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Resumo: Introdução: O tráfico de drogas pode ser considerado como um dos fatores 

determinantes para o aumento de homicídios nas metrópoles e nas regiões 

metropolitanas. A grande frequência de crimes contribuiu para que a população passasse 

a fazer denúncias anônimas sobre os fatos criminosos através do programa Disque 

Denúncia,implantado na Bahia desde 2005. Objetivos: Analisar o Disque Denúncia 

como fonte de informações para análises criminais na Região Metropolitana de 

Salvador (RMS) de 2006-2011 e verificar associação entre homicídio doloso, tráfico de 

drogas e indicadores sociais em Salvador em 2010. Métodos: Trata-se de estudo 

descritivo e ecológico de múltiplos grupos do tipo exploratório tomando-se como 

unidade de análise os municípios da RMS. Foram utilizados registros de denúncias 

criminais do Disque Denúncia, homicídios dolosos, pessoas envolvidas com o tráfico de 

drogas registrados pela Polícia Civil da Bahia e indicadores sociais do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados foram analisados através do 

cálculo de frequência absoluta e relativa para as denúncias por classe e tipo de assunto. 

O modelo de regressão de Poisson foi utilizado para verificação da associação entre a 

taxa de homicídio doloso (variável dependente), número de pessoas envolvidas com o 

tráfico de drogas, proporção de residentes da raça/cor negra (variáveis independentes 

principais) e indicadores sociais (covariáveis). Na análise foi utilizado o software R 

pacote estatístco de domínio público. Resultados: Foram registradas, no período de 

2006 a 2011, 65.575 denúncias na RMS, distribuídas pelos 13 municípios da RMS, o 

tipo de assunto tráfico de drogas foi o mais denunciado, representando a maioria de 

todos os assuntos denunciados na classe de denúncias substâncias entorpecentes. Em 

Salvador foi registrado 1.494 homicídios dolosos em 2010, tendo taxa de 70,4 

homicídio doloso por 100mil habitantes. A análise multivariada mostrou que a medida 

que há aumento de 10% na proporção de habitantes da raça/cor negra em um bairro a 

taxa média de homicídio doloso aumenta 32,4%. Esse aumento médio é de 17,4%, nos 

bairros que diferem em 10 pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, ambos os 

resultados apresentaram associação positiva com significância estatística. Considerações 

finais: A participação popular na denúncia de crimes e outros delitos se constitui em 

aspecto importante porque de um lado direciona as ações das autoridades policiais e 

colabora com o Estado no enfrentamento da violência e por outro lado evita a 

banalização de atos violentos. 

 

  


