
 Ciências Sociais Aplicadas 

 659 

HOMICÍDIOS POR PROJETIL DE ARMA DE FOGO: ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO NA 
CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS. Ferreira. T. T.; Benfica, F.S. (Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos -UNISINOS/RS) 

A violência como fator causal de morte representa um importante papel no nosso meio, com destaque especial para 
os óbitos decorrentes de situações de homicídio. Somente no ano de 2001 foram encaminhados ao DML de Porto 
Alegre 910 vítimas de homicídio. A falta de dados específicos sobre esta realidade dificulta o estabelecimento de 
protocolos nesta área, bem como prejudica o desenvolvimento de políticas objetivas e direcionadas para as causas 
deste fenômeno. Para isso, a determinação de um quadro epidemiológico dos casos de homicídio no nosso meio, 
através de um estudo retrospectivo descritivo junto ao Departamento Médico Legal de Porto Alegre, permite um 
melhor entendimento sobre o tema, viabilizando o correto encaminhamento de políticas de segurança e por 
conseqüência uma melhor alocação de recursos públicos. Entre os 238 casos analisados, constatou-se que 25,6% das 
vítimas tinham, à época dos fatos, idade inferior a 20 anos; 39,5% das vítimas tinham entre 21 e 30 anos; 18,9% 
entre 31 e 40 anos. A média de idade das vítimas ficou em torno de 29 anos de idade. Outro aspecto analisado refere-
se à utilização de drogas e álcool no momento da prática delituosa. Constatou-se que em 49% dos casos a pesquisa 
de teor alcoólico mostrou resultado positivo, sendo que em 96% dos casos estudados os agressores não estavam 
utilizando quaisquer substâncias entorpecentes. O perfil de vítima de homicídio no nosso meio inclui homens 
(95,4%), brancos (74.4%), e casados (17%). A média de disparos foi de 2,90 por vítima, sendo que 42% das pessoas 
morreram com apenas um tiro. Em 10 casos (4%) as vítimas foram atingidas por 10 ou mais projetis. A cabeça, 
isoladamente, foi a região mais atingida, comprometendo 35,4% dos pacientes, enquanto o tórax foi atingido em 
31,3% dos casos. Este trabalho objetivou estudar um tipo específico de violência: aquela produzida por homicídios 
por projetil de arma de fogo. 
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