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Neste relatório é feita uma breve análise aos dados facultados à NOVAMENTE por um 

conjunto de entidades. O INE forneceu dados dos censos de 2001 e a DGS o restante 

material. 

 

Abaixo discrimina-se por ficheiro a informação relevante. 

 

DADOS DO INE 

 

Censos 2001_Populacao(1).xls 

 

No que respeita aos censos, há informação que poderia ser potencialmente relevante nas 

folhas 6.21 a 6.24 do ficheiro excel “Censos 2001_Populacao(1).xls”, referente a 

população residente deficiente. O problema são as categorias pelas quais a população 

deficiente se encontra discriminada: “Total”, “Auditiva”, “Visual”, “Motora”, “Mental”, 

“Paralisia Cerebral” e “Outra Deficiência”. Não existe forma de conseguir relacionar 

estas classes com a problemática que nos interessa, os traumatismos craneo-encefálicos 

(TCE). Um TCE pode dar origem a uma qualquer combinação das categorias acima 

descritas, além de que qualquer das categorias acima pode surgir sem ser o resultado de 

um TCE. 

 

DADOS DA DGS 

 

Índice de Internamento.xls 

 

Este ficheiro apenas contem um quadro que discrimina o número de internamentos por 

ano por 1000 habitantes (dados de 2008): 116.6. Não é directamente relevante para os 

TCE. 

 

Despesas protecao social por funçoes.xls 

 

Este ficheiro discrimina as prestações sociais pagas entre 2003 e 2007. Mais uma vêz 

existem uma série de categorias, mas nenhuma que possa ser associada a TCE0s. 

 

Pensionistas.xls 

 

Este ficheiro contem os numeros de pensionistas da segurança social, discriminados por 

idades, entre 1990 e 2009. Mais uma vez não se pode relacionar directamente com os 

TCE’s.  

 

Este fcheiro pode ser obtido em www.pordata.pt. 

 



Despesas c cuidados saude PT 2008.xls 

 

Este ficheiro contem dados de gastos em saude, discriminados por entidade. Mas não 

creio que seja possivel relacionar com TCE’s. 

 

Dados obtidos em http://www.ine.pt. 

 

Despesas da protecao social.xls 

 

Nenhuma informação relevante. 

 

Dados obtidos em http://www.ine.pt. 

 

Dados do Alto comissariado.xlsx 

 

OK, aqui sim!!! 

 

 HM H M 

Idade Total Sobreviventes Óbitos Total Sobreviventes Óbitos Total Sobreviventes Óbitos 

<18  757 739 18 489 480 9 268 259 9 

18 - 39 938 873 65 766 707 59 172 166 6 

40 - 65 1465 1349 116 1125 1025 100 340 324 16 

>65 2830 2498 332 1376 1191 185 1454 1307 147 

Total 5990 5459 531 3756 3403 353 2234 2056 178 

 

 

DGS TcraneoEnce_93_08.xlsx 

 

Mais um documento com informação relevante, mas este sim vai demorar a analisar. 

http://www.ine.pt/

