tal como definido pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – (IBGE), não mais correspondiam às novas 
Unidades de Planejamento (UP) criadas em 2009.  
 
A população de 2000 por Unidade de Planejamento (UP) de 2009, foi estimada a 
partir da soma das proporções da população dos setores sensitários do Censo 2000 
com intersecções em  cada umas das 133 UPs  criadas em 2009, 
compatibilizadas com o cadastro de domicílios da Prefeitura  Municipal.    
 
A Metodologia de “Análise dos Componentes Principais” foi utilizada para calculo do 
indicador. Foram inicialmente selecionados vinte (20) indicadores, mas somente dez 
(10) permaneceram no calculo final.  Quanto maior a população e maior a carência, 
mais recursos a UP recebeu.  
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TABELA 1- INDICADORES QUE PARTICIPARAM DO INDICADOR DE CARÊNCIA DE INFRA-
ESTRUTURA POR UNIDADE DE PLANEJAMENTO                                                                              
PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM    

 
 

Nº INDICADORES
1 Renda média dos responsáveis pelo domicílio, 2000

2 Renda per Capita, 2000

3 Razão entre a renda média dos 10% mais ricos e a dos 40% mais pobres, 2000

4 Intensidade da pobreza, 2000

5 Percentual crianças em domicílios com renda per capita menor que R$75,50, 2000

6 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal-Renda, 2000

7 Percentual de responsáveis pelo domicílio com renda de 1 a 2 sm, 2000

8 Percentual de pessoas que vivem em domicílios urbanos com serviço de coleta de lixo, 2000

9 Percentual de domicílios urbanos com serviço de coleta de lixo, 2000

10 Percentual de domicílios com água encanada, 2000

11 Número médio de banheiros, 2000

12 Percentual de domicílios com instalação sanitária, 2000

13 Mortalidade até cinco anos de idade, 2000

14 Média de anos de estudo dos responsáveis pelo domicílio, 2000

15 Percentual de pessoas entre 18 e 24 anos analfabetas, 2000

16 Percentual de pessoas de 15 anos ou mais com menos de quatro anos de estudo, 2000

17 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal-Educação, 2000

18 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal-Longevidade, 2000

19 Obitos por causa violenta em Betim (PMB-2008)

20 Nascidos de baixo peso (PMB-2008)

utilizados para  o cálculo

baixa correlação - excluidos  
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APÊNDICE 2 

APROVAÇAO DO ESTUDO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA-UFMG 



 
 
 

APÊNDICE 3 

ARTIGO SUBMETIDO À REVISTA MÉDICA DE MINAS GERAIS 
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APÊNDICE 4 

ATA DA DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 
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ANEXO 1 

 

RELAÇÃO ENTRE MORTES POR ARMA DE FOGO E  

LOCAL DE OCORRÊNCIA.  

 

Case Processing Summary  

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

ARMA2 * local3 1032 100,0% 0 ,0% 1032 100,0% 

 

ARMA2 * local3 Crosstabulation  

   local3  

   OUTROS SAÚDE Total 

ARMA2 NÃO Count 68 24 92 

% within ARMA2 73,9% 26,1% 100,0% 

% within local3 9,3% 8,1% 8,9% 

SIM Count 667 273 940 

% within ARMA2 71,0% 29,0% 100,0% 

% within local3 90,7% 91,9% 91,1% 

 Total Count 735 297 1032 

% within ARMA2 71,2% 28,8% 100,0% 

% within local3 100,0% 100,0% 100,0% 

 



104 
 

Chi-Square Tests  

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,357a 1 ,550   

Continuity Correctionb ,227 1 ,633   

Likelihood Ratio ,364 1 ,547   

Fisher's Exact Test    ,630 ,321 

N of Valid Cases 1032     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 26,48. 

 

 

RELAÇÃO ENTRE MORTES POR ARMA DE FOGO E 

LOCAL DE OCORRÊNCIA ENTRE VÍTIMAS DE HOMICÍDIOS  

SEM RESULTADO TOXICOLÓGICO 

 

Case Processing Summary  

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

ARMA2 * local3 150 100,0% 0 ,0% 150 100,0% 
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ARMA2 * local3 Crosstabulation  

   local3  

   OUTROS SAÚDE Total 

ARMA2 NÃO Count 14 8 22 

% within ARMA2 63,6% 36,4% 100,0% 

% within local3 18,9% 10,5% 14,7% 

SIM Count 60 68 128 

% within ARMA2 46,9% 53,1% 100,0% 

% within local3 81,1% 89,5% 85,3% 

 Total Count 74 76 150 

% within ARMA2 49,3% 50,7% 100,0% 

% within local3 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests  

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,110a 1 ,146   

Continuity Correctionb 1,493 1 ,222   

Likelihood Ratio 2,131 1 ,144   

Fisher's Exact Test    ,171 ,111 

N of Valid Cases 150     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,85. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 


