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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

2.1. População em Estudo 

 Estudaram-se as vítimas de homicídio na área da Grande Lisboa no 

período de 2000 a 2004, num total de 156 vítimas, cujas autópsias foram 

realizadas na Delegação Sul do Instituto Nacional de Medicina Legal e a 

investigação criminal foi efectuada na Secção de Homicídios da Directoria de 

Lisboa da Polícia Judiciária. 

 

 Por outro lado estudaram-se os agressores das vítimas atrás indicadas 

num total de 181 indivíduos.  

 

 

2.2. Metodologia da Recolha de Dados  

 Fez-se o estudo retrospectivo dos casos de homicídio através da 

consulta aos processos investigados na Secção de Homicídios da Directoria de 

Lisboa da Polícia Judiciária, no quinquénio de 2000/2004. 

 Procedeu-se a inquéritos aos Inspectores da Polícia Judiciária 

encarregues das investigações, com o intuito de se obter informação mais 

diversificada, nomeadamente em relação às características específicas dos 

locais do crime e às características dos agressores. 

 Consultaram-se os relatórios das autópsias médico-legais efectuadas às 

vítimas de homicídio na Delegação Sul do Instituto Nacional de Medicina Legal. 
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Cruzou-se a informação recolhida na Polícia Judiciária com a informação 

obtida no Instituto Nacional de Medicina Legal e, através da comparação do 

nome das vítimas, foi possível identificar-se um total de 152 casos de homicídio 

no período de 2000 a 2004 na área da Grande Lisboa.  

 

 Não foram incluídos no estudo as vítimas de infanticídio, exposição ou 

abandono, negligência médica e vítimas resultantes de operações policiais. 

 

 Consultaram-se as sentenças judiciais aplicadas aos homicidas, 

relativas aos Processos transitados em julgado. 

 

 Na metodologia utilizada foi salvaguardada a identidade dos indivíduos 

em estudo, bem como respeitado o sigilo médico e o segredo de justiça. 

  

2.3. Variáveis Estudadas 

As variáveis estudadas, num total de 53, respeitam às características do 

local do crime, às características da vítima e do agressor, à relação entre 

ambos, às circunstâncias da prática do crime, às autópsias médico-legais, aos 

resultados dos exames complementares e às sentenças judiciais. 

Nas tabelas que se seguem são exibidas as variáveis utilizadas bem 

como os valores usados em cada uma delas. 
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2.3.1. Variáveis gerais 

 

 

Tabela 1. Variáveis gerais utilizadas para caracterizar o homicídio 

Variáveis Valores 

Concelho onde ocorreu o homicídio Amadora; Cascais; Lisboa; Loures; 
Mafra; Oeiras; Sintra; Vila Franca de Xira 

Ano do homicídio 2000; 2001; 2002; 2003; 2004 

Período do dia Madrugada; manhã; tarde; noite 

Dia da semana 2.ª feira; 3.ª feira; 4.ª feira; 5.ª feira; 6.ª 
feira; Sábado; Domingo;  

Período de tempo decorrido entre o 
homicídio e o corpo ser encontrado 

De imediato; no próprio dia; no dia 
seguinte; nas 48 horas seguintes; + de 48 

horas 
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2.3.2. Variáveis do local do crime e do homicídio 

 

Tabela 2. Variáveis relativas ao local do homicídio e à metodologia da prática do 
mesmo 

Variáveis Valores 

Local do homicídio 

Domicílio da vítima/agressor; domicílio da 
vítima; domicílio do agressor; veículo; via 

pública/descampado; estabelecimento 
comercial/restaurante 

Local onde a vítima foi encontrada 

Domicílio da vítima/agressor; domicílio da 
vítima; domicílio do agressor; veículo; via 

pública/descampado; estabelecimento 
comercial/restaurante 

Ocultação de cadáver Sim; não 

Mutilação de cadáver Sim; não 

Vestuário Sim – não mexido; sem roupa/com roupa 
mexida 

Tipo de instrumento / Arma Arma de fogo; arma branca; instrumento 
contundente; fogo; múltiplos 

Arma de fogo Pistola; revólver; caçadeira; outros; não 
utiliza arma de fogo 

Arma branca 
Faca/navalha; faca de cozinha; 

machado/foice/cutelo; não utiliza arma 
branca  

Instrumento contundente 
Queda com desnível; instrumento natural; 

objecto; não utiliza instrumento 
contundente 

Asfixia Estrangulamento; esganadura; não utiliza 
asfixia 

Instrumento / local Arma estava no local; arma não estava 
no local; não utiliza arma/instrumento 

Motivação 

Discussão/agressão; ciúme/medo de 
perda; violência doméstica; na sequência 

de crime de roubo; na sequência de 
crime sexual; na sequência de crime 

relacionado com tráfico de 
estupefacientes; por questões 

monetárias; por vingança; rixa entre 
grupos rivais; outros 

Autor do crime Conhecido; inicialmente desconhecido; 
desconhecido  

Mais participantes na agressão Sim; não 

Homicídio / Homicídio seguido de 
Suicídio 

Homicídio; homicídio seguido de suicídio 
ou de tentativa de suicídio 
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2.3.3. Variáveis da Vítima e do Agressor  

Tabela 3. Variáveis relativas às características da vítima e do agressor 

Variáveis Valores 

Idade da vítima Menos de 20; 20-35; 36-45; 46-55; mais 
de 55  

Sexo da vítima Feminino; masculino 

Nacionalidade da vítima 
Portuguesa; angolana/caboverdiana; 

outros países africanos; países de leste 
europeu; outra 

Grupo étnico da vítima Caucasiano; negro; outro 

Profissão da vítima (60) 

Nível superior/médio; serviços; 
operária/agricultura; não qualificada; 

reformada; doméstica; estudante; 
desempregada 

Antecedentes criminais da vítima Sim; não 

Número de vítimas 1 vítima; 1 vítima mortal e outra(s) não 
mortais 

Relação vítima/agressor 
Relação amorosa; outros familiares; 
desconhecidos; amigos; conhecidos; 

outra 

Idade do agressor Menos de 21; 21-30; 31-40; 41-60; 61-80 

Sexo do agressor Feminino; masculino 

Nacionalidade do agressor 
Portuguesa; caboverdiana; países de 

leste europeu; outros países africanos; 
outra 

Grupo étnico do agressor Caucasiano; negro; outro 

Profissão do agressor (60) 
Nível superior/médio; serviços; 

operário/agricultura; não qualificada; 
reformado; outra 

Habilitações Literárias do agressor Analfabeto; 1.º ciclo; 2.º ciclo; 3.º ciclo; 
secundário; universitário 

Antecedentes criminais do agressor 
Sim, pelo mesmo delito; sim, por outros 

delitos; sim, pelo mesmo delito e por 
outros; sim, por violência doméstica; não 

Consumo de álcool/drogas 
abuso/medicação pelo agressor 

Alcoolizado; sob efeito drogas de abuso; 
sob o efeito de medicação; sóbrio; 

Confissão do homicídio 
Sim- imediata; sim- após interrogatório; 
sim- em fase de julgamento; não; não, 

porque faleceu 

Premeditação do homicídio Sim; não 

Antecedentes psiquiátricos do agressor Sim; não 
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2.3.4. Variáveis de Patologia Forense  

 

Tabela 4. Variáveis de patologia forense 

Variáveis Valores 

Tipo de lesões/natureza do agente (56, 58) 

Natureza corto-perfurante; natureza 
perfuro-contundente; natureza 

contundente; natureza corto-contundente; 
natureza cortante; múltiplas 

Localização anatómica das lesões 

Cabeça; pescoço; tórax; abdómen; 
cabeça e outras partes do corpo; tórax e 

outras partes do corpo; membros e região 
pélvica; coração 

Lesões de defesa Sim- passiva; sim- activa; sim- passiva e 
activa; não 

Assistência hospitalar Sim; não 

 

 

 

2.3.5. Variáveis dos Exames Complementares  

 

Tabela 5. Variáveis dos exames complementares 

Variáveis Valores 
Exames Toxicológicos – taxa de 

alcoolémia da vítima 
0; até 0,5; 0,51 a 1,0; 1,1 a 1,5; mais de 

1,5 (g/l) 

Exames Toxicológicos – drogas de abuso Sim; não; não efectuado 

Exames Toxicológicos – substâncias 
medicamentosas Sim; não; não efectuado 

Exames de biologia/genética Positivos; negativos; não efectuados 

Exames de balística Positivos; negativos; não efectuados 

Exames de lofoscopia Positivos; negativos; não efectuados 

Outros exames complementares Física; química; rastos/pegadas; não 
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2.3.6. Variáveis das Decisões Judiciais 

 

Tabela 6. Variáveis relativas às decisões judiciais 

Variáveis Valores 

Condenação 
Sim; não; a aguardar julgamento; o 

agressor fugiu; não – faleceu; inimputável 
– hospitalizado 

Crime 

Homicídio simples; homicídio qualificado; 
ofensas à integridade física 

graves/homicídio na forma tentada; 
homicídio privilegiado; homicídio por 

negligência; uso e porte de 
armas/ocultação de cadáver; não se 

aplica- faleceu 

Pena Numérico – entre 7 a 300 meses 

 

 

 

2.4. Metodologia da Análise Estatística dos Dados  

 

 A análise estatística das populações em estudo foi realizada utilizando o 

programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) na versão 12 de 

2003 (61, 62, 63), num computador com as seguintes características: CPU Pentium 

D 3,4 ghz, 512Mb Ram. 

 Estudou-se também a relação entre algumas variáveis pertinentes, 

denominadas activas, através da análise multivariada, com vista à identificação 

de aglomerados de variáveis que se agrupassem pelo facto de possuírem 

características particulares entre si, e, deste modo, se obterem tipologias de 

homicídio.   
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Para realizar esta análise de homogeneidade utilizou-se o módulo 

HOMALS (Homogeneity analysis by Alternating Least Squares) do software do 

SPSS (63) e o módulo CatPCA (Categorical Principal Components), do mesmo 

software (63). 

 O módulo CatPCA permite a distinção entre dois tipos de variáveis, as 

activas e as passivas.  

 

Depois de efectuada a descrição do espaço em função das associações 

entre as múltiplas variáveis activas e, após a obtenção dos referidos 

aglomerados, incluíram-se as outras variáveis, as passivas, com a finalidade de 

verificar a sua relação com as variáveis activas e determinar-se assim a sua 

localização nos aglomerados anteriormente determinados pelas variáveis 

activas.  

 

 Após a realização de diversos ensaios optou-se pela utilização das 

seguintes variáveis activas: 

 

 - Local do homicídio; 

 - Tipo de instrumento; 

 - Motivação; 

 - Relação vítima / agressor; 

 - Tipo de lesões / natureza do agente; 

 - Localização anatómica das lesões. 
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De seguida incluíram-se outras variáveis, como passivas, 

designadamente: 

 

- Idade, sexo, nacionalidade e grupo étnico da vítima e do agressor; 

- Profissão da vítima e do agressor e habilitações literárias do agressor; 

- Antecedentes criminais da vítima e do agressor;  

- Antecedentes psiquiátricos do agressor; 

- Consumo de álcool, drogas de abuso e medicação pelo agressor; 

- Confissão e premeditação do homicídio; 

- Período do dia. 

 


