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1 Introdução  
 

1.1 Enquadramento 

 

O estudo actual procura aprofundar um trabalho anterior sobre sinistralidade laboral em 

Portugal, da autoria de Jacinto et al (2007). Nesta tese, em contraste com o referido, que 

abordava cinco sectores de actividade económica, analisam-se apenas dois sectores – 

Indústrias Extractivas (sector C) e Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas Obras (subsector 

DD) – sendo que o primeiro é comum a ambos os trabalhos. O período em análise deixa de ser 

de três anos (2001-2003) passando a ser de cinco anos consecutivos (2002-2006). Por outro 

lado, as técnicas estatísticas utilizadas para estudar as relações causa-efeito entre modalidades 

de variáveis são duas, sendo que uma delas constitui uma novidade em relação ao trabalho 

anterior. Tal como no estudo original, as relações de dependência estatística serão analisadas 

para duas variáveis específicas: o desvio e o contacto; estas variáveis representam, 

respectivamente, a “causa imediata” e o “tipo ou modalidade de acidente”. Contudo, outra 

novidade do presente trabalho consiste em repetir a análise das relações “desvio × contacto” 

não apenas para o sector, como um todo, mas também por faixa etária; o objectivo deste 

desdobramento foi o de verificar se o “mecanismo do acidente” (causa-efeito) é diferente para 

as várias faixas etárias. Por outras palavras: procurou-se não só caracterizar o acidente mais 

relevante de cada sector em análise, mas também verificar se os acidentes dos “mais novos” 

são estatisticamente diferentes dos acidentes ocorridos com trabalhadores mais velhos. 

 

As variáveis incluídas neste trabalho são oito, cinco delas convencionadas como “clássicas” – 

sexo, idade, tipo de lesão, parte do corpo atingida e dias perdidos – e as restantes designadas 

por “novas” variáveis – contacto, agente material do contacto e desvio. A designação (e 

classificação) das variáveis foi definida pelo Projecto Europeu EEAT (Estatísticas Europeias 

de Acidentes de Trabalho) liderado pelo Eurostat (2001). O projecto Europeu constituiu três 

fases, em que as duas primeiras abrangeram as catorze variáveis denominadas “clássicas” e a 

terceira apresentou as oito “novas” variáveis, das quais Portugal adoptou quatro1: tipo de 

local, desvio (é o último acontecimento que provoca o acidente, ou seja a sua causa imediata), 

contacto – modalidade da lesão (descreve a forma como o sinistrado se lesiona, ou seja, o tipo 

                                                 
1 Actualmente já estão implementadas seis. As duas novas, implementadas em 2007, com dados de 2005, são: a 
actividade física específica e o agente material do desvio. 
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de acidente) e agente material do contacto. Neste trabalho tal como aconteceu no anterior, não 

se utiliza a variável tipo de local, visto que não é relevante para o objectivo a atingir.  

 

No seu conjunto, e de acordo com o Eurostat (2001), as variáveis permitem: 

� Caracterizar o sinistrado:  

� Sexo; 

� Idade; 

� Situação profissional; 

� Profissão; 

� Nacionalidade.  

 

� Caracterizar o empregador: 

� Actividade económica do empregador; 

� Dimensão da empresa. 

 

� Caracterizar parte das circunstâncias do acidente: 

� Localização geográfica; 

� Data; 

� Hora do acidente. 

 

� Caracterizar as consequências:  

� Tipo de lesão; 

� Parte do corpo atingida; 

� Dias de trabalho perdidos. 

 

� No que respeita às novas variáveis, estas foram concebidas especificamente para 

complementar a informação relativa às causas e circunstâncias:  

� Tipo de local; 

� Tipo de trabalho; 

� Contacto; 

� Agente material do contacto; 

� Desvio; 

� Agente material do desvio; 

� Actividade física específica; 
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� Agente material da actividade física específica. 

 

As variáveis assinaladas a bold, foram as utilizadas neste estudo particular. 

 

1.2 Objectivos 

 

Neste trabalho pretende-se compreender as relações causa-efeito mais relevantes nos acidentes 

de trabalho mortais e não-mortais de forma a caracterizar os sectores em estudo em termos de 

estratégias de prevenção. Para quantificar as relações de dependência (relações causa-efeito) 

entre pares de modalidades de variáveis chave – desvio e contacto – utilizam-se duas 

metodologias estatísticas. 

 

O estudo baseia-se nos dados fornecidos pelo GEP (Gabinete de Estratégia e Planeamento) do 

Ministério do Trabalho e Solidariedade Social, para os sectores referidos e para um período de 

cinco anos. 

 

Os motivos que determinaram a escolha dos sectores em estudo assentam no facto de estes 

serem relevantes no âmbito da sinistralidade laboral, visto que apresentam uma taxa de 

incidência de acidentes de trabalho elevada, denunciando maior risco para a população 

exposta. Para além disso, o subsector DD também foi seleccionado, desta vez, por ser um 

sector tradicional da actividade económica portuguesa, que ainda não tinha sido abrangido em 

estudos anteriores. 

 

1.3 Estrutura da dissertação 

 

A dissertação, incluindo este primeiro capítulo introdutório, encontra-se dividida num total de 

cinco capítulos.  

 

Após o enquadramento geral do tema, apresenta-se uma revisão da literatura (Capítulo 2). Na 

revisão da literatura são discutidos estudos que se tenham debruçado sobre as mesmas 

abordagens estatísticas que aqui serão aplicadas. 

 



 4 

A metodologia do trabalho é detalhada no Capítulo 3, após o qual se apresentam e discutem 

os resultados (Capítulo 4) para ambos os sectores em estudo. Neste capítulo, apresentam-se 

tabelas com os principais indicadores para os dois sectores e para o total nacional e elaboram-

se gráficos comparativos da taxa de incidência de acidentes de trabalho para os diversos 

sectores de actividade económica. Ainda neste capítulo se retiram ilações sobre os resultados e 

estes serão comparados com os obtidos no estudo anterior (Jacinto et al, 2007) para o sector 

comum (sector C). Finalmente, os resultados obtidos através da aplicação das duas 

metodologias estatísticas também serão alvo de comparação e discussão. 

 

No último capítulo (Capítulo 5) apresentam-se as conclusões e recomendações que se 

consideram adequadas, tendo em conta os resultados obtidos e o objectivo de identificar 

estratégias de prevenção dos acidentes para ambos os sectores em Portugal.  
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2 Revisão de abordagens estatísticas aplicáveis  
 

A análise estatística efectuada neste trabalho assenta na aplicação de dois métodos que 

permitem avaliar a “força” das relações entre categorias de variáveis (contacto e desvio) de 

modo a se poder identificar o “acidente típico” (acidente mais frequente) mortal e não-mortal 

de cada um dos sectores em estudo. Cada um destes métodos será explicado detalhadamente 

no Capítulo 3 – Metodologia. Nesta secção pretende-se fazer uma introdução geral e uma 

revisão de estudos anteriores que os utilizaram. 

 

O primeiro baseia-se no cálculo do coeficiente R, que corresponde a uma adaptação do Chi-

Quadrado. O seu valor é obtido através da divisão entre duas percentagens e varia entre 0 e 

+∞; quando R é igual a 1 significa que não existe relação entre modalidades de variáveis. 

Nesta situação, a matriz observada e a matriz esperada são idênticas; logo o coeficiente R, que 

corresponde à razão entre as duas, tem o valor R = 1. Este teste estatístico é descrito e 

aplicado em estudos anteriores relativos à análise de acidentes de trabalho: Chauvin e Le 

Bouar (2007); Jacinto e Soares (2008). O primeiro analisa acidentes de trabalho mortais e não-

mortais no sector das Pescas (sector B) e o segundo acidentes de trabalho mortais e não-

mortais no sector das Indústrias Extractivas (sector C). 

 

O trabalho de Chauvin e Le Bouar (2007) faz um estudo comparativo dos acidentes de 

trabalho mortais e não-mortais no sector das Pescas em França entre os períodos 1977-1980 e 

1996-2001. A base de dados relativa aos dois períodos de tempo foi construída a partir de 

relatórios de acidentes preenchidos pelos pescadores sinistrados. Aqui o coeficiente de R foi 

aplicado para estudar a correlação entre modalidades da variável tarefa efectuada e 

modalidades de outras variáveis: tipo de acidente, causas externas, parte do corpo atingida e 

natureza da lesão.   

 

O trabalho de Jacinto e Soares (2008) apresenta um estudo sobre as causas e circunstâncias 

dos acidentes no sector das Indústrias Extractivas em Portugal. Os dados utilizados foram 

fornecidos pelo GEP e são relativos ao período 2001-2003. A análise dos acidentes visou a 

identificação do “acidente típico” mortal e não-mortal do sector C. Para tal foi necessária a 

compreensão do mecanismo dos acidentes mais frequentes através da análise da dependência 
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estatística (coeficiente R) de pares de modalidades de duas variáveis chave: contacto e o 

desvio. 

 

O segundo método corresponde ao coeficiente Phi (φ), que equivale a uma medida de 

associação também baseada no Chi-Quadrado. Este teste estatístico avalia a “força” da 

associação significativa entre categorias de variáveis nominais, ao contrário do que sucede 

com o Cramer’s V que também avalia a “força” da associação significativa, mas entre duas 

variáveis nominais. O valor de φ deve ser calculado para tabelas de 2 × 2 e varia entre -1 e 1; 

quando φ é igual a 0 significa que não existe relação entre categorias de variáveis. No entanto, 

não é possível afirmar com exactidão se um valor de φ é forte ou fraco, sendo imprescindível 

lê-lo em conjunto com o teste de significância do Chi-Quadrado ou com o teste exacto de 

Fisher (quando o valor das frequências é inferior a 5).  

 

Este método foi mencionado e aplicado em diversos estudos, sendo que três deles foram 

efectuados no sector da construção (sector F).  

 

Num trabalho de Chi et al (2005) foram analisados 621 acidentes de trabalho mortais no 

sector F. As variáveis foram identificadas através dos relatórios dos acidentes e estão 

relacionadas com factores individuais (idade, sexo, experiencia e a utilização de equipamentos 

de protecção individual), o local onde ocorreu a queda, dimensão da empresa e a causa da 

queda. Numa primeira fase, a “força” da relação entre estas variáveis foi analisada através do 

Cramer’s V. Posteriormente, o coeficiente Phi foi aplicado para analisar a “força” da relação 

entre categorias das variáveis identificadas pelo Cramer’s V como estando significativamente 

associadas. Para cada cenário de acidente (tipo de acidente – causa) foram indicadas medidas 

de prevenção. 

 

Noutro estudo relacionado com o sector da construção (Chi et al, 2009) foram analisados 255 

acidentes eléctricos fatais. Neste estudo, à semelhança do anterior, os acidentes foram 

analisados tendo em conta as seguintes variáveis: factores individuais (idade, sexo, 

experiência do sinistrado), tarefas (tarefa que estava a ser realizada), factores ambientais (área 

molhada, espaço confinado), factores de gestão (dimensão da empresa que está relacionado 

com o número de trabalhadores), tipo de lesão e causas do acidente. Os acidentes foram 

divididos em 5 padrões diferentes, de forma a identificar as variáveis que contribuíam para 

cada um deles. A análise estatística focou-se na relação entre variáveis e foi dividida em duas 
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partes: 1 – ranking de correlação de Spearman e o coeficiente Cramer’s V; e 2 – coeficiente 

Phi. A análise realizada através do Cramer’s V foi aplicada para identificar as variáveis que 

têm uma contribuição significativa, sendo que estas são posteriormente analisadas através do 

coeficiente Phi de modo a revelar a associação entre modalidades destas variáveis. Estas duas 

análises permitem identificar cenários comuns para cada acidente padrão e com base neles 

desenvolver medidas de prevenção.  

 

O terceiro trabalho, também relacionado com a construção, foi realizado por Behm (2005) e 

estuda a ligação entre o design da segurança do local de construção e o design de um projecto 

e os acidentes mortais que ocorrem neste sector. Para tal foram analisados 224 relatórios de 

acidentes mortais ocorridos nos Estados Unidos da América. A análise baseou-se no teste de 

independência do Chi-Quadrado (ao nível das variáveis), que determinou se existia relação 

entre os vários aspectos do projecto de construção e se o incidente estava ou não relacionado 

com o design. A estatística do Cramer’s V avaliou a “força” da relação entre as mesmas 

variáveis. Neste trabalho, não foram avaliadas as relações entre categorias/modalidades das 

variáveis, isto é, o coeficiente de Phi não foi aplicado.  

 

Num outro estudo de Chi et al (2006) analisaram-se 194 acidentes ocorridos em escadas 

rolantes no MRT (Metro Rapid Transit) de Taipei (Formosa), em termos do sinistrado, tarefa, 

produto e ambiente. A prevenção foi definida com base nas principais causas do acidente e 

outras variáveis relacionadas, que contribuam para este. Para avaliar a associação entre 

variáveis de múltiplas categorias (principais causas do acidente e padrões de perigo) foi 

utilizado o Cramer’s V. Depois de identificadas associações significativas entre variáveis, 

estas foram sujeitas a uma análise mais profunda através do coeficiente Phi que revelou a 

associação entre categorias dessas variáveis. Este artigo forneceu à autora uma referência de 

trabalho particularmente útil, porque permitiu usar os dados/resultados publicados para treinar 

o teste de Phi no SPSS®. 

 

No trabalho de Chi et al (2004), o ranking de correlação de Spearman, o Cramer’s V e o 

coeficiente Phi foram aplicados para analisar 784 acidentes mortais que ocorreram na 

Formosa, durante o período 1999-2000. O Cramer’s V foi aplicado para avaliar a associação 

entre duas variáveis nominais com múltiplas categorias e identificar os padrões gerais das 

causas (e.g.: o tipo de lesão que foi provocado por diferentes causas e em várias indústrias). O 

coeficiente Phi foi aplicado a seguir para se identificarem cenários significativos de acidentes 
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em termos do tipo de indústria, tipo de lesão, tipo de acidente, e ainda grupos de risco elevado 

considerando a dimensão da empresa, experiência dos trabalhadores e grupos de indústrias. 

Esta é outra referência importante, porque explica detalhadamente a teoria associada às 

estatísticas referidas. 

 

Num estudo com características diferentes, mas que se inclui neste âmbito, Brooks (2008) 

aplica o software SAS® Text Miner para relatórios manuscritos com dados relativos aos 

pedidos de indemnizações/remunerações dos trabalhadores. Os relatórios das participações 

são provenientes do Estado Vitória (Austrália) no período de 1992-2002, para dois grupos 

designados por “condutores de carros de entregas” e “trabalhadores da indústria da madeira”. 

O software pode ser utilizado como ferramenta “stand alone” para a análise das descrições da 

sinistralidade laboral, ou pode ser combinado com dados codificados por pessoas para detalhar 

análises de certos tipos de participações. Esta ferramenta vai permitir mudar o foco das 

estratégias de prevenção de várias estatísticas ou grupos de informação codificados, para as 

descrições textuais que as pessoas usam para explicar as suas lesões e acidentes. O Cramer’s 

V foi aplicado para analisar a associação entre duas variáveis, com múltiplas categorias, em 

tabelas superiores a 2 × 2. A análise das tabelas foi utilizada para comparar os resultados de 

agrupamentos usando diferentes listas de stop e sinónimos. As listas geradas por defeito pelo 

sistema SAS® foram comparadas com as listas desenvolvidas por pesquisadores peritos nesta 

área. Assim, foram conduzidas duas experiências diferentes para cada grupo laboral, 

comparando os resultados de grupos de seis e grupos de doze pessoas, através do Cramer’s V. 

Na pesquisa bibliográfica realizada pela autora desta dissertação, este foi o único estudo 

publicado que inclui, simultaneamente, este tipo de análise estatística e acidentes de trabalho 

na Indústria da Madeira (wood industry workers). 
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3 Metodologia 
 

O estudo aqui realizado abrange o período compreendido entre 2002 e 2006 (inclusivé) e 

considera dois sectores de actividade económica, nomeadamente o sector C e subsector DD, 

como referido anteriormente (Capítulo 1.1). A metodologia de análise descritiva divide-se em 

duas partes complementares, mas com diferentes níveis de detalhe. Na primeira parte efectua-

se uma análise genérica e essencialmente qualitativa, onde se vai identificar o “acidente 

típico” e apresentar os principais indicadores para os dois sectores de actividade económica. 

Na segunda parte o estudo continua a ser feito por sector e para o mesmo período temporal; no 

entanto, a análise das variáveis é mais meticulosa e os acidentes mortais vão ser analisados 

em separado dos acidentes não-mortais com o objectivo de caracterizar melhor as suas causas 

e consequências.  

 

3.1 O “acidente típico” 

 

Na primeira parte deste trabalho, e para cada sector, começa-se por apresentar um quadro com 

os indicadores de maior relevância para cada ano e a respectiva média, se não se verificarem 

grandes variações ou tendências durante o período em estudo. O quadro tem como objectivo 

fornecer uma perspectiva global de cada sector e verificar a variabilidade ao longo dos anos.  

 

O próximo passo consistirá em apresentar um quadro que permita tipificar o acidente mais 

frequente em cada um dos sectores, de forma a identificar-se a principal prioridade em termos 

de prevenção. Torna-se assim necessário definir o conceito de “acidente típico” que 

corresponde ao acidente mais frequente em cada um dos sectores e é obtido através da 

análise de distribuição das variáveis. Estas permitem, por um lado, apresentar um retrato 

rápido e genérico da ocorrência e, por outro, identificar o essencial da pessoa sinistrada, do 

acidente, da causa e das consequências danosas. As variáveis seleccionadas são as seguintes: 

sexo, idade, tipo de lesão, parte do corpo atingida, contacto, agente material do contacto e 

desvio.  

 

Dentro das variáveis seleccionadas, o contacto em conjunto com o agente material do contacto 

e o desvio permitem identificar o tipo de acidente e a sua causa mais imediata. Assim sendo, é 

através da relação lógica destas três variáveis que se torna possível identificar o “acidente 
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típico”. Caso não exista relação lógica aparente entre elas, ou exista uma grande dispersão, 

identifica-se o(s) contacto(s) mais frequente(s), visto que é esta variável que caracteriza o 

acidente em si. Salienta-se assim o facto de que nesta primeira parte do trabalho apenas se 

assinalam as relações óbvias, mas não se verifica a existência de relações estatisticamente 

fortes entre modalidades de variáveis, sendo este último ponto, um dos objectivos da segunda 

parte do trabalho.  

 

Em síntese, o objectivo do quadro relativo ao “acidente típico” é o de identificar a modalidade 

ou categoria mais frequente de cada uma das sete variáveis. Para este efeito consideram-se 

apenas as frequências relativas da distribuição das variáveis que serão calculadas 

individualmente para cada ano. No entanto, a tipificação do acidente baseia-se na média dos 

cinco anos, se durante este período não se registarem variações assinaláveis. Por outro lado, 

pode-se identificar mais que uma modalidade ou categoria se estas apresentarem frequências 

iguais ou muito próximas.  

  

Por fim apresentam-se, para os dois sectores em estudo, diversos gráficos que ilustram a 

distribuição completa, em frequência, das sete variáveis seleccionadas. 

 

3.2 Causas e circunstâncias dos acidentes de trabalho 

 

Na segunda parte do trabalho pretende-se estabelecer a diferença de padrões entre os acidentes 

mortais e não-mortais e ainda determinar os mecanismos causa-efeito para os “acidentes 

típicos” de cada um dos casos.  

 

A análise realizada nesta fase torna-se mais detalhada do que na primeira parte do trabalho. Os 

dados serão apresentados para cada ano; no entanto, e a fim de tornar a análise mais robusta, 

será utilizada a média dos cinco anos se não existirem variações assinaláveis no período.  

 

O estudo em causa fundamenta-se na utilização de duas ferramentas metodológicas: pirâmides 

dos acidentes e correlação entre modalidades de pares de variáveis. Nesta última metodologia 

vão ser aplicados dois métodos e os respectivos resultados são comparados entre si. 

 



 11 

3.2.1 Mapeamento genérico – pirâmides dos acidentes 

 

A “pirâmide dos acidentes” permite elaborar o mapeamento genérico da situação de cada 

sector em termos de gravidade, assim como distinguir qual o sector com maior potencial para 

ocorrer um acidente mortal. O objectivo desta parte do trabalho consiste em discriminar os 

padrões de causalidade entre acidentes mortais e não-mortais, visto que as causas directas dos 

acidentes menos graves são potencialmente diferentes daquelas que provocam acidentes 

graves, embora em alguns casos possa haver sobreposição.  

 

Neste estudo serão construídas pirâmides dos acidentes para os dois sectores em análise com o 

objectivo de visualizar as possíveis diferenças de padrão entre eles. Considerando o propósito 

do trabalho será relevante a construção não apenas de uma pirâmide global por sector, mas 

várias, de acordo com as modalidades de contacto mais frequentes (top 4, excepto os códigos 

00 – nenhuma informação e 99 – outro contacto). Para além desta discriminação, também 

serão elaboradas pirâmides por faixa etária para cada uma das modalidades de contacto e por 

sector em estudo.  

 

Cada pirâmide tem cinco patamares que correspondem a diferentes graus de gravidade, onde a 

base representa acidentes sem baixa e o topo acidentes mortais. O valor dos patamares é 

calculado através do rácio entre o número médio de acidentes correspondente a cada um dos 

patamares e o número médio de acidentes mortais. As pirâmides que evoluem mais 

rapidamente para o topo indicam um maior potencial para um resultado fatal. A representação 

geométrica mais comum é a triangular, no entanto esta também pode assemelhar-se a uma 

pirâmide do Egipto (em degraus ou patamares).  

 

No caso dos acidentes não-mortais o patamar “6 meses de ausência ao trabalho” (dias de 

baixa) teve como critério uma recomendação do Eurostat aplicável à metodologia do Projecto 

EEAT. Num documento de trabalho (Eurostat - E3, 2000) são especificadas tabelas separadas 

para acidentes com ausência inferior ou igual e superior, a 180 dias respectivamente (Jacinto 

et al, 2007, p. 60). Num outro estudo (Jacinto and Soares, 2008) opta-se também por 

considerar um outro patamar aos 30 dias. Este tem como objectivo discriminar as lesões com 

maior período de baixa. Assim sendo, o novo patamar vai corresponder à região de “gravidade 

média”, obtida através da média de dias perdidos em cada acidente, ou seja, do rácio entre o 

número total de dias perdidos e o número de acidentes não-mortais.  
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Figura 3.1. Critério de gravidade nos patamares da pirâmide. 

 

3.2.2 Distinção entre a tipologia dos acidentes mortais e não-mortais 

 

O objectivo desta fase do trabalho consiste na distinção da tipologia entre acidentes mortais e 

não-mortais para se poder definir uma prevenção mais dirigida e objectiva. Tal distinção será 

feita com base na comparação dos padrões de distribuição entre mortais e não-mortais para as 

seguintes variáveis: desvio, contacto, tipo de lesão, parte do corpo atingida e idade.  

 

Começa-se por construir, por sector e para cada uma das variáveis acima nomeadas, duas 

tabelas, para os acidentes mortais e não-mortais, onde se apresenta o número médio de 

acidentes ocorridos nos anos 2002 a 2006. De seguida calculam-se os valores relativos (i.e., 

frequências) com base nos valores médios obtidos, construindo um gráfico que ilustre os 

padrões de distribuição entre os acidentes mortais e não-mortais para cada variável e em cada 

um dos dois sectores. 
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3.2.3 Relações causa-efeito estatisticamente significativas 

 

A finalidade deste estudo mais específico visa a identificação do “acidente típico” mortal e 

não-mortal em cada um dos sectores em estudo. Para tal é fundamental a compreensão dos 

mecanismos dos acidentes através do estudo das relações causa-efeito entre variáveis. O 

mecanismo dos acidentes é determinado pela análise das relações estatísticas (ou de 

dependência) entre pares de modalidades de variáveis. As variáveis seleccionadas, tendo em 

conta o objectivo do estudo, foram: o desvio (causa directa) e o contacto (tipo de acidente ou 

efeito). Assim sendo, pretendem-se identificar as modalidades de desvio que estão na origem 

de cada modalidade de contacto, isto é, quais as causas imediatas associadas a cada tipo de 

acidente. O cruzamento entre as modalidades de desvio e de contacto vai também ser 

estratificado para as diferentes faixas etárias.  

 

Nesta fase vão ser utilizados dois testes estatísticos para identificar modalidades (das variáveis 

em estudo) que estejam fortemente inter-relacionadas. 

 

O primeiro teste está descrito e aplicado em estudos anteriores (e.g.: Chauvin and Le Bouar, 

2007; Jacinto et al, 2007). Por estarem a ser utilizados pares de dados qualitativos, a relação 

de dependência entre duas modalidades de duas variáveis (X e Y) pode ser determinada por 

um coeficiente R, que corresponde ao rácio entre duas percentagens (ver tabela 3.1): 

 

� Percentagem de acidentes para cada modalidade de X segundo a variável Y, que 

corresponde ao valor em percentagem em cada célula e, é dada pela seguinte expressão: 

(%)100×
•i

ij

n

n
 (1) 

� Percentagem média de acidentes para cada modalidade de Y, que corresponde ao valor 

médio em percentagem registado no final de cada linha e, é dada pela expressão: 

(%)100×
∑

n

nij  (2) 

A relação de dependência entre o par Xi e Yj é dada pelo rácio entre as duas percentagens: 

100

100

×

×

=
∑

•

n

n

n

n

R
ij

i

ij

 (3) 



 14 

Tabela 3.1. Percentagem de acidentes, para cada modalidade de X, segundo as modalidades da variável Y 

(Chauvin and Le Bouar, 2007). 

Variável X 

Variável Y 
X1 X2 … Xi 

% Média 

(por modalidade de Y) 

Y1 (n11/n1·)×100 (n21/n2·)×100  (ni1/ni·)×100 Σni1/n×100 

Y2 (n12/n1·)×100 (n22/n2·)×100  (ni2/ni·)×100 Σni2/n×100 

… … …  … … 

Yj (n1j/n1·)×100 (n2j/n2·)×100  (nij/ni·)×100 Σnij/n×100 

Total por modalidade Xi  e 

Grande Total (n) 
n1· n2·  ni· n 

 

O método atrás referido consiste numa adaptação do teste de independência do Chi-Quadrado 

(χ2), permitindo identificar relações de dependência entre modalidades de variáveis e não 

somente entre variáveis. A adaptação obtém-se por comparação entre os dois métodos. No 

teste do χ2 compara-se a frequência observada (fo que corresponde a nij) com a frequência 

esperada (fe) em cada categoria. A frequência esperada corresponde à frequência que se 

esperariam obter se as categorias não estiverem relacionadas e obtém-se através da 

multiplicação do total da linha pelo total da coluna correspondentes à célula, a dividir pelo 

total na tabela (n). O teste do χ2 mede o “afastamento” entre a matriz observada e a matriz 

esperada, de forma a determinar se as duas variáveis são ou não independentes. Nesta 

adaptação, o valor de R para cada célula é obtido através do rácio entre o valor observado e o 

esperado (fo/fe) nessa mesma célula, isto é, avalia-se a relação de interdependência ao nível 

de cada célula entre pares de modalidades de variáveis (Jacinto et al, 2007, p. 62). 

 

De acordo com Chauvin e Le Bouar (2007), o significado do coeficiente R em termos da 

“força” da relação é dado pela seguinte escala: 

� R> 2 - relação positiva muito forte entre duas modalidades;  

� 2> R> 1,5 - relação positiva forte entre duas modalidades; 

� 1,5> R> 1,2 - relação positiva entre duas modalidades; 

� 1,2> R> 0,8 - não há uma relação óbvia entre duas modalidades (independentes); 

� 0,8> R> 0,66 - relação negativa entre duas modalidades; 

� 0,66> R> 0,5 - relação negativa forte entre duas modalidades; 

� 0,5> R - relação negativa muito forte entre duas modalidades. 

 



 15 

Assim, um elevado valor de R (> 1,5) num determinado par (Xi, Yj) indica uma relação 

positiva forte de dependência, ou seja, existe uma elevada probabilidade de um aumento em 

Xi de X estar associado ao aumento da modalidade Yj de Y (Jacinto and Soares, 2008). Neste 

estudo a variável X corresponde ao contacto e a variável Y ao desvio. Note-se ainda que 

quando R = 1, não há relação; as variáveis são independentes. Isto corresponde à condição de 

independência do χ2, quando as matrizes Fo e Fe são idênticas (ou seja: o “afastamento” é 

nulo). 

 

O segundo teste consiste na aplicação do coeficiente Phi (φ), que corresponde a uma medida 

de associação também baseada no Chi-Quadrado. Este método vem descrito e/ou aplicado em 

diversas publicações (e.g.: Applied Statistics Handbook, Chapter 2; Bernard, 2000; Blake, 

D.E.; Changing Minds; Chi et al, 2004; Cohen and Holliday, 1996; Cramer, 1998; Cyrus and 

Nitin/SPSS Inc., 2007c; Fielding and Gilbert, 2000; Garson, 1998b; Morgan et al, 2004; 

Sirkin, 2006; SPSS Inc., 2007b). 

  

O teste de independência do Chi-Quadrado já foi descrito anteriormente, quando se fez a 

exposição do primeiro teste. Assim sendo, o Chi-Quadrado mede o alinhamento entre as 

frequências observadas (f0) e as esperadas (fe) de cada categoria através de um teste de 

hipóteses. Como tal, testa a hipótese da não relação (H0) entre duas variáveis nominais, isto é, 

testa a hipótese nula por comparação entre o valor do Chi-Quadrado2 e o valor crítico 

(tabelado para um determinado nível de significância – α – e número de graus de liberdade).  

 

A aplicação do Chi-Quadrado está sujeita à condição de que as frequências sejam (em 80% 

dos casos com tabelas superiores a de 2 × 2; e em todos os casos para tabelas de 2 × 2), iguais 

ou superiores a 5. Neste caso (frequências <5) e para tabelas de 2 × 2, deve-se utilizar o teste 

exacto de Fisher em detrimento do teste do Chi-Quadrado. O teste do Chi-Quadrado permite 

ainda determinar se a relação entre variáveis é, ou não, estatisticamente significativa; contudo 

não nos permite avaliar a “força” da mesma, já que o seu valor varia com a dimensão da 

amostra (N), bem como com a “força” da relação. Para compensar este problema foram 

desenvolvidas várias estatísticas. Estas estatísticas são designadas por medidas de associação 

e permitem avaliar a “força” de uma relação estatisticamente significativa, isto é, as medidas 

                                                 

2 Fórmula do Chi-Quadrado: ∑
−

=
E

EO 2
2 )(

χ  (4), com O – frequências observadas, E – frequências 

esperadas. (Fonte: Chi et al, 2004) 
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de associação só são aplicadas a partir do momento que a significância estatística foi 

estabelecida através do teste do Chi-Quadrado. Algumas das medidas de associação baseiam-

se no Chi-Quadrado, como são os casos do Cramer’s V e do coeficiente Phi, e ambos excluem 

o factor tamanho da amostra dividindo o χ2 por N (número total de observações). 

 

O Cramer’s V avalia a “força” da associação significativa entre duas variáveis nominais 

(variáveis que apresentam categorias não ordenadas, por exemplo: o género) quando as tabelas 

são superiores a 2 × 2. O valor de Cramer’s V é calculado pela raiz quadrada da divisão do 

valor do χ2 pelo número total de observações (N), multiplicado pelo mínimo entre o número 

de colunas e linhas (K) menos 1, e é obtido pela seguinte expressão: 

 

)1(

2

−×
=

KN
V

χ
  (5) 

(Fonte: Chi et al, 2004) 

 

Os valores obtidos através do Cramer’s V variam entre 0 e 1, em que, normalmente, valores 

mais perto de 0 indicam uma associação fraca e mais perto de 1 uma associação forte. Não é 

possível, no entanto, afirmar com precisão qual é um valor forte ou fraco de Cramer’s V, logo 

é necessário lê-lo em conjunto com o teste de significância do Chi-Quadrado. 

 

Por outro lado, para tabelas de 2 × 2 o denominador da expressão do cálculo de V fica igual a 

N, obtendo-se assim a expressão do coeficiente Phi. 

 

O coeficiente Phi avalia a “força” de associação significativa entre categorias de variáveis 

nominais. A expressão seguinte é aplicada para tabelas de diferentes dimensões; contudo, para 

tabelas de dimensões superiores a 2 × 2, o valor de Phi pode ser maior que 1, perdendo-se o 

objectivo desejado, visto que as medidas de associação variam entre 0 e 1. 

 

N

2χ
ϕ =   (6) 

(Fonte: Chi et al, 2004) 
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Assim sendo, o coeficiente Phi deve ser calculado para tabelas de 2 × 2 e, considerando a 

expressão anterior, os seus valores variam entre 0 e 1. Existe outra expressão para calcular o 

coeficiente Phi e esta aplica-se especificamente a tabelas de 2 × 2.  

 

)()()()(

)()(

dbcadcba

cbda

+×+×+×+

×−×
=ϕ  (7), com a – célula superior esquerda; b – célula 

superior direita; c – célula inferior esquerda, d – célula inferior direita. (Fonte: Cramer, 1998) 

 

Neste caso os valores do coeficiente Phi variam entre -1 e 1, portanto o φ não só mede a 

“força” das associações, mas também a direcção destas: o valor de Phi é positivo quando os 

valores observados na diagonal iniciada na célula superior esquerda são maiores aos 

esperados, e é negativo quando os valores observados na diagonal iniciada na célula superior 

direita são maiores que os esperados (Fielding and Gilbert, 2000). Os valores mais perto de 0 

indicam uma associação fraca, mais perto de 1 uma associação positiva forte e mais perto de -

1 uma associação negativa forte. Como acontece para o Cramer’s V, também para o 

coeficiente Phi não é possível afirmar com precisão qual é um seu valor fraco ou forte, sendo 

necessário lê-lo em conjunto com o teste de significância do Chi-Quadrado. 

 

Tanto o coeficiente Phi, como o R medem a “força” e a direcção das associações entre 

categorias de variáveis. O coeficiente de R varia entre 0 e +∞ e o valor do coeficiente Phi 

varia entre -1 e 1; como se pode observar pelo seguinte esquema:   

 

Coeficiente R: 

  0                       1                       +∞ 
      (não relação) 

 
Coeficiente φ: 

 
 -1                       0                         1          

      (não relação) 
 
A significância do Phi pode ser testada através da significância estatística do Chi-Quadrado, 

tal como ocorre no Cramer’s V. Esta obtém-se por comparação do valor do χ2 calculado com 

o respectivo valor crítico, ou por comparação do valor de p (obtido através da utilização de um 

software estatístico; por exemplo, SPSS®) para o nível de significância α. Neste trabalho 

utilizou-se um nível de significância igual a 0,05 (ou seja: α = 0,05).  
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O cálculo do coeficiente Phi foi obtido com apoio do software SPSS®. Para computar o valor 

do coeficiente Phi das diferentes categorias das variáveis seleccionadas (desvio e contacto), 

foi necessário transformar as tabelas originais em tabelas de 2 × 2 e as variáveis em variáveis 

binárias (Chi et al, 2004). A dificuldade encontrada foi registar os valores das variáveis 

binárias no SPSS®, dado o elevado número de acidentes de trabalho ocorridos no período em 

estudo e em cada um dos sectores. A mesma dificuldade (i.e., tempo necessário) é referida por 

Chi et al (2004). 

 

Para se obter o valor do coeficiente Phi no SPSS® seguem-se os seguintes passos: 

� Seleccionar Variable View
3:  

� Name: definir o nome de cada variável; 

� Type: definir as variáveis como nominais; 

� Value Labels: 0 = “acidentes que pertencem à categoria” e 1 = “acidentes que 

não pertencem à categoria” (este processo faz-se para as duas variáveis); 

� Seleccionar: Analyze – Descriptive Statistics – Crosstabs; 

� Definir a variável da coluna – variável independente (a causa), e a variável da linha – 

variável dependente (o efeito); 

� Seleccionar: Statistics – Chi-Square e depois Phi and Cramer’s V. 

 

O SPSS® também calcula a significância (p) de Phi através do Chi-Quadrado ou do teste 

exacto de Fisher. O valor de p4 faz parte da teoria do teste de hipóteses e pode ser considerado 

como um índice para decidir a aceitação ou rejeição da hipótese nula. Se o valor do p for 

inferior ao nível de significância (α), então a hipótese nula é rejeitada e podemos constatar que 

existe evidência para se afirmar que duas categorias de variáveis estão relacionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 In: SPSS 16.0 Manual – Brief Guide. 
4 Quando o valor de p é igual a 0.000, escreve-se p <0,05 (considerando α = 5%). 
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4 Resultados do Estudo 
 

Os principais indicadores de todos os sectores de actividade económica em Portugal são 

apresentados no quadro seguinte, para cada ano e média dos cinco anos e não apresentam 

grandes variações ou tendências. Em quase todos os indicadores verifica-se um decréscimo 

entre os anos de 2002 a 2005, seguido de um ligeiro aumento no ano de 2006. Tal facto não se 

verifica para o número de acidentes mortais onde se regista uma diminuição gradual ao longo 

dos cinco anos em estudo, nem para os dias de trabalho perdidos em que ocorre uma 

diminuição em 2003 seguida por um aumento gradual até 2006.  

 

Tabela 4.1. Indicadores de maior relevância para o total nacional, no período 2002-20065. 

 2002 2003 2004 2005 2006 Média 

Nº de Acidentes Mortais 357 312 306 300 253 306 

Nº de Acidentes Não Mortais 247.740 236.910 233.803 228.584 237.139 236.835 

Dias de Trabalho Perdidos 7.624.893 6.304.316 6.730.952 6.811.505 7.082.066 6.910.746 

População Exposta ao Risco ou 

Volume de Emprego 
4.404.260 4.367.165 4.340.887 4.308.904 4.336.318 4.351.507 

Taxa de Incidência por 100.000 Trab. 5.633 5.432 5.393 5.312 5.475 5.449 

 

A escolha dos sectores em estudo baseou-se no facto de tanto o sector C como o subsector DD 

apresentarem taxas de incidência muito superiores à média nacional representando um risco 

elevado de acidente para os trabalhadores destas actividades económicas, conforme se verifica 

no gráfico 4.1. Apesar da incidência elevada, o número absoluto de acidentes não é muito alto, 

devido sobretudo ao facto da população exposta ser inferior à de outros sectores. 

                                                 
5 Complementado com informação disponível em: GEP – Gabinete de Estratégia e Planeamento (2007, 
2008a,b,c). 
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Gráfico 4.1. Taxa de incidência por 100.000 trabalhadores, por sector e média nacional (média 2002-2006)6 / 7. 

 

4.1 Sector C – Indústrias Extractivas 

 

Os indicadores de maior relevância para o sector C são apresentados na tabela 4.2 para cada 

ano e respectiva média; tal como sucedia para o total nacional, não se verificam grandes 

variações. Nos acidentes mortais constata-se um aumento até 2004, ocorrendo depois um 

decréscimo até 2006. No entanto, no número de acidentes não-mortais regista-se uma 

diminuição ao longo dos cinco anos em estudo, aparentando uma tendência de descida. O total 

de dias de trabalho perdidos diminui até 2003, aumentando no ano seguinte. Em 2005 volta a 

aumentar o número de dias de trabalho perdidos, para depois decrescer em 2006. No caso da 

população exposta ao risco verifica-se um decréscimo em 2003. A partir de 2004 e até 2005 

constata-se um aumento, para de seguida se verificar nova diminuição. Por fim, e para a taxa 

de incidência, ocorre um aumento em 2003, seguido de uma diminuição até 2005. Em 2006, a 

taxa de incidência volta a aumentar relativamente ao ano anterior. Este último indicador 

contraria, de alguma forma, a aparente tendência de descida no número de acidentes não-

                                                 
6 Os sectores L (Administração Pública, Defesa e Segurança Social), M (Educação) e N (Saúde e acção social) 
sem valores significativos. 
7 Complementado com informação disponível em: GEP – Gabinete de Estratégia e Planeamento (2007, 
2008a,b,c). 
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mortais, demonstrando que neste sector a sinistralidade média se mantém relativamente 

estável, e na ordem de grandeza dos 14.000 acidentes por 100.000 trabalhadores. 

  

Tabela 4.2. Indicadores de maior relevância para o sector das Indústrias Extractivas, no período 2002-2006. 

 2002 2003 2004 2005 2006 Média 

Nº de Acidentes Mortais 5 8 12 6 3 7 

Nº de Acidentes Não Mortais 2.848 2.441 2.316 2.023 1.957 2.317 

Dias de Trabalho Perdidos (total) 102.467 68.064 75.189 72.516 75.751 78.797 

Dias de Trabalho Perdidos (média) / Aci. N-Mortal 36 28 32 36 39 34 

População Exposta ao Risco ou  

Volume de Emprego 
17.360 14.315 14.542 19.087 17.590 16.579 

Taxa de Incidência por 100.000 Trab. 16.440 17.109 16.009 10.630 11.143 14.018 

 

4.1.1 O “acidente típico” 

 

Como não se registaram variações assinaláveis durante o período em estudo, a tipificação do 

acidente para o sector C foi realizada considerando a média das frequências relativas para os 

cinco anos. Na tabela seguinte é identificada a categoria ou modalidade mais frequente de 

cada uma das variáveis descritas no Capítulo 1.  

 

Tabela 4.3. Variáveis relevantes de tipificação dos acidentes de trabalho no sector das Indústrias Extractivas, 

no período 2002-2006. 

 Descrição 2002 2003 2004 2005 2006 Média 

Sexo Homens 97% 96% 98% 98% 98% 97% 

Idade 25 - 44 Anos 60% 54% 55% 54% 55% 56% 

Contacto Cód. 40 – Pancada/Colisão  33% 32% 34% 31% 33% 33% 

Agente Material Contacto  Cód. 14 – Mat., comp. de máq. 41% 40% 41% 40% 38% 40% 

Desvio Cód. 40 – Perda de controlo 32% 29% 34% 33% 33% 32% 

Tipo de Lesão Cód. 10 – Feridas e les. superf. 44% 43% 43% 40% 41% 43% 

Parte do Corpo Ating. (1) Cód. 50 – Extremidades sup. 30% 25% 28% 28% 33% 29% 

Parte do Corpo Ating. (2) Cód. 60 – Extremidades inf. 24% 23% 21% 22% 23% 23% 

 

No sector das Indústrias Extractivas, o “acidente típico” insere-se nos seguintes parâmetros: o 

sinistrado é um homem (97%) entre 25-44 anos (56%). Como o “acidente típico” resulta da 

relação lógica entre as variáveis: desvio, contacto e agente material do contacto, pode-se 

considerar que o acidente se deveu a uma pancada/colisão (33%), por materiais e/ou 

componentes de máquina (40%), provocado pela perda de controlo de algo – máquina, 

equipamento, objecto, etc. (32%), causando feridas ou lesões superficiais (43%), 

principalmente nas extremidades superiores (29%) e inferiores (23%).  
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Comparando com o estudo anterior de Jacinto et al (2007), que também efectuou a tipificação 

do acidente para o sector C, mas para um período de três anos, constata-se que o “acidente 

típico” é essencialmente o mesmo. No entanto, verifica-se que neste período a modalidade 

mais frequente da variável parte do corpo atingida corresponde às categorias extremidades 

superiores (29%) e inferiores (23%), ao contrário do que acontecia no trabalho anterior em 

que se destacava apenas uma única modalidade: extremidades superiores (30%). 

 

A seguir apresentam-se diversos gráficos que ilustram a distribuição das variáveis relevantes 

para a caracterização do “acidente típico”, considerando o número total de acidentes (Ntotal = 

11.620) no período dos cinco anos.  
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Cód. 1

97%

 

Legenda: 

1. Masculino 

2. Feminino 

9. Sexo desconhecido 

 

 

Gráfico 4.2. Total de acidentes de trabalho (%) no sector das Indústrias Extractivas, segundo o sexo do 

sinistrado, no período 2002-2006 (Ntotal = 11.620). 
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Legenda: 

<25 (0-24 anos) 

25-44 (25-44 anos) 

45-64 (45-64 anos) 

 

>64 (65 anos ou mais) 

99 (Idade desconhecida) 

Gráfico 4.3. Total de acidentes de trabalho (%) no sector das Indústrias Extractivas, segundo a idade do 

sinistrado, no período 2002-2006 (Ntotal = 11.620). 
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Legenda: 
10. Contacto c/ corr. eléctr., temp., subst. perigosa, n.e. 

20. Afogam., soterram., envolvim., n.e. 

30. Esmag.  mov. vert./horiz. sobr./contr. obj. imóvel (vitim. mov.), n.e. 

40. Pancada por obj. em movim., colisão c/, n.e. 

50. Contacto c/ agente mater. cortante, afia., ásper., n.e. 

 

60. Entalão , esmagam., etc., n.e. 

70. Constrang. fís. do corpo, constrang. psíquico, n.e. 

80.Mordedura, pontapé, etc. (anim./hum., n.e.)   

99. Outr. cont. - modal. lesão não refer. nesta classificação 

00. Nenhuma informação 

Gráfico 4.4. Total de acidentes de trabalho (%) no sector das Indústrias Extractivas, segundo o contacto – 

modalidade da lesão, no período 2002-2006 (Ntotal = 11.620). 
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Legenda: 
01. Edifícios - ao nível do solo 

02. Edifícios – acima do solo 

03. Edifícios – abaixo do solo 

04. Disp. dist. matéria 

05. Motores, disp. transmissão de energia 

06. Ferram. manuais – não motorizadas 

07. Ferram. cond. manual/ - mecânicas  

 

08. Ferramentas manuais – sem especif. 

09. Máquinas – portáteis ou móveis 

10. Máquinas – fixas 

11. Disposit. transp. e armazenamento 

12. Veículos terrestres 

13. Outros veículos de transporte 

14. Materiais, componentes de máquina 

15. Subst. químicas, expl., biológicas 

 

16. Equipamentos de segurança 

17. Equip. de escritório, material desporto, armas 

18. Organismos vivos, seres humanos 

19. Resíduos diversos 

20. Fenómenos físicos e elementos naturais 

99. Outr. agentes materiais não refer. nesta classif. 

00. Nenhum agente material/Nenhuma informação 

Gráfico 4.5. Total de acidentes de trabalho (%) no sector das Indústrias Extractivas, segundo o agente 

material do contacto, no período 2002-2006 (Ntotal = 11.620). 
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Legenda: 
10. Probl. eléctr., expl., incêndio, n.e. 

20. Transb., derrub., fuga, escoa., vapor., emissão, n.e.  

30. Rupt., arromb., rebent., resval., qued., desmor. de ag. mat., n.e. 

40. Perd. contr. máq., transp. - equip. mov., fer. man., obj. anim., n.e. 

50. Escorreg. ou hesit. c/qued., qued. pessoa, n.e. 

 

60. Movi. cor. não suj. constrang. físic. (cond. lesão ext.), n.e.  

70. Movi. corpo suj. constrang. físic. (cond. lesão int.), n.e. 

80. Surpresa, sust., viol., agress., ameaça, presença., n.e. 

99. Outr. desvio não refer. nesta classificação 

00. Nenhuma informação 

Gráfico 4.6. Total de acidentes de trabalho (%) no sector das Indústrias Extractivas, segundo o desvio, no 

período 2002-2006 (Ntotal = 11.620). 
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Legenda: 
010. Feridas e lesões superficiais 

020. Fracturas 

030. Deslocações, entorses e distensões  

040. Amputações (perda de partes do corpo) 

050. Concussões e lesões internas 

060. Queimaduras, escaldaduras, congelação   

070. Envenenamento (intoxicações), infecções 

 

080. Afogamento e asfixia 

090. Efeitos do ruído, vibrações e pressão  

100. Efeitos de temperaturas. extremas, luz e radiações  

110. Choques 

999. Outras lesões especificadas não incluídas noutras rubricas 

000. Lesão desconhecida 

 

Gráfico 4.7. Total de acidentes de trabalho (%) no sector das Indústrias Extractivas, segundo o tipo de lesão, no 

período 2002-2006 (Ntotal = 11.620). 
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Legenda: 
10. Cabeça, n.e. 

20. Pescoço, incluindo espinha e vértebras do pescoço 

30. Costas, incluindo espinha e vértebras  

40. Tórax e órgãos torácicos, n.e. 

50. Extremidades superiores, n.e. 

 

60. Extremidades inferiores, n.e.  

70. Corpo inteiro e múltiplas partes, n.e. 

99. Outras partes do corpo atingidas, n.e. 

00. Parte do corpo atingida, outra ou n.e. 

Gráfico 4.8. Total de acidentes de trabalho (%) no sector das Indústrias Extractivas, segundo a parte do corpo 

atingida, no período 2002-2006 (Ntotal = 11.620). 

 

4.1.2 Mapeamento genérico – pirâmides dos acidentes 

 

Como definido no Capítulo 3 (Metodologia), as pirâmides encontram-se divididas em cinco 

patamares de gravidade, calculados através do rácio entre o número médio de acidentes 

correspondente a cada um dos patamares e o número médio de acidentes mortais. Este rácio 

permite fazer o mapeamento genérico do sector e permite a comparação entre sectores (em 

valores absolutos só se podem comparar os sectores, através deste método, desde que o 

período retratado seja o mesmo). Assim sendo, vai-se poder concluir qual dos dois sectores 

em estudo, sector C e subsector DD, apresentam maior potencial para ocorrência de um 

acidente mortal. Visto que neste estudo se considerou um patamar intermédio aos 30 dias e 

que no estudo anterior (Jacinto et al, 2007) esse mesmo patamar era aos 90 dias, não vai ser 

possível fazer a comparação entre as pirâmides obtidas nos dois estudos para o sector das 

Indústrias Extractivas. No entanto, num outro estudo de Jacinto e Soares (2008) já foi 

utilizado o patamar dos 30 dias e neste caso já será possível fazer a comparação entre as 

pirâmides obtidas, apesar do período desse estudo ser de três anos, porque foram utilizados os 

valores médios para calcular o rácio. Por outro lado, não será possível fazer essa comparação 

para o subsector DD, uma vez que este só agora está a ser estudado pela primeira vez. 
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Na tabela 4.2 observou-se que o número médio de dias perdidos em cada acidente para o 

sector C foi de 34 dias de trabalho perdidos; este valor é da mesma ordem de grandeza dos 30 

dias definidos para o patamar intermédio das pirâmides. 

 

A tabela seguinte apresenta o número de acidentes de cada patamar e a correspondente média 

dos cinco anos em estudo. Quando se divide a última coluna por 6,8 (média dos acidentes 

mortais), obtém-se o rácio representado na pirâmide da figura que vem a seguir.  

  

Tabela 4.4. Número de acidentes de trabalho (mortais e não-mortais) no sector das Indústrias Extractivas, no 

período 2002-2006. 

 2002 2003 2004 2005 2006 Média 

Acidentes Mortais 5 8 12 6 3 7 (6,8) 

Acidentes Não Mortais – 181+ dias perdidos 156 81 90 81 104 102 

Acidentes Não Mortais – 31 a 180 dias perdidos 562 466 473 501 419 484 

Acidentes Não Mortais – Até 30 dias perdidos 1474 1263 1235 1002 989 1193 

Acidentes Não Mortais – 0 dias perdidos 657 631 518 439 445 538 

 

 

 
Figura 4.1. Rácio dos acidentes de trabalho no sector das Indústrias Extractivas, período 2002-2006. 

 

A figura 4.1 representa a pirâmide do sector C para o período em análise; a base invertida 

serve para chamar a atenção que o primeiro patamar (base) não é o mais numeroso, o que 

contraria de certo modo, a tradicional “teoria” da pirâmide dos acidentes. No entanto, a 

explicação deve-se ao facto deste primeiro patamar registar os “pequenos” acidentes sem dias 

de baixa. Na gíria, são por vezes referidos como o “acidente do penso rápido” e uma grande 

parte deles nunca é participado às Seguradoras. Aqueles que são participados são incluídos 

1 

15 

71 

79  

175  
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nas estatísticas nacionais. Por isso, a base destas pirâmides (acidentes sem baixa) é pouco 

fiável e não pode ser usada como patamar de referência. 

 

Como demonstra a figura anterior, nas Indústrias Extractivas, a progressão desde o acidente 

ligeiro, sem baixa, até ao acidente mortal, é dada pelos rácios 1:15:71:175:79, considerando 

os cinco critérios de gravidade pré-definidos. Quanto mais rápida for a progressão para o topo, 

maior é o potencial para o acidente mortal.  

 

No entanto, quando se pretendem comparar sectores, é costume utilizar-se apenas um único 

rácio, definido como a razão entre o topo e a base. Neste caso, como explicado atrás, a base 

(supostamente mais numerosa) não é fiável, porque não há garantia que todos os acidentes 

sem baixa sejam participados. Neste estudo, tal como nos anteriores, já referidos, a “base de 

referência” (ou patamar de referência) adoptada é a correspondente aos acidentes até 30 dias 

de baixa; ou seja: o segundo patamar. Este constitui um referencial mais adequado: não só é 

mais fiável, como também é o mais numeroso na maioria das situações. 

 

Uma vez estabelecido o segundo patamar como base de referência, a figura 4.1 permite 

verificar que, nesta actividade de trabalho (sector C), em cada 175 acidentes com baixa até 30 

dias, irá ocorrer 1 acidente mortal, ou, simplesmente, o rácio de mortalidade ronda 1 em cada 

175. Analisando a pirâmide obtida no estudo de Jacinto e Soares (2008) observa-se que, para o 

mesmo sector no período compreendido entre os anos de 2001 e 2003, o rácio é igual a 

1:11:50:148:65, logo em 148 acidentes com baixa até 30 dias, ocorrerá 1 acidente mortal. 

Comparando os resultados obtidos nos dois estudos, pode-se afirmar que, no período de 2001-

2003, o sector C apresentava maior potencial para a ocorrência de acidentes mortais que no 

período 2002-2006. Ou seja: aparentemente há uma ligeira tendência de melhoria, mas isto só 

poderá ser confirmado em anos futuros.  

 

O objectivo deste estudo não é apenas caracterizar cada sector per si, mas fundamentalmente, 

tentar tipificar os acidentes mais problemáticos e que, por isso, devem ser objecto de 

prevenção prioritária. Por esse motivo, a seguir serão apresentadas várias pirâmides parciais, 

com o objectivo de distinguir qual o tipo de acidente (variável contacto) com maior potencial 

de gravidade/mortalidade. As pirâmides para cada modalidade de contacto são apresentadas 

por ordem decrescente de frequência; o mesmo se aplica depois na análise seguinte, a qual 

aprofunda o mesmo estudo por grupo de faixa etária, para cada um dos contactos. Também 
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serão apresentadas as tabelas com o número de acidentes de cada patamar e a respectiva média 

no período em estudo. No entanto, para não sobrecarregar demasiado o texto, as tabelas 

equivalentes, mas por cada faixa etária (e rácio) encontram-se no Apêndice I.  

 

A figura seguinte apresenta o rácio global do sector C, bem como o de cada um dos quatro 

contactos mais frequentes. O top 4 permite discriminar qual o tipo de acidente com uma 

progressão mais rápida para acidente mortal. 

 

 

 

Sinistralidade 

total do sector 

C40 

Pancada/Colisão 

C30 

Queda 

C70 

Constrang. físico do corpo 

C60 

Entalão, esmag., etc. 

1 1 1  1 

15 15 20 1 9 

71 71 87 5 37 

175 217 159 17 69 

Rácio 

 das  

pirâmides  

79 118 72 5 25 

Figura 4.2. Rácio dos acidentes de trabalho (mortais e não-mortais) no sector das Indústrias Extractivas e para 

o top 4 dos contactos, no período 2002-2006. 

 

Observando a figura anterior, verificam-se diferenças importantes. Constata-se por exemplo, 

que não existem acidentes mortais do tipo constrangimento físico do corpo (C70), ao contrário 

do que ocorre nos outros tipos de acidente (contactos). No caso do contacto C70, em que o 

rácio é de 1: 5:17:5, a pirâmide não representa a progressão para acidente mortal, mas antes a 

probabilidade para a ocorrência de acidentes com longos períodos de baixa (181 dias ou 

mais); ou seja: em 17 acidentes com baixa até 30 dias, ocorrerá 1 acidente com 181+ dias de 

baixa.    

 

No caso dos outros contactos, aquele que apresenta maior potencial para um resultado fatal, 

com um rácio de 1:69, é o C60 – entalão, esmagamento, etc. – apesar de ser o contacto menos 

frequente do top 4. Segue-se a queda (C30) com um rácio de 1:159 e a pancada por objecto 

em movimento, colisão com (C40) com um rácio igual a 1:217. Assim verifica-se que o tipo 

de acidente mais frequente, dentro do top 4, é o que apresenta menor potencial de mortalidade. 

Se a prevenção for baseada no critério “gravidade”, então a prioridade será para o contacto 

C60 (entalão, esmagamento, etc.), apesar de menos frequente. Ao contrário, se o critério de 

prevenção for “reduzir frequência”, o enfoque vai para a modalidade C40 (pancada/colisão). 

Este tipo de conflito de interesses entre frequência e gravidade só pode ser avaliado com 

maior rigor através de uma análise custo-benefício. Ou seja: para estabelecer prioridades neste 
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caso, seria preciso conhecer e avaliar os custos das estratégias específicas de prevenção para 

um e outro. 

 

O acidente do tipo pancada/colisão (C40) é o mais frequente deste sector (33%; vide gráfico 

4.4) e a sua análise é apresentada em seguida.  

 

Tabela 4.5. Número de acidentes de trabalho (mortais e não-mortais) no sector das Indústrias Extractivas, 

segundo o contacto – C40, no período 2002-2006. 

 2002 2003 2004 2005 2006 Média 

Acidentes Mortais 1 1 1 4 2 2 

Acidentes Não Mortais – 181+ dias perdidos 46 15 23 20 31 27 

Acidentes Não Mortais – 31 a 180 dias perdidos 158 94 127 133 126 128 

Acidentes Não Mortais – Até 30 dias perdidos 493 439 401 319 297 390 

Acidentes Não Mortais – 0 dias perdidos 255 235 231 158 186 213 

 

 Total  0-24 Anos  25-44 Anos  45-64 Anos  65 Anos ou + 

          
Acidentes Mortais 1     1   1   

Acidentes Não Mortais 

181+ dias perdidos 
15 

 
  1 

 
11 

 
17 

 
1 

Acidentes Não Mortais 

31 a 180 dias perdidos 
71 

 
 6 

 
53 

 
77 

 
1 

Acidentes Não Mortais 

Até 30 dias perdidos 
217 

 
23 

 
186 

 
166 

 
1 

Acidentes Não Mortais 

0 dias perdidos 

118  10  99  104  2 

Figura 4.3. Pirâmides dos acidentes segundo o contacto – C40 e por faixas etárias no sector das Indústrias 

Extractivas; rácio (número de acidentes de trabalho). 

 

Na figura anterior pode-se observar que na modalidade pancada por objecto em movimento, 

colisão com (C40) e nas faixas etárias onde ocorrem acidentes mortais, aquela que apresenta 

maior potencial de mortalidade é a faixa dos 45 aos 64 anos com um rácio 1:166. No entanto, 

a diferença não é muito acentuada comparativamente com a faixa dos 25 aos 44 anos que 

apresenta um rácio de 1:186. Por outro lado, ambas as faixas etárias que registam acidentes 

mortais têm um potencial de fatalidade superior ao total do sector (todas as idades). 

 

A estratificação das pirâmides apresentada na figura 4.3, parece demonstrar que não existem 

diferenças verdadeiramente assinaláveis entre os grupos etários 25-44 e 45-64 anos. Por um 

lado, a faixa 45-64 anos evolui mais rapidamente para o acidente mortal (1:17:77:166:104), 

indiciando maior potencial de morte, mas isso só se verifica em relação ao patamar mais 
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numeroso (referencial escolhido). Por outro lado, a faixa etária 25-44 anos regista mais 

acidentes em números absolutos (4429 acidentes), do que a faixa 45-64 anos (2500 acidentes). 

Ou seja: se esta última tem maior “perigosidade” em termos de gravidade, a outra tem maior 

sinistralidade em termos absolutos. Desta forma, a prevenção dos acidentes por 

pancada/colisão é prioritária nos dois casos. 

 

No grupo até aos 25 anos não ocorrem acidentes mortais, sendo que em 23 acidentes com 

baixa até 30 dias, ocorrerá 1 acidente com 181+ dias de baixa. Os acidentes por 

pancada/colisão que ocorram a trabalhadores com mais de 64 anos também não são acidentes 

mortais, mas neste caso, em apenas 1 acidente no patamar de referência, ocorrerá 1 acidente 

com 181+ dias de baixa. Ou seja: os mais velhos terão mais tempo de baixa. 

 

Analisam-se a seguir acidentes diferentes, do tipo queda (C30); no sector em causa esta 

modalidade regista o segundo lugar (23%; vide gráfico 4.4) 

 

Tabela 4.6. Número de acidentes de trabalho (mortais e não-mortais) no sector das Indústrias Extractivas, 

segundo o contacto – C30, no período 2002-2006. 

 2002 2003 2004 2005 2006 Média 

Acidentes Mortais 1 3 4 0 0 2 

Acidentes Não Mortais – 181+ dias perdidos 36 27 37 29 29 32 

Acidentes Não Mortais – 31 a 180 dias perdidos 155 150 142 150 101 140 

Acidentes Não Mortais – Até 30 dias perdidos 289 316 266 201 197 254 

Acidentes Não Mortais – 0 dias perdidos 119 170 103 103 78 115 

 

 Total  0-24 Anos  25-44 Anos  45-64 Anos  65 Anos ou + 

          
Acidentes Mortais 1     1   1   

Acidentes Não Mortais 

181+ dias perdidos 
20 

 
  1 

 
18 

 
48 

 
1 

Acidentes Não Mortais 

31 a 180 dias perdidos 
87 

 
 5 

 
63 

 
268 

 
6 

Acidentes Não Mortais 

Até 30 dias perdidos 
159 

 
11 

 
129 

 
427 

 
5 

Acidentes Não Mortais 

0 dias perdidos 

72   3  60  194  7 

Figura 4.4. Pirâmides dos acidentes segundo o contacto – C30 e por faixas etárias no sector das Indústrias 

Extractivas; rácio (número de acidentes de trabalho). 
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A tabela 4.6 mostra o número de ocorrências, estando os rácios correspondentes registados na 

figura 4.4. Nesta última, que apresenta as pirâmides (total e por faixas etárias) para as quedas 

(C30), também se verifica que os acidentes mortais apenas ocorrem nas faixas dos 25 aos 44 

anos e dos 45 aos 64 anos. No entanto, e ao contrario do que se observou para o contacto C40, 

a faixa com maior potencial de mortalidade é a faixa dos 25 aos 44 anos com um rácio de 

1:129. Nas quedas verifica-se uma diferença significativa nos dois grupos etários referidos. 

Nos trabalhadores com 45-64 anos o mesmo rácio é de 1:427; ou seja: em cada 427 casos com 

baixa até 30 dias, irá ocorrer 1 queda fatal, o que representa um potencial bem menor do que 

na faixa dos 25-44 anos. 

 

Não existem dados nem outros estudos que ajudem a explicar esta diferença de gravidade; não 

se sabe se tem relação directa com a idade, ou, pelo contrário, com o tipo de actividade de uns 

e outros, nomeadamente no que diz respeito aos trabalhos em altura, que podem originar 

quedas graves e mortais. Seria necessária uma análise ainda mais exaustiva, a partir dos 

micro-dados, para verificar se há diferenças assinaláveis nas actividades de trabalho destas 

duas faixas etárias. Neste estudo, apenas se comprova que as quedas apresentam um potencial 

de mortalidade diferente para cada grupo.  

 

Nos acidentes com quedas, a prevenção prioritária deve incidir na faixa etária dos 25 aos 44 

anos, porque para além de ser a categoria com maior potencial de mortalidade, também é a 

categoria com maior frequência. 

 

Finalmente, no grupo até aos 25 anos e na faixa dos trabalhadores com mais de 64 anos não 

ocorrem acidentes mortais, sendo que na primeira em 11 acidentes com baixa até 30 dias, 

ocorrerá 1 acidente com 181+ dias de baixa e na segunda, essa mesma relação é de 1:5. 

Também nas quedas, tal como acontecia nas pancadas/colisões, os mais velhos (65+ anos) 

apresentam maior probabilidade de sofrer um acidente com elevado tempo de baixa, isto é, de 

recuperação mais difícil. 

 

Neste período, não existem acidentes mortais do tipo constrangimento físico do corpo (C70). 
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Tabela 4.7. Número de acidentes de trabalho (mortais e não-mortais) no sector das Indústrias Extractivas, 

segundo o contacto – C70, no período 2002-2006. 

 2002 2003 2004 2005 2006 Média 

Acidentes Mortais 0 0 0 0 0 0 

Acidentes Não Mortais – 181+ dias perdidos 29 11 13 9 20 16 

Acidentes Não Mortais – 31 a 180 dias perdidos 80 109 76 98 62 85 

Acidentes Não Mortais – Até 30 dias perdidos 332 264 270 260 237 273 

Acidentes Não Mortais – 0 dias perdidos 130 89 74 85 69 89 

 

 Total  0-24 Anos  25-44 Anos  45-64 Anos  65 Anos ou + 

          
Acidentes Mortais          

Acidentes Não Mortais 

181+ dias perdidos 
1 

 
  1 

 
1 

 
1 

 
 

Acidentes Não Mortais 

31 a 180 dias perdidos 
5 

 
 21 

 
4 

 
7 

 
 

Acidentes Não Mortais 

Até 30 dias perdidos 
17 

 
88 

 
13 

 
20 

 
1 

Acidentes Não Mortais 

0 dias perdidos 

5   21  4  8  0,7 

Figura 4.5. Pirâmides dos acidentes segundo o contacto – C70 e por faixas etárias no sector das Indústrias 

Extractivas; rácio (número de acidentes de trabalho). 

 
Como se observa na figura anterior não existem acidentes mortais para este tipo de acidente; 

por essa razão o rácio foi calculado a partir do patamar seguinte (181 dias ou mais). Desta 

forma, as pirâmides não representam a probabilidade para a ocorrência de um acidente mortal, 

mas a probabilidade para a ocorrência de acidentes com longos períodos de baixa (181 dias ou 

mais). O rácio da faixa etária dos 25 aos 44 anos é igual a 1:13, o que significa que em 13 

acidentes com baixa até 30 dias, irá ocorrer 1 com 181+ dias de baixa, enquanto para o total 

do contacto (C70), esse mesmo indicador é de 1:17. Assim sendo, nos acidentes por 

constrangimento físico do corpo, a prevenção deve ser prioritária para a faixa dos 25 aos 44 

anos, que também corresponde à faixa com maior número de acidentes. 

 

A próxima modalidade a ser estudada é o acidente do tipo entalão, esmagamento, com código 

C60. Conforme a distribuição ilustrada no gráfico 4.4, esta modalidade de acidente está em 

quarto lugar na ordem de frequência (11%). 
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Tabela 4.8. Número de acidentes de trabalho (mortais e não-mortais) no sector das Indústrias Extractivas, 

segundo o contacto – C60, no período 2002-2006. 

 2002 2003 2004 2005 2006 Média 

Acidentes Mortais 0 3 3 2 1 2 

Acidentes Não Mortais – 181+ dias perdidos 27 21 10 12 14 17 

Acidentes Não Mortais – 31 a 180 dias perdidos 79 55 80 50 67 66 

Acidentes Não Mortais – Até 30 dias perdidos 150 122 124 116 111 125 

Acidentes Não Mortais – 0 dias perdidos 54 42 60 36 30 44 

 

 Total  0-24 Anos  25-44 Anos  45-64 Anos  65 Anos ou + 

          
Acidentes Mortais 1     1   1   

Acidentes Não Mortais 

181+ dias perdidos 
9 

 
  1 

 
6 

 
23 

 
 

Acidentes Não Mortais 

31 a 180 dias perdidos 
37 

 
 1 

 
26 

 
128 

 
 

Acidentes Não Mortais 

Até 30 dias perdidos 
69 

 
 5 

 
54 

 
130 

 
 

Acidentes Não Mortais 

0 dias perdidos 

25   2  20  44  1 

Figura 4.6. Pirâmides dos acidentes segundo o contacto – C60 e por faixas etárias no sector das Indústrias 

Extractivas; rácio (número de acidentes de trabalho). 

 

Na figura 4.6, que mostra as pirâmides (total e por faixas etárias) para o entalão, esmagamento 

(C60), verifica-se mais uma vez que os acidentes mortais apenas ocorrem nas faixas dos 25 

aos 44 anos e dos 45 aos 64 anos. Da mesma forma que ocorria para o contacto C30, também 

para este contacto a faixa com maior potencial de ocorrência de acidentes mortais é a dos 25 

aos 44 anos com um rácio de 1:54. Pode-se estimar que em 54 acidentes com baixa até 30 

dias, ocorrerá 1 acidente mortal. Esta faixa etária apresenta um potencial de mortalidade mais 

elevado que a do total do contacto – C60, cujo rácio é de 1:69. 

 

Para o grupo dos 45 aos 64 anos, o rácio é igual a 1:130, logo o seu potencial de mortalidade é 

bastante inferior ao da faixa etária dos 25 aos 44 anos, bem como o número de acidentes de 

trabalho é inferior. Logo, no caso dos acidentes por entalão ou esmagamento, a prevenção 

prioritária deve incidir na faixa etária dos 25-44 anos. 

 

Na faixa etária até aos 25 anos, não ocorrem acidentes mortais, sendo que em 5 acidentes com 

baixa até 30 dias, ocorrerá 1 acidente com 181+ dias de baixa. 
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Síntese 

 

Na secção 4.1.2 utilizou-se a abordagem das pirâmides para verificar se existiam diferenças 

significativas em cada faixa etária relativamente ao potencial para acidente mortal. Foram 

escrutinadas as top 4 modalidades de tipo de acidente (vide gráfico 4.4), tendo sido apurado o 

seguinte: 

 

1º) C40 – Pancada/Colisão  

� Tipo de acidente mais frequente (33%) e constitui por isso o “acidente típico” desta 

actividade; 

� Potencial de mortalidade: rácio total de 1:217 (todas as idades); 

� Acidente mortal pode ocorrer nas faixas etárias 25-44 e 45-64 anos, mas não há 

diferenças assinaláveis entre elas. Prioridade de prevenção idêntica. 

 

2º) C30 – Queda/Esmagamento por queda 

� Ocupa o segundo lugar em frequência (23%); 

� Potencial de mortalidade: rácio total de 1:159 (todas as idades); 

� Acidente mortal pode ocorrer nas faixas etárias 25-44 e 45-64 anos, mas o risco 

(probabilidade) é substancialmente mais elevado na faixa 25-44 anos (rácio de 1:129). 

Prevenção prioritária é neste grupo etário. 

 

3º) C70 – Constrangimento físico do corpo 

� Ocupa o terceiro lugar em frequência (20%); 

� Não há registo de mortes, mas podem ocorrer acidentes graves (181+ dias de baixa); 

� Nos acidentes graves, com baixa prolongada, a prioridade de prevenção é na faixa 25-

44 anos. 

 

4º) C60 – Entalão, esmagamento, etc. 

� Tipo de acidente menos frequente (11%); 

� Potencial de mortalidade: rácio total de 1:69 (todas as idades), constituindo o acidente 

mais perigoso do top 4; 

� Acidente mortal pode ocorrer nas faixas etárias 25-44 e 45-64 anos, mas a 

probabilidade para a ocorrência de um acidente mortal é mais elevada na faixa 25-44 

anos (rácio de 1:54). Prevenção prioritária é neste grupo etário. 
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4.1.3 Distinção entre a tipologia dos acidentes mortais e não-mortais 

 

A distinção da tipologia entre acidentes mortais e não-mortais será feita com base na 

comparação dos padrões de distribuição entre eles para as seguintes variáveis: desvio, 

contacto, tipo de lesão, parte do corpo atingida e idade. No entanto, não se considera a 

variável agente material do contacto, visto que a análise efectuada no ponto 4.1.1 demonstrou 

que uma das categorias mais frequentes para o sector C é o código 00.00 (nenhum agente 

material ou nenhuma informação). 

 

A tabela 4.9 apresenta o número médio de acidentes para cada modalidade da variável desvio 

no período em estudo (5 anos), tanto dos acidentes mortais como dos acidentes não-mortais, 

no sector das Indústrias Extractivas. 

 

Tabela 4.9. Acidentes de trabalho (mortais e não-mortais) no sector das Indústrias Extractivas, segundo o 
desvio, no período 2002-2006 (média anual).8  

 D10 D20 D30 D40 D50 D60 D70 D80 D99 D00 Total 

Mortais 0 0 1,8 2,8 0,8 0,4 0 0,2 0 0,8 7 

            Não-Mortais 18 255 171 741 396 212 455 3 1 65 2.317 

 

A distribuição do desvio pode ser observada no gráfico seguinte.  

 

                                                 
8 Nos mortais a média dos cinco anos não é arredondada para o valor inteiro, para se observarem as diferenças da 
distribuição relativa no gráfico. 
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Legenda: 
10. Probl. eléctr., expl., incêndio, n.e. 

20. Transb., derrub., fuga, escoa., vapor., emissão, n.e.  

30. Rupt., arromb., rebent., resval., qued., desmor. de ag. mat., n.e. 

40. Perd. contr. máq., transp. - equip. mov., fer. man., obj. anim., n.e. 

50. Escorreg. ou hesit. c/qued., qued. pessoa, n.e. 

 

60. Movi. cor. não suj. constrang. físic. (cond. lesão ext.), n.e.  

70. Movi. corpo suj. constrang. físic. (cond. lesão int.), n.e. 

80. Surpresa, sust., viol., agress., ameaça, presença., n.e. 

99. Outr. desvio não refer. nesta classificação 

00. Nenhuma informação 

Gráfico 4.9. Acidentes de trabalho (%) – mortais e não-mortais – no sector das Indústrias Extractivas, segundo 

o desvio, no período 2002-2006. 

 

No caso dos acidentes mortais, os três desvios mais frequentes são as modalidades D40 

(41%), D30 (26%) e D50 (12%), que correspondem à perda de controlo, à ruptura, 

rebentamento, etc. e ao escorregamento com queda. Estas categorias não descrevem apenas 

falhas de natureza humana, mas também falhas técnicas (D30). Por outro lado, a categoria 

nenhuma informação (cód. 00) também apresenta uma percentagem elevada (12%).  

 

O top 3 dos desvios para os acidentes não-mortais corresponde: o D40 (32%), o D70 (20%) e 

o D50 (17%), que correspondem respectivamente à perda de controlo, ao movimento de corpo 

com constrangimento físico e ao escorregamento com queda. No caso dos acidentes não-

mortais, as três modalidades descrevem falhas de natureza humana e perfazem um total igual a 

69%. Assim sendo, as estratégias de prevenção terão que ter em conta o factor humano: 

aptidão física e mental, horários de trabalho (por exemplo, trabalho por turnos), nível de 

conhecimentos, experiência profissional e formação.  

 

Torna-se assim evidente que as causas dos acidentes mortais e não-mortais têm um espectro 

diferente, facto que se deve reflectir na definição das estratégias de prevenção.  
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Comparando com o estudo realizado anteriormente (Jacinto et al, 2007) e no qual este se 

baseia, constata-se que, tanto no caso dos acidentes não-mortais como dos mortais, o top 3 dos 

desvios permanece o mesmo. No entanto e considerando os acidentes mortais, as frequências 

das modalidades D30 e D50 são ligeiramente diferentes, com a frequências do desvio D30 a 

aumentar e a do D50 a diminuir neste trabalho. No caso dos acidentes não-mortais as 

frequências dos desvios também são ligeiramente diferentes, sendo que as três categorias 

juntas correspondem a 64% no estudo anterior ao contrário dos 69% observados neste 

trabalho.  

 

A tabela seguinte mostra a média, para o período de cinco anos, dos acidentes mortais e não-

mortais, para a variável contacto, que descreve o tipo de acidente. 

 

Tabela 4.10. Acidentes de trabalho (mortais e não-mortais) no sector das Indústrias Extractivas, segundo o 

contacto, no período 2002-2006 (média anual). 

 C10 C20 C30 C40 C50 C60 C70 C80 C99 C00 Total 

Mortais 0 0,8 1,6 1,8 0 1,8 0 0 0 0,8 7 

            Não-Mortais 57 1 540 757 187 252 463 2 1 57 2.317 

 

A distribuição do contacto para os acidentes mortais e não-mortais encontra-se ilustrada no 

gráfico seguinte.  
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Legenda: 
10. Contacto c/ corr. eléctr., temp., subst. perigosa, n.e. 

20. Afogam., soterram., envolvim., n.e. 

30. Esmag.  mov. vert./horiz. sobr./contr. obj. imóvel (vitim. mov.), n.e. 

40. Pancada por obj. em movim., colisão c/, n.e. 

50. Contacto c/ agente mater. cortante, afia., ásper., n.e. 

 

60. Entalão , esmagam., etc., n.e. 

70. Constrang. fís. do corpo, constrang. psíquico, n.e. 

80.Mordedura, pontapé, etc. (anim./hum., n.e.)   

99. Outr. cont. - modal. lesão não refer. nesta classificação 

00. Nenhuma informação 

Gráfico 4.10. Acidentes de trabalho (%) – mortais e não-mortais – no sector das Indústrias Extractivas, 

segundo o contacto, no período 2002-2006. 

 

No gráfico 4.10 observam-se os três tipos de acidente mortais mais frequentes: C40 (26%; 

pancada por objecto em movimento, colisão com) igualado pelo C60 (26%; entalão, 

esmagamento, etc.) e ambos seguidos de perto pelo C30 (24%; esmagamento contra objecto 

imóvel).  

 

Quanto aos acidentes não-mortais, o tipo de acidente mais frequente continua a ser a 

pancada/colisão (C40 – 33%), seguido pela queda (C30 – 23%) e pelo constrangimento físico 

do corpo (C70 – 20%).  

 

Comparando com o estudo anterior, constata-se que, no caso dos acidentes mortais os 

contactos são os mesmos em ambos os estudos, mas a sua posição relativa no top 3 difere. As 

modalidades mais frequentes neste estudo são o C40 e o C60, enquanto no estudo anterior era 

apenas o C30 (~31%). Por outro lado, a categoria menos frequente, dentro das três 

consideradas, é o C30, enquanto no estudo anterior era o C60 (~21%). Ou seja: no período de 

cinco anos há uma alteração significativa daquilo que constituía o “acidente típico” mortal. 

Agora identificam-se três modalidades quase em pé de igualdade. 
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No caso dos acidentes não-mortais o top 3 dos contactos permanece o mesmo, mas existe 

uma ligeira diferença no valor das frequências. A frequência da categoria C40 diminuiu e as 

do C30 e C70 aumentaram neste estudo relativamente ao anterior. Ainda assim, a 

pancada/colisão (C40) continua bem distanciada e é o “acidente típico”. 

 

A tabela seguinte apresenta o número médio, para o período de cinco anos, dos acidentes 

mortais e não-mortais, para a variável tipo de lesão, no sector C. 

 

Tabela 4.11. Acidentes de trabalho (mortais e não-mortais) no sector das Indústrias Extractivas, segundo o 

tipo de lesão, no período 2002-2006 (média anual). 

 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 999 000 Total 

Mortais 0 0,4 0 0,2 2 0 0 0 0 0 0,2 1,4 1 1,6 7 

                Não-Mortais 991 137 300 9 339 41 7 1 0,4 3 17 6 70 396 2.317 

 

No gráfico 4.11 fica mais uma vez patente a diferença entre a tipologia dos acidentes mortais e 

não-mortais.  
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Legenda: 
010. Feridas e lesões superficiais 

020. Fracturas 

030. Deslocações, entorses e distensões  

040. Amputações (perda de partes do corpo) 

050. Concussões e lesões internas 

060. Queimaduras, escaldaduras, congelação   

070. Envenenamento (intoxicações), infecções 

 

080. Afogamento e asfixia 

090. Efeitos do ruído, vibrações e pressão  

100. Efeitos de temperaturas extremas, luz e radiações  

110. Choques 

999. Outras lesões especificadas não incluídas noutras rubricas 

000. Lesão desconhecida 

 

Gráfico 4.11. Acidentes de trabalho (%) – mortais e não-mortais – no sector das Indústrias Extractivas, 

segundo o tipo de lesão, no período 2002-2006. 
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Os acidentes mortais apresentam um grande número de lesões desconhecidas (cód. 000 – 

24%) e outras lesões (cód. 999 – 15%), num total de 39% que, no entanto, é bastante inferior 

ao encontrado no estudo anterior que apresentava um total de 76%. Das lesões conhecidas, a 

que apresenta maior frequência corresponde às concussões e lesões internas (cód. 050 – 29%), 

seguida pelas lesões múltiplas (cód. 120 – 21%). Por comparação com o estudo anterior 

verifica-se uma situação semelhante, no entanto, as lesões múltiplas não faziam parte do top 3. 

Também existem diferenças no valor das frequências, com o código 050 a apresentar agora 

um valor superior (~8%) em relação ao do estudo anterior. 

 

Por seu lado, nos acidentes não-mortais, tal como no estudo anterior, o tipo de lesão que se 

destaca corresponde às feridas e lesões superficiais (cód. 010), seguido de longe pelas 

concussões e lesões internas (cód. 050) e pelas deslocações, entorses e distensões (cód. 030). 

Mais uma vez existem pequenas diferenças entre as frequências: neste estudo as feridas e 

lesões superficiais representam 43%, enquanto no anterior eram de 45%; as concussões e 

lesões internas representam 16% e anteriormente 15%; as deslocações, entorses e distensões 

representam 13% e anteriormente 12%. Por outro lado, as lesões desconhecidas (cód. 000 – 

17%) apresentam uma frequência superior à de dois tipos de lesões conhecidas que fazem 

parte do top 3. No essencial, os dois estudos coincidem nas lesões não-mortais.  

 

Quem confirma o tipo de lesão são as seguradoras, quando fazem o “mapa de encerramento”, 

que depois é enviado ao GEP para a produção de estatísticas. Ao comparar as alterações de 

distribuição das lesões entre os dois estudos (respectivamente no períodos 2001-2003 e agora 

2002-2006), fica patente que, a partir de 2003, esses mapas de encerramento contêm 

informação mais rigorosa e objectiva, especialmente nas lesões mortais (quase metade dos 

casos classificados nos desconhecidos ou nos outros). Contudo, a autora desconhece o motivo 

desta melhoria de qualidade dos dados.  

 

A tabela 4.12 apresenta o número médio, para o período de cinco anos, dos acidentes mortais 

e não-mortais, para a parte do corpo atingida, no sector C. 
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Tabela 4.12. Acidentes de trabalho (mortais e não-mortais) no sector das Indústrias Extractivas, segundo a 

parte do corpo atingida, no período 2002-2006 (média anual). 

 10 20 30 40 050 060 070 999 000 Total 

Mortais 0,4 0 0 0,2 0 0,4 3,4 0,8 1,6 7 

           Não-Mortais 407 20 209 110 668 526 137 19 222 2.317 

 

Em relação à parte do corpo atingida, o gráfico 4.12 mostra a sua distribuição para os 

acidentes mortais e não-mortais.  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

10 20 30 40 50 60 70 99 00

Mortais (%) Não-Mortais (%)
 

Legenda: 
10. Cabeça, n.e. 

20. Pescoço, incluindo espinha e vértebras do pescoço 

30. Costas, incluindo espinha e vértebras  

40. Tórax e órgãos torácicos, n.e. 

50. Extremidades superiores, n.e. 

 

60. Extremidades inferiores, n.e.  

70. Corpo inteiro e múltiplas partes, n.e. 

99. Outras partes do corpo atingidas, n.e. 

00. Parte do corpo atingida, outra ou n.e. 

Gráfico 4.12. Acidentes de trabalho (%) – mortais e não-mortais – no sector das Indústrias Extractivas, 

segundo a parte do corpo atingida, no período 2002-2006. 

 

Nos acidentes mortais, a parte do corpo atingida que apresenta a frequência mais elevada é o 

corpo inteiro (cód. 70) com o valor de 50%, o que é consistente com os tipos de acidente mais 

frequentes, nomeadamente o entalão ou esmagamento e a queda. Também no estudo anterior o 

corpo inteiro era a modalidade mais frequente, no entanto, apresentava um valor de 31%. A 

grande diferença de um estudo para o outro é o valor da modalidade correspondente ao código 

10 (cabeça), visto que no estudo anterior representava 14% das partes do corpo atingidas e 

agora representa 6%. Este facto pode talvez ser explicado pela possível introdução de 

equipamentos de protecção para a cabeça, já que a pancada/colisão era, e continua a ser, um 

tipo de acidente muito frequente, que pode estar associado a esta parte do corpo; no entanto, 
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esta hipotética explicação não tem correspondência nos acidentes não-mortais, onde a 

frequência do cód. 10 (cabeça) aumentou. As partes do corpo atingidas incluídas nas 

categorias desconhecidas e outras (cód. 00 – 24% e cód. 99 – 12%) também apresentam 

grande frequência neste estudo (36%), apesar do seu valor ter diminuído em relação ao estudo 

anterior (48%). Também aqui se aplicam as considerações tecidas anteriormente sobre o papel 

das seguradoras. 

 

As extremidades superiores (cód. 50 – 29%), seguidas pelas extremidades inferiores (cód. 60 

– 23%), são as mais frequentes para os acidentes não-mortais. A seguir a estas aparece a 

cabeça (cód. 10) com 18%. Mais uma vez o top 3 permanece igual ao do estudo anterior e 

mais uma vez as frequências apresentam alterações nos seus valores; contudo, o valor da 

frequência das extremidades inferiores é igual nos dois estudos. O código 50 sofre uma ligeira 

diminuição neste trabalho e o código 10 sofre um aumento de 8% em relação ao estudo 

anterior. 

 

A tabela seguinte apresenta a média do número de acidentes mortais e não-mortais, por faixas 

etárias e para o sector C. 

 

Tabela 4.13. Acidentes de trabalho (mortais e não-mortais) no sector das Indústrias Extractivas, segundo a 

idade do sinistrado, no período 2002-2006 (média anual). 

 <25  25-44 45-64 >64 99 Total 

Mortais 0,2 4,8 1 0 0,8 7 

       Não-Mortais 291 1.292 658 19 58 2.317 

 

No gráfico 4.13 observa-se a distribuição de frequências por faixas etárias para os acidentes 

mortais e não-mortais.  
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Legenda: 

<25 (0-24 anos) 

25-44 (25-44 anos) 

45-64 (45-64 anos) 

 

>64 (65 anos ou mais) 

99 (Idade desconhecida) 

Gráfico 4.13. Acidentes de trabalho (%) – mortais e não-mortais – no sector das Indústrias Extractivas, 

segundo a idade do sinistrado, no período 2002-2006. 

 

Neste caso verifica-se que, tanto para os acidentes mortais como para os não-mortais, a 

modalidade mais frequente corresponde à faixa etária compreendida entre os 25 e 44 anos 

(não-mortais: 56%; mortais: 71%), sendo que a segunda modalidade equivale à faixa entre os 

45 e 64 anos (não-mortais: 28%; mortais: 15%). Salienta-se ainda o facto de 13% dos 

acidentes não-mortais ocorrem em trabalhadores até 25 anos e de 12% dos acidentes mortais 

ocorrem em trabalhadores cuja idade não consta do processo (desconhecida). 

 

No que respeita à idade, não foi possível determinar se o maior número absoluto de acidentes 

na faixa 25-44 anos está (ou não) de alguma forma relacionada com o número de 

trabalhadores expostos; ou seja: se existe um número significativamente maior de 

trabalhadores desta faixa etária em relação às outras. Para averiguar esta questão, seria 

necessário um novo estudo, mais exaustivo, para o qual a autora não tem dados disponíveis.  
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4.1.4 Relações causa-efeito estatisticamente significativas – coeficiente R 

 

O mecanismo dos acidentes mortais e não-mortais é determinado através de dois testes 

estatísticos descritos no ponto 3.2.3 e que permitem identificar pares de categorias ou 

modalidades (das variáveis: contacto e desvio) que estejam fortemente inter-relacionadas. 

Assim, identificam-se quais as modalidades de desvio (causa directa) que estiveram na origem 

de cada modalidade de contacto (efeito), ou seja, quais as causas associadas a cada tipo de 

acidente, para cada sector, no período de 2002-2006. Adicionalmente, o cruzamento entre as 

modalidades de desvio e de contacto vai também ser desdobrado para as diferentes faixas 

etárias, com o objectivo de verificar se o mecanismo causa-efeito dos mais novos é muito 

diferente dos mais velhos. 

 

Em ambas as metodologias incluem-se as modalidades de contacto: C00 e C99 e as 

modalidades de desvio: D00 e D99 apenas por uma questão de totais, pois não faz sentido 

retirarem-se conclusões sobre tipos de acidente ou causas desconhecidas. 

 

A ordem de aplicação dos dois métodos obedece ao proposto na metodologia, sendo que no 

primeiro as relações positivas muito fortes (R ≥2) aparecem nas tabelas sombreadas a azul-

escuro e as relações positivas fortes (2> R≥ 1,5) a azul claro. Também neste método se 

utilizou a média dos cinco anos, e por isso, dentro da cada célula podem aparecer valores 

fraccionados, principalmente no caso dos acidentes mortais por estes serem em menor 

número9.  

 

Por outro lado, as estratégias de prevenção, tendo em conta o primeiro método e um estudo 

anterior (Jacinto and Soares, 2008), podem ser definidas considerando duas perspectivas:  

 

� Prevenção orientada pelos efeitos: consiste na redução do “acidente típico” (implica 

intervir em vários desvios associados ao contacto mais relevante, apesar de que a redução de 

alguns desses desvios vá ter maior impacto do que a redução de outros); 

                                                 
9 Por exemplo: se num ano ocorreram 4 acidentes do par C20 × D30 a média nos cinco anos será de 0,8 e esse é o 
valor numérico que aparece na célula correspondente e também é o valor utilizado no teste estatístico de inter-
dependência. 
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� Prevenção orientada pelas causas: consiste na prevenção da modalidade de desvio 

mais frequente (tem impacto num número diversificado de tipos de acidente, sem que tenha 

necessariamente impacto assinalável nos mais frequentes). 

 

Sendo possível, considera-se a perspectiva que tenha maior impacto e seja mais eficaz em 

termos de custos. As novas variáveis permitem escolher qual a melhor vertente, visto que elas 

permitem identificar as relações causa-efeito relevantes e estas podem ser quantificadas.  

 

Tabela 4.14. Acidentes de trabalho mortais no sector das Indústrias Extractivas, por contacto, segundo o 

desvio, no período 2002-2006 (modalidades fortemente inter-relacionadas). 

 

Na tabela anterior observa-se o cruzamento “contacto × desvio” para os acidentes mortais do 

sector das Indústrias Extractivas, apresentando-se quatro cruzamentos com uma relação causa-

efeito estatisticamente muito forte e um cruzamento com uma relação causa-efeito 

estatisticamente forte. 

 

Neste período, os “acidentes típicos” (i.e., os mais frequentes) mortais do sector C são três: 

pancada por objecto em movimento, colisão com (C40 – 26%); entalão, esmagamento, etc. 

(C60 – 26%) e queda (C30 – 24%). A pancada/colisão pode ser causada por duas 

modalidades de desvio: a ruptura, rebentamento, resvalamento, etc. (D30), e a perda de 

controlo (D40); no entanto, a pancada/colisão só apresenta uma relação estatisticamente 

significativa com a ruptura, rebentamento, resvalamento, etc. (D30, com R = 1,7). O acidente 

do tipo entalão, esmagamento, etc. pode ser provocado por quatro causas, sendo que em duas 

delas observam-se relações causa-efeito positivas muito fortes: movimento do corpo não 

sujeito a constrangimento físico (D60, com R= 3,8), e surpresa, violência, agressão, etc. (D80, 

com R = 3,8). Por fim, a queda pode ser causada por apenas duas categorias de desvio e mais 
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uma vez só se verifica uma relação estatisticamente significativa com uma delas, neste caso 

com o escorregamento ou hesitação com queda (D50, com R= 4,3). Os “acidentes típicos”, as 

suas causas significativas e o respectivo valor de R de cada um dos cruzamentos encontram-se 

representados na seguinte tabela resumo. 

 

Tabela 4.15. “Acidentes típicos” mortais no sector das Indústrias Extractivas e o respectivo valor de R, no 

período 2002-2006. 

Tipo de acidente Causas estatisticamente significativas R 

C40 – Pancada/Colisão (26%) 
Causado em 44% dos casos por D30 –  

Ruptura, rebentamento, resvalamento, etc.  
1,7 

Causado em 22% dos casos por D60 – 

Movimento do corpo não sujeito a constrangimento físico 
3,8 

C60 – Entalão, esmagamento, etc. (26%) 
Causado em 11% dos casos por D80 – 

Surpresa, violência, agressão, etc. 
3,8 

C30 – Queda (24%) 
Causado em 50% dos casos por D50 – 

Escorregamento ou hesitação com queda 
4,3 

 

Comparando estes resultados com os obtidos no estudo anterior (Jacinto et al, 2007), verifica-

se que para os acidentes mortais no sector C, o “acidente típico” correspondente à queda 

(C30) provocado pelo escorregamento (D50) é comum em ambos; no entanto, neste trabalho 

observam-se mais dois “acidentes típicos” referidos na tabela 4.15. 

 

Na definição de estratégias de prevenção pode-se tentar reduzir o “acidente típico”, isto 

implica, prevenir as categorias de desvios (causas) associados ao contacto mais frequente. No 

caso dos acidentes mortais deste sector, como já foi referido, observaram-se três contactos 

mais frequentes e todos eles com diferentes modalidades de desvio associadas (C40 × D30; 

C60 × D60; C60 × D80; e C30 × D50). Assim sendo, se se pretenderem reduzir os “acidentes 

típicos” vai-se ter que actuar num diversificado número de causas. Esta dispersão de esforços 

poderá revelar-se pouco eficaz.  

 

Por outro lado, a causa mais frequente corresponde à perda de controlo (D40 – 41%); 

contudo e apesar de esta não apresentar relações causa-efeito positivas fortes ou muito fortes 

com nenhum tipo de acidente, encontra-se associada a todos os “acidentes típicos”, 

contribuindo de forma expressiva para cada um deles (em 56% dos casos provoca a 

pancada/colisão; em 50% provoca a queda; e em 56% causa o entalão, esmagamento, etc.). 

Embora não se disponha de uma análise custo-benefício, estes resultados parecem indiciar 
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que, neste caso concreto, a estratégia orientada para as causas poderia ser melhor opção: 

quanto mais não seja, porque permite concentrar a atenção num único problema. 

 

Tabela 4.16. Acidentes de trabalho não-mortais no sector das Indústrias Extractivas, por contacto, segundo o 

desvio, no período 2002-2006 (modalidades fortemente inter-relacionadas). 

 

Na tabela anterior observa-se mais uma vez o cruzamento “contacto × desvio”, mas neste caso 

para os acidentes não-mortais do sector C, apresentando-se doze cruzamentos com uma 

relação causa-efeito estatisticamente muito forte e dois cruzamentos com uma relação causa-

efeito estatisticamente forte. 

 

O “acidente típico” não-mortal deste sector é único e corresponde à pancada por objecto em 

movimento, colisão com (C40 – 33%). Este pode ser provocado por oito causas conhecidas, 

sendo que com três delas apresenta relações estatisticamente significativas: duas relações 

estatisticamente muito fortes com o transbordo, fuga, emissão, etc. (D20, com R = 2,7) e com 

a ruptura, rebentamento, resvalamento, etc. (D30, com R = 2,3); a relação estatisticamente 

forte é com a perda de controlo (D40, com R = 1,5). As categorias de desvio que causam este 

“acidente típico” e o respectivo valor de R de cada um dos cruzamentos são apresentados na 

seguinte tabela resumo. 
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Tabela 4.17. “Acidente típico” não-mortal no sector das Indústrias Extractivas e o respectivo valor de R, no 

período 2002-2006. 

Tipo de acidente Causas estatisticamente significativas R 

Causado em 48% dos casos por D40 – 

Perda de controlo 
1,5 

Causado em 30% dos casos por D20 – 

Transbordo, fuga, emissão, etc. 
2,7 C40 – Pancada/Colisão (33%) 

Causado em 17% dos casos por D30 – 

Ruptura, rebentamento, resvalamento, etc. 
2,3 

 

Comparando com o estudo anterior, observa-se que o “acidente típico” não-mortal permanece 

o mesmo (C40 – pancada por objecto em movimento, colisão com) e apresenta as mesmas 

causas muito fortemente associadas estatisticamente (D20 e D30); no entanto, neste trabalho 

aparece outra causa fortemente associada estatisticamente que corresponde à perda de controlo 

(D40).  

 

Para reduzir o número (frequência) deste “acidente típico” deve-se intervir nas causas que o 

provocam e que se encontrem estatisticamente relacionadas com ele. Neste caso as 

modalidades de desvio que apresentam relações causa-efeito relevantes com o “acidente 

típico” são três e já foram discriminadas anteriormente. De entre elas, a que contribui mais 

para o “acidente típico" é a perda de controlo, isto é, em 48% dos casos esta provoca a 

pancada/colisão (C40). 

 

Olhando agora por outra perspectiva, a causa mais frequente corresponde à perda de controlo 

(D40 – 32%) que se encontra associada a seis tipos de acidente conhecidos; contudo esta 

apenas apresenta relações estatisticamente significativas com três deles (C40 × D40, com R = 

1,5; C50 × D40, com R = 2,2; e C60 × D40, com R = 2,5), sendo que o primeiro corresponde 

ao “acidente típico”. 

 

Em síntese, tanto nos acidentes mortais, como nos acidentes não-mortais a causa mais 

frequente corresponde à perda de controlo (D40) e esta também contribui de forma expressiva 

para os “acidentes típicos”. No caso dos “acidentes típicos” não-mortais, a perda de controlo 

apresenta uma relação positiva forte. Assim sendo, pode-se considerar o desvio D40 como 

uma das principais causas a intervir em termos de prevenção. 
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Observando os “acidentes típicos”, as diferenças entre os mortais e não-mortais é acentuada, 

dado que apenas um é comum a ambos: C40 × D30 e a sua causa descreve uma falha técnica. 

Os restantes “acidentes típicos” mortais apresentam causas que descrevem falhas de natureza 

humana; já nos não-mortais, estes são provocados por modalidades de desvio que dizem 

respeito a falhas técnicas (D20) e também de natureza humana (D40). 

 

Relação causa-efeito por faixa etária  

 

A metodologia anterior foi novamente aplicada aos acidentes mortais e não-mortais, mas desta 

vez construindo as tabelas por faixa etária. O objectivo foi estabelecer as relações causa-efeito 

entre as causas (modalidades de desvio) e os tipos de acidente (modalidades de contacto) por 

idades. 

 

As tabelas que apresentam os acidentes de trabalho (mortais e não-mortais) por faixa etária, 

no sector das Indústrias Extractivas, por contacto e segundo o desvio encontram-se no 

Apêndice III.  

 

O resultado do teste permitiu caracterizar o “acidente típico” mortal (tabela 4.18) para o grupo 

etário 25-44 anos. 

 

Tabela 4.18. “Acidentes típicos” mortais, por faixa etária, no sector das Indústrias Extractivas e o respectivo 

valor de R, no período 2002-2006. 

 Tipo de acidente Causas estatisticamente significativas R 

Causado em 57% dos casos por D40 –  

Perda de controlo 
1,7 

C60 – Entalão, esmagamento, etc. (29%) 
Causado em 29% dos casos por D60 – 

Movimento do corpo não sujeito a constrang. físico 
3,4 

C40 – Pancada/Colisão (25%) 
Causado em 67% dos casos por D30 –  

Ruptura, rebentamento, resvalamento, etc. 
1,8 

2
5

-4
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n
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C30 – Queda (21%) 
Causado em 60% dos casos por D50 – 

Escorregamento ou hesitação com queda 
4,8 

 

No sector C, nem os mais novos (< 25 anos), nem os mais velhos (65+ anos) sofreram 

acidentes mortais  com código conhecido, no período considerado.  
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No grupo 45-64 anos, o acidente mortal mais frequente é a pancada por objecto em 

movimento, colisão com (C40 – 60%), mas não se observaram relações estatisticamente 

significativas com nenhuma modalidade de desvio. 

 

Assim sendo, apenas a faixa etária 25-44 anos é aqui discutida. Neste caso foram identificados 

três “acidentes típicos”, cada um causado por diferentes modalidades de desvio, como se pode 

observar na tabela anterior. Os acidentes mortais mais frequentes nesta faixa etária são os 

mesmos que os da totalidade do sector; contudo neste caso o entalão, esmagamento, etc. (C60) 

apresenta um relacionamento positivo forte com a perda de controlo (D40, com R = 1,7). Ou 

seja: neste caso, poder-se-ia complementar a tabela 4.15, com a idade 25-44 anos fazendo 

parte da caracterização do “acidente típico” mortal. 

 

Tabela 4.19. “Acidentes típicos” não-mortais, por faixa etária, no sector das Indústrias Extractivas e o 

respectivo valor de R, no período 2002-2006. 

 Tipo de acidente Causas estatisticamente significativas R 

Causado em 52% dos casos por D40 –  

Perda de controlo 
1,5 

Causado em 30% dos casos por D20 – 

Transbordo, fuga, emissão, etc. 
2,6 

<
2

5
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C40 – Pancada/Colisão (33%) 

Causado em 14% dos casos por D30 – 

Ruptura, rebentamento, resvalamento, etc. 
2,1 

Causado em 46% dos casos por D40 –  

Perda de controlo 
1,5 

Causado em 31% dos casos por D20 – 

Transbordo, fuga, emissão, etc. 
2,7 

Causado em 17% dos casos por D30 –  

Ruptura, rebentamento, resvalamento, etc. 
2,3 

2
5
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C40 – Pancada/Colisão (32%) 

Causado em 0,2% dos casos por D80 – 

Surpresa, violência, agressão, etc. 
2,1 

Causado em 50% dos casos por D40 –  

Perda de controlo 
1,6 

Causado em 26% dos casos por D20 – 

Transbordo, fuga, emissão, etc. 
2,7 

Causado em 18% dos casos por D30 –  

Ruptura, rebentamento, resvalamento, etc. 
2,2 

4
5

-6
4
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C40 – Pancada/Colisão (33%) 

Causado em 0,3% dos casos por D80 – 

Surpresa, violência, agressão, etc. 
1,5 

>
6
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C30 – Queda (59%) 
Causado em 82% dos casos por D50 – 

Escorregamento ou hesitação com queda 
1,7 

 

No caso dos acidentes não-mortais, e para o período em estudo, verificam-se diferenças entre 

os “acidentes típicos” dos trabalhadores mais jovens e dos mais velhos, isto é para 
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trabalhadores com 65+ anos, a queda (C30) é o acidente mais frequente, enquanto em todas as 

outras é a pancada/colisão (C40). As causas que apresentam relações estatisticamente 

significativas com a pancada/colisão são essencialmente as mesmas para as três faixas etárias, 

contudo, entre os 25 e 44 anos e os 45 e 64 anos também surge a surpresa, violência, agressão, 

etc. (D80). A faixa dos 65+ anos apresenta um “acidente típico” diferente, não só em relação 

às outras idades, mas também ao total do sector, onde não se observava a queda como sendo 

um dos acidentes mais frequentes.  

 

Isto parece indiciar que no caso dos acidentes não-mortais, a prevenção deve discriminar por 

idades; nos mais velhos (65+ anos) é prioritário prevenir as quedas, enquanto para os restantes 

grupos etários o esforço deve estar orientado para a prevenção das pancadas/colisões.  

 

4.1.5 Relações causa-efeito estatisticamente significativas – coeficiente φ 

 

Como referido no ponto anterior (4.1.4), o coeficiente Phi vai permitir identificar o 

mecanismo causa-efeito dos acidentes mortais e não-mortais, já que este avalia a “força” das 

relações (bem como a direcção) entre categorias de variáveis, que neste caso correspondem 

ao contacto e ao desvio. No entanto, o coeficiente Phi foi aplicado apenas aos acidentes não-

mortais, por causa do reduzido número médio de acidentes mortais10. Também através deste 

teste estatístico se vai avaliar o cruzamento entre as modalidades de desvio e de contacto 

desdobrado para as diferentes faixas etárias.  

 

Como já foi explicado, os valores do coeficiente Phi variam entre -1 e 1. Os valores mais 

perto de 0 indicam uma associação fraca, os mais perto de 1 uma associação positiva forte e os 

mais perto de -1 uma associação negativa forte. No entanto, não é possível afirmar com 

exactidão qual é um valor fraco ou forte de φ (ao contrário do teste anterior, para o qual se 

encontra definida uma escala da “força” das relações), tornando-se necessário lê-lo em 

conjunto com o teste de significância do Chi-Quadrado ou com o teste exacto de Fisher.  

 
                                                 
10 No SPSS® é necessário transformar as variáveis originais em variáveis binárias; logo as primeiras têm que 

representar valores inteiros. Nos acidentes mortais aparecem valores fraccionados, que ao serem arredondados 

para valores inteiros poderão ocasionar perda de informação (por exemplo: a média de acidentes mortais para os 

cinco anos do par C60 × D60 é igual a 0,4, o que significa que no SPSS® esse valor seria igual a 0).  
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O cálculo do coeficiente Phi e a sua significância (p) foram obtidos com o apoio do software 

SPSS®. Por outro lado, obter um valor do p inferior ao nível de significância (neste trabalho 

utilizou-se um α = 0,05), implica rejeitar a hipótese nula (H0) o que significa que existe 

evidência para se afirmar que as duas categorias de variáveis estão relacionadas. 

 

No Apêndice IV encontram-se as tabelas de resultados deste método para os acidentes não-

mortais no sector das Indústrias Extractivas. Contudo, a tabela seguinte apresenta uma síntese 

comparativa dos valores obtidos através dos dois testes estatísticos, para o “acidente típico” 

não-mortal deste sector.  

 

Tabela 4.20. Valor de R e de φ (e a respectiva significância) para o “acidente típico” não-mortal no sector das 

Indústrias Extractivas, no período 2002-2006. 

Tipo de acidente Causas estatisticamente significativas R φ p 

D20 – Transbordo, fuga, emissão, etc. 2,7 0,414 (0,000)
+ 

D30 – Ruptura, rebentamento, resvalamento, etc. 2,3 0,247 (0,000)
+ 

C40 – Pancada/Colisão (33%)  

D40 – Perda de controlo 1,5 0,242 (0,000)
+ 

+ Valor de φ positivo e significativo a 5%. 

 

Primeiramente é necessário salientar que no cálculo do R apenas se consideraram as relações 

positivas fortes e muito fortes entre as modalidades de desvio e as de contacto. Assim sendo e 

observando a tabela anterior, pode-se constatar que ambos os métodos identificam as mesmas 

causas como estando positivamente relacionadas com o “acidente típico” do sector (C40). 

 

Analisando a “força” das relações de todos os pares contacto × desvio identificadas pelos dois 

métodos, verifica-se que o coeficiente Phi é um teste aparentemente equiparado ao R, já que 

assinala, não só os mesmos pares, mas também um número idêntico de relações fortes e 

muito fortes; das 14 relações identificadas por R (ver sombreado na tabela 4.16), o φ 

identificou 12. Além disso a “força” da relação, normalmente, evolui no mesmo sentido; ou 

seja, o que é muito forte num método (R), também será muito forte no outro (φ). 

 

No entanto, e para referência futura ou outras aplicações o φ é mais constritivo se alargarmos 

o critério para todas as relações “positivas”, em vez de apenas para as fortes e muito fortes. O 

mesmo acontece para as relações negativas, embora essas não tenham interesse para a análise 

de acidentes de trabalho; na prática as relações negativas indicam se existe forte ou fraca 

probabilidade de uma dada causa (Di) não provocar um certo tipo de acidente (Ci). 
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De seguida apresentam-se a síntese comparativa dos valores obtidos através dos dois testes 

estatísticos, para o “acidente típico” não-mortal de cada uma das faixas etárias.  

 

Tabela 4.21. Valor de R e de φ (e a respectiva significância) para os “acidentes típicos” não-mortais, por faixa 

etária, no sector das Indústrias Extractivas, no período 2002-2006. 

 Tipo de acidente  R φ p 

D20 – Transbordo, fuga, emissão, etc. 2,6 0,401 (0,000)
+ 

D40 – Perda de controlo 1,5 0,239 (0,000)
+ 

<
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C40 – Pancada/Colisão 

(33%) 

D30 – Ruptura, rebentamento, resvalamento, etc. 2,1 0,211 (0,000)
+ 

D20 – Transbordo, fuga, emissão, etc. 2,7 0,428 (0,000)
+ 

D30 – Ruptura, rebentamento, resvalamento, etc. 2,3 0,262 (0,000)
+ 

D40 – Perda de controlo 1,5 0,219 (0,000)
+ 

2
5
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C40 – Pancada/Colisão 

(32%)  

D80 – Surpresa, violência, agressão, etc. 2,1 0,040 (0,324)
a
 

D20 – Transbordo, fuga, emissão, etc. 2,7 0,395 (0,000)
+ 

D40 – Perda de controlo 1,6 0,270 (0,000)
+ 

D30 – Ruptura, rebentamento, resvalamento, etc. 2,2 0,248 (0,000)
+ 

4
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C40 – Pancada/Colisão 

(33%)   

D80 – Surpresa, violência, agressão, etc. 1,5 0,055 (0,331)
a 

>
6
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C30 – Queda (59%) D50 – Escorregamento ou hesitação com queda 1,7 0,809 (0,001)
a,+

 

+ Valor de φ positivo e significativo a 5%. 
a  Teste exacto de Fisher foi utilizado em vez do teste de significância do Chi-Quadrado. 

 

Considerando agora os “acidentes típicos” de cada uma das faixas etárias, pode-se observar 

que, através dos dois métodos, foram identificadas as mesmas causas positivamente 

relacionadas com estes; no entanto o Phi parece ser mais robusto quando existem poucos 

dados. Nos casos sombreados da tabela 4.21, não há dependência entre C40 (pancada/colisão) 

e D80 (surpresa, violência, agressão, etc.), contrariamente ao R onde essa dependência existe; 

o motivo é explicado pelo facto de possivelmente ter ocorrido um único acidente (C40 × 

D80), em média, no período em análise. 

 

Apesar desta excepção, todos os outros pares são os mesmos e a “força” da relação evolui, 

normalmente, no mesmo sentido; ou seja: o que é muito forte num método (R), também será 

mais forte no outro (φ). 
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4.2 Subsector DD – Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas Obras  

 

A análise deste subsector segue exactamente a mesma metodologia e estruturação que foi 

utilizada atrás (secção 4.1) para as Indústrias Extractivas. 

 

O subsector DD – Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas Obras – é um dos 13 subsectores 

que constituem o sector principal das Indústrias Transformadoras (sector D). Os principais 

indicadores para as Indústrias Transformadoras e Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas 

Obras são apresentados nas duas tabelas seguintes, para se poder posicionar o subsector DD 

relativamente ao sector D. Não se registam grandes variações ou tendências assinaláveis em 

ambos os sectores para o período em análise. 

 

Considerando apenas os valores absolutos, o subsector DD apresenta um número total de 

acidentes pequeno relativamente ao sector D. Por outro lado, a população exposta ao risco nas 

Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas Obras representa apenas 6,95% do total da 

população activa afecta às Indústrias Transformadoras. No entanto, o subsector DD tem uma 

taxa de incidência mais elevada do que o sector D, logo dentro das Indústrias Transformadoras 

este subsector apresenta um elevado risco de acidente para os trabalhadores.  

   

Tabela 4.22. Indicadores de maior relevância para o subsector das Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas 

Obras (DD), no período 2002-2006. 

 2002 2003 2004 2005 2006 Média  

Nº de Acidentes Mortais 5 6 7 8 5 6 

Nº de Acidentes Não Mortais 8.206 7.857 6.954 6.856 6.304 7.235 

Dias de Trabalho Perdidos (total) 284.861 233.250 206.388 218.703 202.231 229.087 

Dias de Trabalho Perdidos (média) / Aci. N-Mortais 35 30 30 32 32 32 

População Exposta ao Risco ou  

Volume de Emprego 
75.189 60.636 68.738 73.566 71.081 69.842 

Taxa de Incidência por 100.000 Trab. 10.920 12.968 10.127 9.330 8.876 10.444 
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Tabela 4.23. Indicadores de maior relevância para o sector das Indústrias Transformadoras (D), no período 

2002-200611. 

 2002 2003 2004 2005 2006 Média 

Nº de Acidentes Mortais 75 52 55 56 43 56 

Nº de Acidentes Não Mortais 89.485 82.485 75.740 74.537 74.655 79.380 

Dias de Trabalho Perdidos (total) 2.401.155 1.960.528 1.936.211 1.964.579 2.027.332 2.057.961 

População Exposta ao Risco ou  

Volume de Emprego 
1.052.148 1.018.826 1.002.189 968.598 980.462 1.004.445 

Taxa de Incidência por 100.000 Trab. 8.512 8.101 7.563 7.701 7.619 7.899 

 

O gráfico 4.14 mostra a taxa de incidência por 100.000 trabalhadores para todos os 

subsectores das Indústrias Transformadoras. Observa-se assim que o subsector DD tem uma 

taxa de incidência superior à média do sector D, sendo um dos subsectores (top 5) com risco 

de acidente mais elevado no contexto das Indústrias Transformadoras.  

 

 

Gráfico 4.14. Taxa de incidência por 100.000 trabalhadores, para o sector D e subsectores (média 2002-2006)12. 

 

 

 

 

                                                 
11 Complementado com informação disponível em: GEP – Gabinete de Estratégia e Planeamento (2007, 
2008a,b,c). 
12  Idem 11. 

(Sector D) 
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4.2.1 O “acidente típico” 

 

Mais uma vez a tipificação do acidente foi realizada com base na média das frequências 

relativas para os cinco anos em estudo, visto não se observaram tendências evidentes. Na 

tabela 4.24 é identificada a categoria ou modalidade mais frequente de cada uma das sete 

variáveis seleccionadas para este trabalho.  

 

Tabela 4.24. Variáveis relevantes de tipificação dos acidentes de trabalho no subsector das Indústrias da 

Madeira e da Cortiça e suas Obras, no período 2002-2006. 

 Descrição 2002 2003 2004 2005 2006 Média 

Sexo Homens 86% 89% 90% 88% 87% 88% 

Idade 25 - 44 Anos 55% 53% 52% 53% 50% 53% 

Contacto (1) Cód. 50 – Cont. c/ agente mat. 29% 28% 27% 26% 28% 28% 

Contacto (2) Cód. 40 – Pancada/Colisão 23% 23% 23% 24% 23% 23% 

Agente Material do Contacto  Cód. 14 – Mat., comp. de máq. 37% 37% 37% 38% 36% 37% 

Desvio Cód. 40 – Perda de controlo 44% 45% 44% 43% 45% 44% 

Tipo de Lesão Cód. 10 – Feridas e les. superf. 53% 47% 48% 46% 50% 49% 

Parte do Corpo Atingida Cód. 50 – Extremidades sup. 44% 41% 40% 41% 45% 42% 

 

No subsector das Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas Obras, o “acidente típico” insere-

se nos seguintes parâmetros: o acidentado é um homem (88%) entre 25-44 anos (53%). À 

partida, constatam-se dois “acidentes típicos”: o primeiro devido a contacto com agente 

material cortante, afiado, áspero (28%), por materiais e/ou componentes de máquina 

(37%); o segundo por ocorrência de pancada/colisão (23%), também por materiais e/ou 

componentes de máquina (37%). Qualquer deles foi essencialmente originado pela perda de 

controlo de algo – máquina, equipamento, objecto, etc. (44%), causando feridas ou lesões 

superficiais (49%), nas extremidades superiores (42%). 

 

Nesta primeira abordagem, essencialmente qualitativa, não é possível distinguir se a principal 

causa (D40) tem, ou não, o mesmo “peso” na relação causa-efeito com os dois acidentes (C50 

e C40). Isto só poderá ser verificado com o teste estatístico que é apresentado na secção 4.2.4. 

 

A seguir apresentam-se diversos gráficos que ilustram a distribuição das variáveis relevantes 

para a caracterização do “acidente típico”. Nesta actividade, e para o período total dos cinco 

anos, ocorreram 36.208 acidentes (mortais e não-mortais). 
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Cód. 2

12%

Cód. 9

0%

Cód. 1

88%

 

Legenda: 

1. Masculino 

2. Feminino 

9. Sexo desconhecido 

 

 

Gráfico 4.15. Total de acidentes de trabalho (%) no subsector das Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas 

Obras, segundo o sexo do sinistrado, no período 2002-2006 (Ntotal = 36.208). 

 

 

45-64

29%

>64

1%

99

3%

<25

13%

25-44

53%

 

Legenda: 

<25 (0-24 anos) 

25-44 (25-44 anos) 

45-64 (45-64 anos) 

 

>64 (65 anos ou mais) 

99 (Idade desconhecida) 

Gráfico 4.16. Total de acidentes de trabalho (%) no subsector das Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas 

Obras, segundo a idade do sinistrado, no período 2002-2006 (Ntotal = 36.208). 
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Legenda: 
10. Contacto c/ corr. eléctr., temp., subst. perigosa, n.e. 

20. Afogam., soterram., envolvim., n.e. 

30. Esmag.  mov. vert./horiz. sobr./contr. obj. imóvel (vitim. mov.), n.e. 

40. Pancada por obj. em movim., colisão c/, n.e. 

50. Contacto c/ agente mater. cortante, afia., ásper., n.e. 

 

60. Entalão , esmagam., etc., n.e. 

70. Constrang. fís. do corpo, constrang. psíquico, n.e. 

80.Mordedura, pontapé, etc. (anim./hum., n.e.)   

99. Outr. cont. - modal. lesão não refer. nesta classificação 

00. Nenhuma informação 

Gráfico 4.17. Total de acidentes de trabalho (%) no subsector das Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas 

Obras, segundo o contacto – modalidade da lesão, no período 2002-2006 (Ntotal = 36.208). 
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Legenda: 
01. Edifícios - ao nível do solo 

02. Edifícios – acima do solo 

03. Edifícios – abaixo do solo 

04. Disp. dist. matéria 

05. Motores, disp. transmissão de energia 

06. Ferram. manuais – não motorizadas 

07. Ferram. cond. manual/ - mecânicas  

08. Ferramentas manuais – sem especif. 

09. Máquinas – portáteis ou móveis 

10. Máquinas – fixas 

11. Disposit. transp. e armazenamento 

12. Veículos terrestres 

13. Outros veículos de transporte 

14. Materiais, componentes de máquina 

15. Substâncias químicas, explosivas, biológicas 

16. Equipamentos de segurança 

17. Equip. de escritório, material desporto, armas 

18. Organismos vivos, seres humanos 

19. Resíduos diversos 

20. Fenómenos físicos e elementos naturais 

99. Outr. agentes materiais não refer. nesta classif. 

00. Nenhum agente material/Nenhuma informação 

Gráfico 4.18. Total de acidentes de trabalho (%) no subsector das Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas 

Obras, segundo o agente material do contacto, no período 2002-2006 (Ntotal = 36.208). 
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Legenda: 
10. Probl. eléctr., expl., incêndio, n.e. 

20. Transb., derrub., fuga, escoa., vapor., emissão, n.e.  

30. Rupt., arromb., rebent., resval., qued., desmor. de ag. mat., n.e. 

40. Perd. contr. máq., transp. - equip. mov., fer. man., obj. anim., n.e. 

50. Escorreg. ou hesit. c/qued., qued. pessoa, n.e. 

 

60. Movi. cor. não suj. constrang. físic. (cond. lesão ext.), n.e.  

70. Movi. corpo suj. constrang. físic. (cond. lesão int.), n.e. 

80. Surpresa, sust., viol., agress., ameaça, presença., n.e. 

99. Outr. desvio não refer. nesta classificação 

00. Nenhuma informação 

Gráfico 4.19. Total de acidentes de trabalho (%) no subsector das Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas 

Obras, segundo o desvio, no período 2002-2006 (Ntotal = 36.208). 
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Legenda: 
010. Feridas e lesões superficiais 

020. Fracturas 

030. Deslocações, entorses e distensões  

040. Amputações (perda de partes do corpo) 

050. Concussões e lesões internas 

060. Queimaduras, escaldaduras, congelação   

070. Envenenamento (intoxicações), infecções 

 

080. Afogamento e asfixia 

090. Efeitos do ruído, vibrações e pressão  

100. Efeitos de temperaturas. extremas, luz e radiações  

110. Choques 

999. Outras lesões especificadas não incluídas noutras rubricas 

000. Lesão desconhecida 

 

Gráfico 4.20. Total de acidentes de trabalho (%) no subsector das Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas 

Obras, segundo o tipo de lesão, no período 2002-2006 (Ntotal = 36.208). 
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Legenda: 
10. Cabeça, n.e. 

20. Pescoço, incluindo espinha e vértebras do pescoço 

30. Costas, incluindo espinha e vértebras  

40. Tórax e órgãos torácicos, n.e. 

50. Extremidades superiores, n.e. 

 

60. Extremidades inferiores, n.e.  

70. Corpo inteiro e múltiplas partes, n.e. 

99. Outras partes do corpo atingidas, n.e. 

00. Parte do corpo atingida, outra ou n.e. 

Gráfico 4.21. Total de acidentes de trabalho (%) no subsector das Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas 

Obras, segundo a parte do corpo atingida, no período 2002-2006 (Ntotal = 36.208). 

 

4.2.2 Mapeamento genérico – pirâmides dos acidentes 

 

No sector das Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas Obras foi também efectuado o cálculo 

do número médio de dias perdidos em cada acidente (tabela 4.22). Mais uma vez pode-se 

notar que o valor obtido (32 dias) está próximo dos 30 dias definidos para o patamar de 

referência das pirâmides.  

 

A tabela seguinte apresenta o número de acidentes de cada patamar e a correspondente média 

dos cinco anos, no subsector DD. Quando a última coluna é dividida por 6,2 (número médio 

de acidentes mortais), obtém-se o rácio utilizado para construir a pirâmide dos acidentes. 
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Tabela 4.25. Número de acidentes de trabalho (mortais e não-mortais) no subsector das Indústrias da Madeira 

e da Cortiça e suas Obras, no período 2002-2006. 

 2002 2003 2004 2005 2006 Média  

Acidentes Mortais 5 6 7 8 5 6 (6,2) 

Acidentes Não Mortais – 181+ dias perdidos 385 233 208 239 208 255 

Acidentes Não Mortais – 31 a 180 dias perdidos 1594 1633 1538 1533 1437 1547 

Acidentes Não Mortais – Até 30 dias perdidos 4270 4297 3753 3541 3305 3833 

Acidentes Não Mortais – 0 dias perdidos 1957 1694 1455 1543 1354 1601 

 

 
Figura 4.7. Rácio dos acidentes de trabalho no subsector das Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas 

Obras, período 2002-2006. 

 

A figura acima ilustra a pirâmide dos acidentes para o subsector das Indústrias da Madeira e 

da Cortiça e suas Obras. Tal como aconteceu no sector C, a pirâmide do subsector DD 

apresenta a base invertida, para evidenciar que este não corresponde ao patamar mais 

numeroso.  

 

A progressão de gravidade (em termos de rácio) deste subsector é igual a 1:41:250:618:258. 

O rácio pode ser interpretado através do patamar de referência (patamar mais numeroso). 

Assim sendo, pode-se afirmar que em 618 acidentes com baixa até 30 dias, irá ocorrer 1 

acidente mortal no subsector DD.  

 

Comparando as pirâmides dos dois sectores, identifica-se qual deles apresenta maior potencial 

de mortalidade. Tendo isso em conta, pode-se concluir que o sector das Indústrias Extractivas 

apresenta muito maior potencial para a ocorrência de acidentes mortais, com um rácio de 

1:175, que o subsector das Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas Obras, com um rácio de 

1:618. 

1 

41  

250 

258 

618 
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Também para este subsector serão apresentadas as pirâmides para os quatro contactos mais 

frequentes (por ordem decrescente de frequência), bem como as pirâmides por faixas etárias 

para cada um desses contactos. As tabelas com o número de acidentes de cada patamar e a 

respectiva média do período em estudo, para cada um dos contactos, serão aqui apresentadas. 

No entanto, as tabelas por faixas etárias para cada um dos contactos, que incluem o valor do 

rácio, encontram-se no Apêndice I.  

 

A figura seguinte apresenta o rácio global do subsector DD, bem como o de cada um dos 

quatro contactos mais relevantes, isto é, mais frequentes. Tal como foi feito anteriormente, o 

top 4 permite discriminar qual o tipo de acidente com uma progressão mais rápida para 

acidente mortal. 

 

 

 

Sinistralidade 

total do sector 

C50 

Cont. c/ agent. mat. 

C40 

Pancada/Colisão 

C70 

Constrang. físico do corpo 

C30 

Queda 

1  1  1 

41 1 13 1 52 

250 7 85 8 265 

618 15 308 24 498 

Rácio 

 das  

pirâmides  

258 5 191 7 219 

Figura 4.8. Rácio dos acidentes de trabalho (mortais e não-mortais) no subsector das Indústrias da Madeira e 

da Cortiça e suas Obras e para o top 4 dos contactos, no período 2002-2006. 

 

Observando a figura anterior verificam-se diferenças assinaláveis entre estas modalidades. 

Apenas duas delas registam acidentes mortais: C40 – pancada/colisão – com rácio de 1:308 e 

segundo lugar em frequência, e C30 – queda – com rácio 1:498 e quarto lugar em frequência. 

Assim, a prioridade de prevenção deve recair no C40; não só é o mais frequente, como 

apresenta maior risco de mortalidade. 

 

Nas outras duas modalidades não ocorreram acidentes mortais no mesmo período; são elas: o 

C50 – contacto com agente material cortante, áspero, etc. – com uma estratificação 1:7:15:5 e 

primeiro lugar em frequência, e também o C70 – constrangimento físico do corpo – com uma 

estratificação 1:8:24:7 e terceiro lugar em frequência. Destes dois, o C50 é o que apresenta 

maior potencial para acidente com baixa prolongada (i.e.: 181 dias ou mais).  
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Uma vez sintetizada a situação do subsector DD em termos globais, passa-se de seguida à 

análise, mais detalhada, do mesmo top 4, mas por faixa etária. Inicia-se a análise pelo acidente 

mais frequente, que neste subsector corresponde ao C50 (28%; vide gráfico 4.17). 

 

Tabela 4.26. Número de acidentes de trabalho (mortais e não-mortais) no subsector das Indústrias da Madeira 

e da Cortiça e suas Obras, segundo o contacto – C50, no período 2002-2006. 

 2002 2003 2004 2005 2006 Média 

Acidentes Mortais 0 0 0 0 0 0 

Acidentes Não Mortais – 181+ dias perdidos 107 56 79 54 62 72 

Acidentes Não Mortais – 31 a 180 dias perdidos 545 510 459 445 476 487 

Acidentes Não Mortais – Até 30 dias perdidos 1258 1265 1044 973 931 1094 

Acidentes Não Mortais – 0 dias perdidos 504 353 310 321 305 359 

 

 Total  0-24 Anos  25-44 Anos  45-64 Anos  65 Anos ou + 

          
Acidentes Mortais           

Acidentes Não Mortais 

181+ dias perdidos 
1 

 
  1 

 
1 

 
1 

 
1 

Acidentes Não Mortais 

31 a 180 dias perdidos 
7 

 
 6 

 
7 

 
7 

 
4 

Acidentes Não Mortais 

Até 30 dias perdidos 
15 

 
16 

 
16 

 
14 

 
11 

Acidentes Não Mortais 

0 dias perdidos 

5  4  5  5  2 

Figura 4.9. Pirâmides dos acidentes segundo o contacto – C50 e por faixas etárias no subsector das Indústrias 

da Madeira e da Cortiça e suas Obras; rácio (número de acidentes de trabalho). 

 

Como se observa na figura anterior, não ocorrem acidentes mortais do tipo C50 (contacto com 

agente material cortante, afiado, áspero, etc.).  

 

As pirâmides por faixa etária apresentam rácios da mesma ordem de grandeza e 

aparentemente não há discriminação pela idade. 

 

Passa-se em seguida à análise de outra modalidade de acidente (C40); neste sector esta regista 

o segundo lugar (23%; vide gráfico 4.17). 
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Tabela 4.27. Número de acidentes de trabalho (mortais e não-mortais) no subsector das Indústrias da Madeira 

e da Cortiça e suas Obras, segundo o contacto – C40, no período 2002-2006. 

 2002 2003 2004 2005 2006 Média 

Acidentes Mortais 1 4 5 1 3 3 

Acidentes Não Mortais – 181+ dias perdidos 54 35 29 33 35 37 

Acidentes Não Mortais – 31 a 180 dias perdidos 240 238 263 239 208 238 

Acidentes Não Mortais – Até 30 dias perdidos 961 986 839 784 745 863 

Acidentes Não Mortais – 0 dias perdidos 663 524 480 557 454 536 

 

 Total  0-24 Anos  25-44 Anos  45-64 Anos  65 Anos ou + 

          
Acidentes Mortais 1     1   1   

Acidentes Não Mortais 

181+ dias perdidos 
13 

 
  1 

 
15 

 
9 

 
1 

Acidentes Não Mortais 

31 a 180 dias perdidos 
85 

 
 6 

 
104 

 
60 

 
5 

Acidentes Não Mortais 

Até 30 dias perdidos 
308 

 
30 

 
464 

 
154 

 
7 

Acidentes Não Mortais 

0 dias perdidos 

191  17  302  88  3 

Figura 4.10. Pirâmides dos acidentes segundo o contacto – C40 e por faixas etárias no subsector das 

Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas Obras; rácio (número de acidentes de trabalho).    

 

A figura 4.10 mostra que na modalidade pancada por objecto em movimento, colisão com 

(C40) e nas duas faixas etárias onde ocorrem acidentes mortais, a que apresenta maior 

potencial para ocorrência de acidentes mortais é a faixa dos 45 aos 64 anos com um rácio 

1:154.  

 

A outra faixa etária com acidentes mortais é a dos 25 aos 44 anos, sendo esta a mais numerosa 

em termos de número de acidentes. Nestas idades em 464 acidentes com baixa até 30 dias, 

ocorrerá 1 acidente mortal; o seu potencial de mortalidade é significativamente inferior ao do 

grupo dos 45 aos 64 anos, o que deve ser considerado quando se definirem estratégias 

prioritárias de prevenção, especialmente na prevenção de acidentes mortais.   

 

Nas outras duas faixas etárias não ocorrem acidentes mortais, e as respectivas pirâmides 

mostram que os mais velhos (65+ anos) têm maior probabilidade de baixa prolongada (1:7) 

contra 1:30 na faixa 0-24 anos.  

 

No caso da modalidade de acidente C70 (constrangimento físico do corpo) não se registaram 

acidentes mortais, como se verifica seguidamente. 
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Tabela 4.28. Número de acidentes de trabalho (mortais e não-mortais) no subsector das Indústrias da Madeira 

e da Cortiça e suas Obras, segundo o contacto – C70, no período 2002-2006. 

 2002 2003 2004 2005 2006 Média 

Acidentes Mortais 0 0 0 0 0 0 

Acidentes Não Mortais – 181+ dias perdidos 53 27 16 51 18 33 

Acidentes Não Mortais – 31 a 180 dias perdidos 243 254 281 312 270 272 

Acidentes Não Mortais – Até 30 dias perdidos 879 859 802 790 701 806 

Acidentes Não Mortais – 0 dias perdidos 219 246 228 203 218 223 

 

 Total  0-24 Anos  25-44 Anos  45-64 Anos  65 Anos ou + 

          
Acidentes Mortais           

Acidentes Não Mortais 

181+ dias perdidos 
1 

 
  1 

 
1 

 
1 

 
1 

Acidentes Não Mortais 

31 a 180 dias perdidos 
8 

 
 6 

 
9 

 
8 

 
14 

Acidentes Não Mortais 

Até 30 dias perdidos 
24 

 
25 

 
29 

 
18 

 
11 

Acidentes Não Mortais 

0 dias perdidos 

7  6  8  5  3 

Figura 4.11. Pirâmides dos acidentes segundo o contacto – C70 e por faixas etárias no subsector das 

Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas Obras; rácio (número de acidentes de trabalho). 

 

O conjunto de pirâmides desta modalidade (C70) mostra que não há acidentes mortais e que 

não existe discriminação muito óbvia entre os grupos etários. Ainda assim, a faixa etária dos 

mais velhos (65+ anos), tem uma probabilidade um pouco maior de baixa prolongada (1:11), 

quando comparada com as outras. 

 

Para este tipo de acidente, a prioridade de prevenção é difícil de definir com base na idade. 

Por um lado, a faixa 45-64 anos (1:18) tem um risco maior que a faixa 25-44 anos (1:29), 

mas, em contraste, esta última regista maior número de acidentes em termos absolutos.  

 

Finalmente, em quarto lugar por ordem de frequência, regista-se o acidente por queda (C30; 

17%, vide gráfico 4.17), que será avaliado a seguir. 
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Tabela 4.29. Número de acidentes de trabalho (mortais e não-mortais) no subsector das Indústrias da Madeira 

e da Cortiça e suas Obras, segundo o contacto – C30, no período 2002-2006. 

 2002 2003 2004 2005 2006 Média  

Acidentes Mortais 1 1 1 3 0 1 

Acidentes Não Mortais – 181+ dias perdidos 104 55 47 51 57 63 

Acidentes Não Mortais – 31 a 180 dias perdidos 329 352 310 315 283 318 

Acidentes Não Mortais – Até 30 dias perdidos 629 688 596 545 528 597 

Acidentes Não Mortais – 0 dias perdidos 317 342 213 237 205 263 

 

 Total  0-24 Anos  25-44 Anos  45-64 Anos  65 Anos ou + 

          
Acidentes Mortais  1     1   1  1 

Acidentes Não Mortais 

181+ dias perdidos 
52 

 
  1 

 
64 

 
51 

 
6 

Acidentes Não Mortais 

31 a 180 dias perdidos 
265 

 
 5 

 
384 

 
208 

 
54 

Acidentes Não Mortais 

Até 30 dias perdidos 
498 

 
13 

 
775 

 
322 

 
37 

Acidentes Não Mortais 

0 dias perdidos 

219  6  336  141  30 

Figura 4.12. Pirâmides dos acidentes segundo o contacto – C30 e por faixas etárias no subsector das 

Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas Obras; rácio (número de acidentes de trabalho).   

 

Na figura anterior observa-se que nas quedas (C30), os grupos etários onde ocorrem acidentes 

mortais são: 25-44 anos, 45-64 anos e 65+ anos, sendo que o último apresenta o maior risco 

de acidente mortal (1:37). No entanto, é necessário referir que esta faixa etária tem o menor 

número de acidentes. Das outras duas, a que apresenta um potencial de mortalidade superior 

(1:322) é a dos 45-64 anos. Mais uma vez, a prioridade de prevenção é difícil de estabelecer, 

visto que, os grupos com maior probabilidade de acidente mortal estão de alguma forma em 

conflito de interesse entre si: os que têm maior risco de morte, também têm, por outro lado, 

menos acidentes.  

 

Nesta actividade, as quedas apresentam maior potencial para ocorrência de acidentes mortais 

nos mais velhos (45-64 anos) com rácio de 1:322, ao contrário do que se verificou no sector C 

(1:427). 

 

Síntese  

 

Nesta secção (4.2.2) utilizou-se a abordagem das pirâmides para verificar se existiam 

diferenças significativas em cada faixa etária no potencial para acidente mortal. Foram 
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analisadas as top 4 modalidades de acidente (vide gráfico 4.17), tendo sido apurado o 

seguinte: 

 

1º) C50 – Contacto com agente material cortante, áspero, etc. 

� Tipo de acidente mais frequente (28%) e é por isso um dos dois “acidentes típicos” 

desta actividade; 

� Não há registo de mortes, mas podem ocorrer acidentes graves (181+ dias de baixa); 

� Os acidentes graves, com baixa prolongada, apresentam rácios da mesma ordem de 

grandeza e aparentemente não há discriminação pela idade.  

 

2º) C40 – Pancada/Colisão   

� Ocupa o segundo lugar em frequência (23%), com a mesma ordem de grandeza do 

C50, sendo por isso o outro “acidente típico” deste sector; 

� Potencial de mortalidade: rácio total de 1:308 (todas as idades), constituindo o 

acidente mais perigoso do top 4; 

� Acidente mortal pode ocorrer nas faixas etárias 25-44 e 45-64 anos, mas o risco 

(probabilidade) é substancialmente mais elevado na faixa 45-64 anos (rácio de 1:154). 

A prevenção prioritária é difícil de estabelecer, visto que, o grupo mais numeroso em 

termos de número de acidentes (25-44 anos) apresenta um potencial de mortalidade 

significativamente inferior ao grupo 45-64 anos. 

 

3º) C70 – Constrangimento físico do corpo 

� Ocupa o terceiro lugar em frequência (18%); 

� Não há registo de mortes, mas podem ocorrer acidentes graves (181+ dias de baixa); 

� Nos acidentes graves, com baixa prolongada, não existe discriminação muito óbvia 

entre os grupos etários, apesar da faixa dos mais velhos (65+ anos) apresentar uma 

probabilidade de baixa prolongada um pouco maior (1:11). 

 

4º) C30 – Queda/Esmagamento por queda 

� Tipo de acidente menos frequente (17%); 

� Potencial de mortalidade: rácio total de 1:498 (todas as idades); 
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� Acidente mortal pode ocorrer nas faixas etárias 25-44, 45-64 e 65+ anos, mas a 

probabilidade para a ocorrência de um acidente mortal é mais elevada na faixa 65+ 

anos (rácio de 1:37). A prevenção prioritária é difícil de estabelecer, porque os grupos 

etários que apresentam maior risco de morte são os que têm menos acidentes. 

 

4.2.3 Distinção entre a tipologia dos acidentes mortais e não-mortais 

 

Para o subsector DD também será realizada a análise entre a tipologia dos acidentes mortais e 

não-mortais, considerando as mesmas variáveis e o mesmo período temporal (2002-2006). 

 

Na tabela seguinte observa-se o número médio para cada modalidade de desvio, no período 

em estudo (5 anos), tanto dos acidentes mortais como dos não-mortais, no subsector das 

Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas Obras. 

 

Tabela 4.30. Acidentes de trabalho (mortais e não-mortais) no subsector das Indústrias da Madeira e da 

Cortiça e suas Obras, segundo o desvio, no período 2002-2006 (média anual). 

 D10 D20 D30 D40 D50 D60 D70 D80 D99 D00 Total 

Mortais 0,8 0,2 0,4 2,8 1,2 0 0 0 0 0,8 6 

            Não-Mortais 24 534 396 3.189 862 686 1.321 13 1 208 7.235 

 

A distribuição relativa do desvio encontra-se representada no gráfico 4.22.  
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Legenda: 
10. Probl. eléctr., expl., incêndio, n.e. 

20. Transb., derrub., fuga, escoa., vapor., emissão, n.e.  

30. Rupt., arromb., rebent., resval., qued., desmor. de ag. mat., n.e. 

40. Perd. contr. máq., transp. - equip. mov., fer. man., obj. anim., n.e. 

50. Escorreg. ou hesit. c/qued., qued. pessoa, n.e. 

 

60. Movi. cor. não suj. constrang. físic. (cond. lesão ext.), n.e.  

70. Movi. corpo suj. constrang. físic. (cond. lesão int.), n.e. 

80. Surpresa, sust., viol., agress., ameaça, presença., n.e. 

99. Outr. desvio não refer. nesta classificação 

00. Nenhuma informação 

Gráfico 4.22. Acidentes de trabalho (%) – mortais e não-mortais – no subsector das Indústrias da Madeira e da 

Cortiça e suas Obras, segundo o desvio, no período 2002-2006. 

 

Nos acidentes mortais, as modalidades mais frequentes são o D40 (45% - perda de controlo), 

o D50 (19% - escorregamento com queda) e o D10 (13% - problema eléctrico, explosão, 

incêndio). Como no sector C, também aqui se observam falhas técnicas (D10) que têm que ser 

consideradas aquando da definição das estratégias de prevenção. Também neste subsector e 

para os acidentes mortais, a categoria nenhuma informação faz parte do grupo das 

modalidades com frequência mais elevada apresentando um valor igual a 13%.  

 

Em relação aos acidentes não-mortais verifica-se que as categorias mais frequentes são as 

seguintes: D40 (44% - perda de controlo), D70 (18% - movimento do corpo com 

constrangimento físico) e D50 (12% - escorregamento com queda). Tal como observado no 

sector C, também neste, o top 3 dos desvios dos acidentes não-mortais descrevem falhas de 

natureza humana perfazendo um total de 74%. Mais uma vez deve-se ter em conta o factor 

humano quando se definirem estratégias de prevenção para os acidentes não-mortais. 

 

A tabela 4.31 apresenta o número médio, para o período de cinco anos, dos acidentes mortais 

e não-mortais para cada categoria da variável contacto. 
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Tabela 4.31. Acidentes de trabalho (mortais e não-mortais) no subsector das Indústrias da Madeira e da 

Cortiça e suas Obras, segundo o contacto, no período 2002-2006 (média anual). 

 C10 C20 C30 C40 C50 C60 C70 C80 C99 C00 Total 

Mortais 0,8 0,2 1,2 2,8 0 0,2 0 0 0 1 6 

            Não-Mortais 140 1 1.241 1.673 2.011 620 1.334 9 1 205 7.235 

 

O gráfico seguinte mostra os tipos de acidente mais frequentes, tanto para os acidentes mortais 

como para os não-mortais. 
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Legenda: 
10. Contacto c/ corr. eléctr., temp., subst. perigosa, n.e. 

20. Afogam., soterram., envolvim., n.e. 

30. Esmag.  mov. vert./horiz. sobr./contr. obj. imóvel (vitim. mov.), n.e. 

40. Pancada por obj. em movim., colisão c/, n.e. 

50. Contacto c/ agente mater. cortante, afia., ásper., n.e. 

 

60. Entalão , esmagam., etc., n.e. 

70. Constrang. fís. do corpo, constrang. psíquico, n.e. 

80.Mordedura, pontapé, etc. (anim./hum., n.e.)   

99. Outr. cont. - modal. lesão não refer. nesta classificação 

00. Nenhuma informação 

Gráfico 4.23. Acidentes de trabalho (%) – mortais e não-mortais – no subsector das Indústrias da Madeira e da 

Cortiça e suas Obras, segundo o contacto, no período 2002-2006. 

 

O tipo de acidente mortal mais frequente, ocupando um lugar de destaque, é a pancada por 

objecto em movimento, colisão com (C40 – 45%), seguido de longe pelas quedas (C30 – 

19%) e pelo contacto com a corrente eléctrica, temperatura, substância perigosa (C10 – 13%). 

Neste caso, a modalidade pancada/colisão (C40), representa o “acidente típico” mortal, uma 

vez que é significativamente mais frequente.  

 

Por seu lado, existem dois tipos de acidentes não-mortais que se destacam: contacto com 

agentes cortantes, afiados ou ásperos (C50 – 28%) e pancada por objecto em movimento, 

colisão com (C40 – 23%). Em terceiro lugar aparece o constrangimento físico do corpo (C70 



 72 

– 18%) e neste caso pode-se considerar que as quedas (C30) também podem ser incluídas no 

terceiro lugar visto que apresentam um valor igual a 17%.  

 

A tabela seguinte apresenta o número médio, para o período de cinco anos, dos acidentes 

mortais e não-mortais, para cada classe da variável tipo de lesão, no subsector DD. 

 

Tabela 4.32. Acidentes de trabalho (mortais e não-mortais) no subsector das Indústrias da Madeira e da 

Cortiça e suas Obras, segundo o tipo de lesão, no período 2002-2006 (média anual). 

 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100 110 120 999 000 Total 

Mortais 0 0,2 0 0 1,4 0,8 0 0,4 0 0 0,2 1,2 0,6 1,4 6 

                Não-Mortais 3.535 345 813 77 958 77 54 2 0,2 2 67 36 163 1.106 7.235 

 

A diferença de padrão entre os acidentes mortais e não-mortais é notória e está ilustrada no 

gráfico seguinte. 
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Legenda: 
010. Feridas e lesões superficiais 

020. Fracturas 

030. Deslocações, entorses e distensões  

040. Amputações (perda de partes do corpo) 

050. Concussões e lesões internas 

060. Queimaduras, escaldaduras, congelação   

070. Envenenamento (intoxicações), infecções 

 

080. Afogamento e asfixia 

090. Efeitos do ruído, vibrações e pressão  

100. Efeitos de temperaturas extremas, luz e radiações  

110. Choques 

999. Outras lesões especificadas não incluídas noutras rubricas 

000. Lesão desconhecida 

 

Gráfico 4.24. Acidentes de trabalho (%) – mortais e não-mortais – no subsector das Indústrias da Madeira e da 

Cortiça e suas Obras, segundo o tipo de lesão, no período 2002-2006. 

 

No caso dos acidentes mortais e no que diz respeito às lesões conhecidas, verificamos que os 

tipos de lesão com frequências mais elevadas são os seguintes: concussões e lesões internas 
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(23%), seguidas pelas lesões múltiplas (cód. 120 – 19%) e por fim aparecem as queimaduras, 

escaldaduras, congelação (cód. 060 – 13%). Neste subsector as lesões desconhecidas com 

23% e outras lesões (cód. 999) com 10% representam aproximadamente um terço da 

população. 

 

As feridas e lesões superficiais (cód. 010 – 49%) correspondem ao tipo de lesão mais 

frequente nos acidentes não-mortais. Seguem-se as concussões e lesões internas (cód. 050) e 

as deslocações, entorses e distensões (cód. 030), que apresentam frequências muito inferiores, 

de 13% e 11%, respectivamente. No entanto, as lesões desconhecidas (cód. 000 – 15%) 

apresentam uma frequência superior à dos dois tipos de lesões conhecidas que fazem parte do 

top 3. 

 

A tabela 4.33 apresenta o número médio, para o período de cinco anos, dos acidentes mortais 

e não-mortais, de cada categoria da parte do corpo atingida, no subsector DD. 

 

Tabela 4.33. Acidentes de trabalho (mortais e não-mortais) no subsector das Indústrias da Madeira e da 

Cortiça e suas Obras, segundo a parte do corpo atingida, no período 2002-2006 (média anual). 

 10 20 30 40 050 060 070 999 000 Total 

Mortais 0,8 0 0 1,8 0 0 2,6 0,4 0,6 6 

           Não-Mortais 946 47 565 271 3.068 1.378 313 59 588 7.235 

 

O gráfico a seguir ilustra a distribuição da variável parte do corpo atingida, para os acidentes 

mortais e não-mortais.  
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Legenda: 
10. Cabeça, n.e. 

20. Pescoço, incluindo espinha e vértebras do pescoço 

30. Costas, incluindo espinha e vértebras  

40. Tórax e órgãos torácicos, n.e. 

50. Extremidades superiores, n.e. 

 

60. Extremidades inferiores, n.e.  

70. Corpo inteiro e múltiplas partes, n.e. 

99. Outras partes do corpo atingidas, n.e. 

00. Parte do corpo atingida, outra ou n.e. 

Gráfico 4.25. Acidentes de trabalho (%) – mortais e não-mortais – no subsector das Indústrias da Madeira e da 

Cortiça e suas Obras, segundo a parte do corpo atingida, no período 2002-2006. 

 

No caso dos acidentes mortais, a parte do corpo atingida que apresenta a frequência mais 

elevada é o corpo inteiro (cód. 70 – 42%), o que é consistente com o segundo tipo de acidente 

mais frequente, a queda (C30 – 19%). A seguir aparece o tórax ou órgãos torácicos (cód. 40), 

com uma percentagem de 29% e por fim a cabeça com 13%. Por outro lado, tanto o tórax 

como a cabeça são consistentes com a modalidade de contacto pancada/colisão, que representa 

quase metade (45%) dos acidentes mortais deste sector.  

 

Considerando agora os acidentes não-mortais, verifica-se que a parte do corpo mais atingida 

corresponde às extremidades superiores (cód. 50 – 42%). Com frequências mais baixas, 

seguem-se as extremidades inferiores (cód. 60 – 19%) e a cabeça (cód.10 – 13%). 

 

Para ambos os sectores em análise, neste estudo, salienta-se o facto de que, nos acidentes 

mortais as categorias relacionadas com a informação desconhecida ainda apresentam 

frequências elevadas, o que torna a definição de estratégias de prevenção mais difícil. No 

entanto, para o sector C, se se compararem os valores obtidos neste estudo com os do estudo 

anterior (Jacinto et al, 2007), observa-se uma diminuição acentuada no valor das frequências. 

Pode-se assim concluir que o problema de falta de comunicação entre as várias entidades 
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envolvidas na investigação de acidentes mortais, referido no trabalho anterior, estará de 

alguma forma a ser menos crítico. 

 

Finalmente, a tabela 4.34 apresenta o número médio, para o período de cinco anos, dos 

acidentes mortais e não-mortais, para cada grupo etário e para o subsector DD. 

 

Tabela 4.34. Acidentes de trabalho (mortais e não-mortais) no subsector das Indústrias da Madeira e da 

Cortiça e suas Obras, segundo a idade do sinistrado, no período 2002-2006 (média anual). 

 <25  25-44 45-64 >64 99 Total 

Mortais 0,4 2 3,4 0,2 0,2 6 

       Não-Mortais 957 3.828 2.103 104 243 7.235 

 

No gráfico seguinte observam-se diferenças óbvias de tipologia entre os acidentes mortais e 

não-mortais por faixas etárias, algo que não sucedeu no sector C.  
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Legenda: 

<25 (0-24 anos) 

25-44 (25-44 anos) 

45-64 (45-64 anos) 

 

>64 (65 anos ou mais) 

99 (Idade desconhecida) 

Gráfico 4.26. Acidentes de trabalho (%) – mortais e não-mortais – no subsector das Indústrias da Madeira e da 

Cortiça e suas Obras, segundo a idade do sinistrado, no período 2002-2006. 

 

No caso dos acidentes mortais o grupo mais frequente corresponde à faixa entre os 45 e 64 

anos (55%), seguida pela faixa dos 25 aos 44 anos (32%). Note-se que este resultado vem 

corroborar o resultado da análise anterior, patente na figura 4.10, relativo à pancada/colisão. 
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Tendo sido estabelecido que o acidente por pancada/colisão (C40) é, sem sombra de dúvida, o 

acidente mortal mais frequente no subsector DD (gráfico 4.23), então será licito concluir que a 

prevenção de acidentes mortais nesta actividade das Madeiras e Cortiças passa por: 1 – 

prevenir riscos de pancada/colisão, e 2 – dar atenção prioritária à faixa etária dos 45-64 anos. 

 

O top 2 dos acidentes não-mortais é constituído pelos mesmos grupos etários que, no entanto, 

trocam de posição. A faixa etária mais frequente neste caso corresponde aos 25-44 anos 

(53%), seguida pela faixa compreendida entre os 45 e 64 anos (29%).  

 

4.2.4 Relações causa-efeito estatisticamente significativas – coeficiente R 

 

Tal como no ponto 4.1.4, também aqui se vai analisar o mecanismo causa-efeito dos acidentes 

mortais e não-mortais, o qual é definido através das causas (desvio) associadas a cada tipo de 

acidente (contacto) e é determinado através de dois testes estatísticos. Mais uma vez, o 

cruzamento entre as modalidades de desvio e de contacto vai ser desdobrado para as diferentes 

faixas etárias.  

 

Tabela 4.35. Acidentes de trabalho mortais no subsector das Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas 

Obras, por contacto, segundo o desvio, no período 2002-2006 (modalidades fortemente inter-relacionadas). 

 

Na tabela anterior observa-se o cruzamento “contacto × desvio” para os acidentes mortais do 

subsector das Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas Obras, apresentando seis cruzamentos 

com uma relação causa-efeito estatisticamente muito forte e um cruzamento com uma relação 

causa-efeito estatisticamente forte.  
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O tipo de acidente mortal mais frequente do subsector DD é a pancada por objecto em 

movimento, colisão com (C40 – 45%). As causas conhecidas que provocam este “acidente 

típico” mortal são as que apresentam uma associação estatisticamente significativa com ele: 

em 7% dos casos o transbordo, fuga, emissão, etc. (D20), com R = 2,2; em 14% dos casos a 

ruptura, rebentamento, resvalamento, etc. (D30), com R = 2,2; e em 71% dos casos a perda de 

controlo (D40), com R = 1,6. De seguida apresentam-se estas observações numa tabela 

resumo. 

 

Tabela 4.36. “Acidente típico” mortal no subsector das Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas Obras e o 

respectivo valor de R, no período 2002-2006. 

Tipo de acidente Causas estatisticamente significativas R 

Causado em 71% dos casos por D40 – 

Perda de controlo 
1,6 

Causado em 14% dos casos por D30 –  

Ruptura, rebentamento, resvalamento, etc. 
2,2 C40 – Pancada/Colisão (45%) 

Causado em 7% dos casos por D20 – 

Transbordo, fuga, emissão, etc. 
2,2 

 

A intervenção preventiva no “acidente típico” implica a redução das causas que lhe estão 

associadas estatisticamente; neste caso são três as modalidades de desvio, sendo que a 

categoria que mais contribui para o “acidente típico” mortal – D40, perda de controlo – 

apresenta uma relação positiva forte com este. Por outro lado, a actuação sobre as causas de 

natureza técnica (D30 e D20), terão menor impacto numérico, mas eventualmente um efeito 

mais eficaz (maior probabilidade de sucesso), já que a relação é estatisticamente muito forte. 

  

As estratégias de prevenção orientadas para as causas também implicam uma actuação ao 

nível da modalidade D40. Este tipo de prevenção vai ter um impacto em vários tipos de 

acidente, não só no “acidente típico” (C40 × D40), mas também noutro, que apresenta uma 

relação positiva muito forte com a perda de controlo, nomeadamente o entalão, esmagamento, 

etc. (C60, com R = 2,2). 
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Tabela 4.37. Acidentes de trabalho não-mortais no subsector das Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas 

Obras, por contacto, segundo o desvio, no período 2002-2006 (modalidades fortemente inter-relacionadas). 

 
Na tabela 4.37 observa-se também o cruzamento “contacto × desvio”, mas neste caso para os 

acidentes não-mortais do subsector DD, apresentando onze cruzamentos com uma relação 

causa-efeito estatisticamente muito forte e dois cruzamentos com uma relação causa-efeito 

estatisticamente forte.  

 

Pela frequência da variável contacto, identificam-se dois “acidentes típicos”. Estes “acidentes 

típicos” não-mortais correspondem ao contacto com agente material cortante, afiado, áspero 

(C50 – 28%) e à pancada por objecto em movimento, colisão com (C40 – 23%). O primeiro 

pode ser causado por sete modalidades de desvio conhecidas, mas apenas apresenta uma 

relação estatisticamente significativa com a perda de controlo (D40, com R = 1,9). A pancada 

por objecto em movimento, colisão com (segundo caso) também pode ser provocada por sete 

categorias de desvio conhecidas, no entanto, apresenta duas relações positivas muito fortes 

com transbordo, fuga, emissão, etc. (D20, com R = 3,6) e com ruptura, rebentamento, 

resvalamento, etc. (D30, com R = 3). As categorias de desvio que causam os “acidentes 

típicos” e o respectivo valor de R de cada um dos cruzamentos encontram-se na seguinte 

tabela resumo. 

 

Tabela 4.38. “Acidentes típicos” não-mortais no subsector das Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas 

Obras e o respectivo valor de R, no período 2002-2006. 

Tipo de acidente Causas estatisticamente significativas R 

C50 – Contacto com agente material 

cortante, afiado, áspero (28%) 

Causado em 85% dos casos por D40 – 

Perda de controlo 
1,9 

Causado em 26% dos casos por D20 – 

Transbordo, fuga, emissão, etc. 
3,6 

C40 – Pancada/Colisão (23%) 
Causado em 16% dos casos por D30 – 

Ruptura, rebentamento, resvalamento, etc. 
3 
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Ao se definirem as estratégias de prevenção que actuem no “acidente típico” não-mortal, que 

neste subsector são dois, devem-se tentar reduzir três causas distintas. No acidente mais 

frequente é a perda de controlo que apresenta uma relação estatisticamente significativa com 

este e é também esta a modalidade de desvio mais frequente dos acidentes não-mortais. No 

caso da pancada/colisão (C40), as causas D20 e D30 deveriam ser reduzidas, apesar de não 

serem as que mais contribuem numericamente para este tipo de acidente. 

 

Por outro lado, se a opção for prevenir a causa mais frequente (D40, perda de controlo – 

44%), isso irá ter impacto positivo em seis diferentes tipos de acidente, incluindo um dos 

“acidentes típicos” (C50 × D40). 

 

Tal como sucedeu no sector das Indústrias Extractivas, também neste sector, e tanto nos 

acidentes mortais, como nos acidentes não-mortais, a causa mais frequente corresponde à 

perda de controlo e é a que mais contribui para ambos os “acidentes típicos”. A perda de 

controlo (D40) pode ser considerada como uma das principais causas, pelo que deverá ser 

encarada em termos de prevenção.  

 

Definir estratégias de prevenção concretas para esta modalidade de desvio não é tarefa fácil; 

primeiro, porque é um desvio de natureza humana, relacionado com comportamentos e acções 

individuais (difíceis de prever), e, segundo, porque é uma classe muito abrangente e genérica. 

Ainda assim, é admissível pensar que pelo menos se deva equacionar a formação e treino dos 

trabalhadores (na utilização de equipamentos e ferramentas especificas) como uma forma de 

aumentar a segurança. Qualquer acção de melhoria orientada para os comportamentos 

humanos provavelmente terá efeito significativo.  

 

Por outro lado, existem dois cruzamentos significativos comuns aos mortais e aos não-

mortais: C40 × D20; C40 × D30, ambos causados por falhas técnicas.  

 

Como este estudo é essencialmente de natureza estatística e epidemiológica, a autora não pode 

propor medidas concretas, mas apenas demonstrar onde se encontram as oportunidades de 

actuação mais relevantes. Cabe às empresas e associações do(s) sector(es) identificar, no 

terreno, quais são os perigos/desvios técnicos mais críticos e como os controlar de modo mais 

eficaz. 
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Relação causa-efeito por faixa etária  

 

As tabelas que apresentam os acidentes de trabalho (mortais e não-mortais) por faixa etária, 

no subsector das Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas Obras, por contacto, segundo o 

desvio encontram-se no Apêndice III. As categorias de desvio que causam os “acidentes 

típicos” e o respectivo valor de R de cada um dos cruzamentos encontram-se nas tabelas 

resumo a seguir apresentadas. 

 

Tabela 4.39. “Acidentes típicos” mortais, por faixa etária, no subsector das Indústrias da Madeira e da 

Cortiça e suas Obras e o respectivo valor de R, no período 2002-2006. 

 Tipo de acidente Causas estatisticamente significativas R 

2
5

-4
4

 A
n

o
s 

C40 – Pancada/Colisão (50%) 
Causado em 20% dos casos por D20 – 

Transbordo, fuga, emissão, etc. 
2 

Causado em 75% dos casos por D40 –  

Perda de controlo 
1,6 

4
5

-6
4

 A
n

o
s 

C40 – Pancada/Colisão (47%) 
Causado em 25% dos casos por D30 – 

Ruptura, rebentamento, resvalamento, etc. 
2,1 

 

No subsector DD, tanto nos mais novos (< 25 anos), como nos mais velhos (65+ anos) foi 

identificado um único”acidente típico” mortal, no período considerado; sendo que no caso do 

grupo 65+ anos o acidente mais frequente não apresenta relações estatisticamente 

significativas com nenhuma das causas. Assim, estes dois grupos não são incluídos na análise 

por falta de representatividade estatística.   

 

Para as outras duas faixas 25-44 e 45-64 anos foi identificado o mesmo “acidente típico” (C40 

– pancada por objecto em movimento, colisão com); no entanto, as causas que apresentam 

relações estatisticamente significativas com este diferem nas duas faixas etárias, sendo as 

mesmas do total do sector.  
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Tabela 4.40. “Acidentes típicos” não-mortais, por faixa etária, no subsector das Indústrias da Madeira e da 

Cortiça e suas Obras e o respectivo valor de R, no período 2002-2006. 

 Tipo de acidente Causas estatisticamente significativas R 

<
2

5
 A

n
o

s 

C50 – Contacto com agente material 

cortante, afiado, áspero (31%) 

Causado em 84% dos casos por D40 – 

Perda de controlo 
1,7 

C50 – Contacto com agente material 

cortante, afiado, áspero (27%) 

Causado em 85% dos casos por D40 –  

Perda de controlo 
2 

Causado em 30% dos casos por D20 – 

Transbordo, fuga, emissão, etc. 
3,7 

C40 – Pancada/Colisão (23%) 
Causado em 16% dos casos por D30 – 

Ruptura, rebentamento, resvalamento, etc. 
3 

2
5

-4
4

 A
n

o
s 

C70 – Constrangimento físico do corpo 

(21%) 

Causado em 97% dos casos por D70 – 

Movimento do corpo sujeito a constrang. físico 
4,7 

C50 – Contacto com agente material 

cortante, afiado, áspero (28%) 

Causado em 85% dos casos por D40 – 

Perda de controlo 
1,9 

Causado em 20% dos casos por D20 – 

Transbordo, fuga, emissão, etc. 
3,5 

C40 – Pancada/Colisão (24%) 
Causado em 19% dos casos por D30 – 

Ruptura, rebentamento, resvalamento, etc. 
2,9 

Causado em 70% dos casos por D50 – 

Escorregamento ou hesitação com queda 
4,7 

4
5

-6
4

 A
n

o
s 

C30 – Queda (21%) 
Causado em 23% dos casos por D60 – 

Movimento do corpo não sujeito a constrang. físico 
2,4 

>
6

4
 A

n
o

s 

C50 – Contacto com agente material 

cortante, afiado, áspero (34%) 

Causado em 84% dos casos por D40 –  

Perda de controlo 
1,8 

 

No caso dos acidentes não-mortais, e no período em estudo, os resultados mais relevantes são: 

o contacto com o agente material cortante, afiado, áspero (C50) é o acidente mais frequente 

para todas as faixas etárias e apresenta uma relação estatisticamente significativa com a 

mesma causa (D40 – perda de controlo). Adicionalmente, a pancada por objecto em 

movimento, colisão com (C40) é um “acidente típico” comum às faixas etárias dos 25 aos 44 

anos e dos 45 aos 64 anos e também é causado pelas mesmas modalidades de desvio (D20 e 

D30).  

 

No grupo dos 25 aos 44 anos observa-se ainda outro acidente relevante (C70 – 

constrangimento físico do corpo), o que não ocorria no total do subsector; o mesmo sucede-se 

dos 45 aos 64 anos onde se constata um outro “acidente típico” (C30 – queda) que também 

não se verificava no subsector DD.  
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Assim, não se verificam grandes diferenças entre os “acidentes típicos” não-mortais no 

subsector DD para as diferentes faixas etárias, apesar dos grupos 25-44 anos e 45-64 anos 

apresentarem outros “acidentes típicos” não comuns às restantes faixas. 

 

Neste subsector, as estratégias de prevenção para os acidentes não-mortais deverão incidir 

sobre a mesma causa (D40) em todas as faixas etárias, apesar de existirem outras causas 

estatisticamente significativas associadas a outros tipos de acidente.  

 

Tal como discutido atrás, a modalidade de desvio perda de controlo (C40) é genérica, envolve 

acções humanas erróneas, e a sua prevenção é difícil de especificar em concreto. No entanto, 

neste subsector há uma informação adicional importante: a perda de controlo estará 

relacionada com máquinas e objectos cortantes, que provocam o “acidente típico” C50. Assim 

e para este subsector, poderá admitir-se formação e treino focado em trabalhos com máquinas 

e ferramentas cortantes.   

4.2.5 Relações causa-efeito estatisticamente significativas – coeficiente φ 

 

Para os acidentes não-mortais do subsector DD vai-se aplicar o coeficiente Phi, da mesma 

forma que se fez para o sector das Indústrias Extractivas. Dado o reduzido número médio de 

acidentes mortais, o coeficiente Phi vai ser apenas aplicado aos acidentes não-mortais. 

Também através deste teste estatístico se vai avaliar o cruzamento entre as modalidades de 

desvio e de contacto desdobrado para as diferentes faixas etárias. 

 

Tal como o coeficiente R, também o Phi vai permitir avaliar a “força” e a direcção das 

relações entre as modalidades de desvio (causas) e as de contacto (tipo de acidente).  

 

Como sucedeu no caso do sector C, o coeficiente Phi e a sua significância (p) foram 

calculados através do software SPSS®. Para determinar se as relações entre categorias de 

variáveis são ou não independentes, analisa-se o valor de p, isto é, um valor do p inferior ao 

nível de significância (α = 0,05), implica rejeitar a hipótese nula e podemos constatar que 

existe evidência para se afirmar que as duas categorias de variáveis estão relacionadas (são 

dependentes). 
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A tabela seguinte apresenta a síntese comparativa dos valores obtidos através dos dois testes 

estatísticos, para os dois “acidentes típicos” não-mortais do subsector DD. As restantes tabelas 

de resultados da aplicação deste método encontram-se no Apêndice IV. 

 

Tabela 4.41. Valor de R e de φ (e a respectiva significância) para os “acidentes típicos” não-mortais no 

subsector das Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas Obras, no período 2002-2006. 

Tipo de acidente Causa R φ p 

C50 – Contacto com ag. mat. cortante, etc. 

(28%) 
D40 – Perda de controlo 1,9 0,511 (0,000)

+ 

D20 – Transbordo, fuga, emissão, etc. 3,6 0,397 (0,000)
+ 

C40 – Pancada/Colisão (23%) 
D30 – Ruptura, rebent., resvalam., etc. 3 0,266 (0,000)

+ 

+ Valor de φ positivo e significativo a 5%. 

 

Com base na tabela anterior, pode-se afirmar que as causas que estão estatisticamente 

relacionadas com o “acidente típico” não-mortal do subsector DD são as mesmas quando 

aplicamos os dois testes. 

 

Observando a “força” das relações de todos os pares contacto × desvio identificadas pelos dois 

métodos, verifica-se que, como aconteceu no sector C, o coeficiente Phi e R são testes 

equiparados. O φ identifica um número idêntico de relações positivas fortes e muito fortes; 

das 13 relações assinaladas por R (ver sombreada na tabela 4.37), o φ identificou 11. Também 

se verifica que, normalmente, as relações identificadas por R como sendo muito fortes, 

também são identificadas por φ como sendo as mais fortes. 

 

Assim, como se verificou no sector C, também neste sector se constata que o φ é mais 

constritivo se alargarmos o critério para todas as relações “positivas”, em vez de apenas para 

as fortes e muito fortes, e para as relações negativas. As últimas não têm interesse para a 

análise de acidentes de trabalho, que na prática indicam se existe forte ou fraca probabilidade 

de uma dada causa (Di) não provocar um certo tipo de acidente (Ci). 

 

A tabela seguinte apresenta a síntese comparativa dos valores obtidos através dos dois testes 

estatísticos, para o “acidente típico” não-mortal, mas agora considerando cada faixa etária.  
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Tabela 4.42. Valor de R e de φ (e a respectiva significância) para os “acidentes típicos” não-mortais, por faixa 

etária, no subsector das Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas Obras, no período 2002-2006. 

 Tipo de acidente  R φ p 

<
2

5
 A

n
o

s 

C50 – Cont. com ag. mat. cort., etc 

(31%) 
D40 – Perda de controlo 1,7 0,471 (0,000)

+ 

C50 – Cont. com ag. mat. cort., etc 

(27%) 
D40 – Perda de controlo 2 0,526 (0,000)

+ 

D20 – Transbordo, fuga, emissão, etc. 3,7 0,438 (0,000)
+ 

C40 – Pancada/Colisão (23%) 

D30 – Rupt., rebenta., resvalamento, etc. 3 0,262 (0,000)
+ 

2
5

-4
4

 A
n

o
s 

C70 – Constrang. físico do corpo  

(21%) 
D70 – Mov. do corpo suj. a constrang. físico 4,7 0,973 (0,000)

+ 

C50 – Cont. com ag. mat. cort., etc 

(28%) 
D40 – Perda de controlo 1,9 0,502 (0,000)

+ 

D20 – Transbordo, fuga, emissão, etc. 3,5 0,341 (0,000)
+ 

C40 – Pancada/Colisão (24%) 
D30 – Rupt., rebenta., resvalamento, etc. 2,9 0,281 (0,000)

+ 

D50 – Escorreg. ou hesitação com queda 4,7 0,793 (0,000)
+ 

4
5

-6
4

 A
n

o
s 

C30 – Queda (21%) 
D60 – Mov. do corpo n. suj. a constrang. físico 2,4 0,228 (0,000)

+ 

>
6

4
 A

n
o

s 

C50 – Cont. com ag. mat. cort., etc 

(34%) 
D40 – Perda de controlo 1,8 0,513 (0,000)

+ 

+ Valor de φ positivo e significativo a 5%. 

 

Observando agora os “acidentes típicos” de cada uma das faixas etárias, pode-se verificar que 

através dos dois métodos foram identificadas as mesmas causas positivamente relacionadas 

com estes. 

 

Ao se decompor o acidente não-mortal nas suas faixas etárias, mais uma vez se constata que o 

coeficiente Phi é um teste aparentemente equiparado ao R e que a “força” da relação evolui no 

mesmo sentido; ou seja: o que é muito forte num método (R), também será mais forte no outro 

(φ). 
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5 Conclusões 
 

O trabalho actual alargou o âmbito de um estudo anterior, cujo tema era a sinistralidade 

laboral em Portugal (Jacinto et al, 2007). Nesta dissertação são analisados dois sectores de 

actividade económica – Indústrias Extractivas (sector C) e Indústrias da Madeira e da Cortiça 

e suas Obras (subsector DD) – para um período de cinco anos consecutivos (2002-2006). 

Enquanto o subsector DD constitui uma novidade em relação ao trabalho anterior, o sector C é 

comum a ambos os estudos. Desta forma, foi possível confirmar as conclusões sobre a 

sinistralidade do sector C que, tanto em 2007, como agora, é o sector com maior taxa de 

incidência a nível nacional. 

 

A análise de acidentes de trabalho representa uma importante fonte de informação para 

desenvolver estratégias de prevenção (Chi et al, 2004, p. 77); assim sendo, foram utilizadas 

duas metodologias estatísticas para se compreenderem as relações causa-efeito mais 

relevantes nos acidentes de trabalho mortais e não-mortais. Estas foram analisadas através de 

duas variáveis chave: desvio (causa) e contacto (tipo de acidente). A aplicação do coeficiente 

Phi (φ) constitui uma novidade em relação ao trabalho anterior, e, se por um lado a sua 

aplicação é mais morosa que o coeficiente R, por outro confere maior liberdade na escolha do 

limites da “força” das relações. 

 

Outro objectivo do estudo consistiu em verificar se os acidentes envolvendo trabalhadores 

mais novos são estatisticamente diferentes dos acidentes dos mais velhos. Para tal, repetiu-se a 

análise das relações “desvio × contacto” para cada sector e por faixa etária.  

 

5.1 Indústrias Extractivas (sector C) 

 

Regra geral os resultados obtidos neste trabalho, para o sector C, não diferem muito dos 

obtidos no estudo anterior (Jacinto et al, 2007); há contudo algumas diferenças dignas de 

salientar. 

 

Nas pirâmides dos acidentes verifica-se que o sector C apresentava maior potencial para a 

ocorrência de acidentes mortais no período 2001-2003 (1:148) que no período 2002-2006 

(1:175), sendo que esta aparente tendência de melhoria só poderá ser confirmada no futuro. 
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Por outro lado, esta nova análise, mostra que o tipo de acidente com maior potencial de 

mortalidade corresponde ao C60 (entalão, esmagamento, etc.), apesar deste ser o menos 

frequente do top 4 analisados; em contraste, o com menor probabilidade de acidente mortal é a 

pancada/colisão (C40), que por seu lado, é o acidente mais frequente. Quando os mesmos 

dados globais (i.e., mortais e não-mortais) são discriminados por faixa etária, o grupo 25-44 

anos é aquele onde se justifica a prevenção prioritária, porque apresenta simultaneamente 

maior número de acidentes (frequência) e maior probabilidade (rácio) para acidente mortal. 

Neste caso, os acidentes a prevenir são as modalidades C30 (queda) e o C60 (entalão, 

esmagamento, etc.). 

 

Desdobrando os dados em mortais e não-mortais, verifica-se que o “acidente típico” não-

mortal do sector C permanece o mesmo (C40 – pancada/colisão) nos dois estudos; contudo, 

agora aparece outra causa fortemente associada estatisticamente, que corresponde à perda de 

controlo (D40). A grande diferença nos dois períodos analisados ocorre no “acidente típico” 

mortal: no estudo anterior foi detectado apenas um (C30 – queda); agora, para além do C30, 

foram identificados outros dois (C40 – pancada/colisão e C60 – entalão, esmagamento, etc.).  

 

Desdobrando ainda mais, por faixas etárias, constata-se que nos acidentes não-mortais há 

diferenças entre os “acidentes típicos” dos trabalhadores mais jovens e dos mais velhos; nos 

trabalhadores com 65+ anos, a queda (C30) é o acidente mais frequente, enquanto em todas as 

outras é a pancada/colisão (C40). No que diz respeito aos mortais, só se analisou o grupo 25-

44 anos, que apresenta os mesmos três “acidentes típicos” que a totalidade do sector. 

 

O coeficiente Phi foi aplicado apenas no caso dos acidentes não-mortais. Comparando os 

resultados obtidos através dos dois métodos (R e φ), verifica-se que ambos identificam as 

mesmas causas como estando positivamente relacionadas com o “acidente típico” do sector 

(C40). Por outro lado e analisando a “força” das relações de todos os pares contacto × desvio 

identificadas pelos dois métodos, verifica-se que o coeficiente Phi é um teste aparentemente 

equiparado ao R, já que assinala, não só os mesmos pares, mas também um número idêntico 

de relações fortes e muito fortes. O mesmo se constata quando se desdobram os acidentes por 

faixas etárias. Quando existem poucos dados (número reduzido de acidentes) o Phi parece ser 

mais robusto (apertado) do que o R, porque aceita mais facilmente a hipótese nula (i.e., admite 

que não existe relação de dependência entre categorias de variáveis). 
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5.2 Indústrias da Madeira e da Cortiça e suas Obras (subsector DD) 

 

Neste subsector constatam-se, à partida, dois “acidentes típicos” genéricos: o primeiro devido 

a contacto com agente material cortante, afiado, áspero (C50), por materiais e/ou componentes 

de máquina (cód. 14); o segundo por ocorrência de pancada/colisão (C40), também por 

materiais e/ou componentes de máquina. Em qualquer deles o acidentado é um homem entre 

25-44 anos e foram essencialmente originados pela perda de controlo (D40), causando feridas 

ou lesões superficiais (cód. 10) nas extremidades superiores (cód. 50). 

 

Nas pirâmides dos acidentes constata-se que no subsector das Indústrias da Madeira e da 

Cortiça e suas Obras o potencial de mortalidade é igual a 1:618. Para o mesmo período, o 

sector C apresenta muito maior probabilidade para acidente mortal (1:175) que o subsector 

DD. Foram construídas pirâmides parciais para os contactos mais frequentes (top 4). Nos que 

ocorreram mortes (C40 – pancada/colisão e C30 – queda); aquele que apresenta maior 

potencial de mortalidade é o C40, que também é o mais frequente dos dois. Os dados globais 

foram desdobrados por faixas etárias para cada um destes contactos. Verifica-se, no entanto, 

que é difícil de estabelecer, em qualquer dos casos, a prevenção prioritária para as diferentes 

faixas etárias. 

 

Um aspecto curioso na tipologia da sinistralidade deste sector está no seguinte facto: nos 

acidentes não-mortais, a maior frequência regista-se no grupo 25-44 anos, o que é expectável 

e confirma o que se encontra escrito no primeiro parágrafo desta secção e que se refere ao 

total do sector. No entanto, é no grupo dos 45-64 anos que se registam mais acidentes mortais. 

 

Pela aplicação do coeficiente R chegam-se às seguintes conclusões: 

 

- O “acidente típico” mortal deste sector corresponde à pancada/colisão (C40), que se encontra 

estatisticamente associado às seguintes causas: perda de controlo (D40), ruptura, 

rebentamento, resvalamento, etc. (D30) e transbordo, fuga, emissão, etc. (D20); 

 

- Os “acidentes típicos” não-mortais são dois: 1) contacto com agente cortante, afiado, áspero 

(C50) estatisticamente associado à perda de controlo (D40), e 2) pancada/colisão (C40) 

estatisticamente associado ao transbordo, fuga, emissão, etc. (D20) e à ruptura, rebentamento, 

resvalamento, etc. (D30); 
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- Nos acidentes mortais e para as faixas 25-44 e 45-64 anos foi identificado o mesmo 

“acidente típico” – pancada/colisão (C40) – mas com diferentes causas estatisticamente 

associadas a cada uma das faixas etárias. 

 

- Nos acidentes não-mortais não se verificam grandes diferenças entre os “acidentes típicos” 

das diversas faixas etárias; o contacto com agente material cortante, afiado, áspero (C50) é 

comum a todas as faixas; no entanto, os grupos 25-44 e 45-64 anos apresentam outros 

“acidentes típicos” para além do referido C50. 

 

Também neste subsector o coeficiente Phi foi aplicado apenas ao caso dos acidentes não-

mortais. Ao se compararem os resultados obtidos pelos dois métodos (R e φ), tanto para a 

globalidade do sector, como para cada um dos grupos etários, constata-se que ambos 

identificam as mesmas causas como estando positivamente relacionadas com os respectivos 

“acidentes típicos”. Quando a análise recai sobre a “força” das relações, mais uma vez se 

verifica que o coeficiente Phi é um teste equiparado ao R e que a “força” da relação evolui no 

mesmo sentido; ou seja: o que é muito forte num método (R), também será mais forte no outro 

(φ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 89 

Referências Bibliográficas 

 

- Applied Statistics Handbook, Chapter 2: Nominal/Ordinal Data, Coefficients for Measuring 

Association, http://www.acastat.com/Statbook/chisqassoc.htm, consultado em 12 de Março de 

2009.  

 

- Behm, M. (2005). Linking construction fatalities to the design for construction safety 

concept. Safety Science 43 (8), 589-611. 

 

- Bernard, H. R. (2000), Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. 

Sage Publications, Inc., California, In: http://books.google.pt (link to book title). 

 

- Blake, D.E., Tutorial 9: Measures of Association for Nominal Variables,  

http://www.politics.ubc.ca/poli380/work09.htm, consultado em 12 de Março de 2009. 

 

- Brooks, B. (2008). Shifting the focus of strategic occupational injury prevention – Mining 

free-text, workers compensation claims data. Safety Science 46 (1), 1-21. 

 

- Changing Minds, Chi-Square Test,  

http://changingminds.org/explanations/research/analysis/chi-square.htm, consultado a 23 de 

Junho de 2009. 

 

- Changing Minds, Cramer’ V, 

http://changingminds.org/explanations/research/analysis/cramers_v.htm, consultado a 12 de 

Março de 2009. 

 

- Changing Minds, Phi (φ) Correlation, 

http://changingminds.org/explanations/research/analysis/phi.htm, consultado a 23 de Junho de 

2009. 

 

- Chauvin, C. and Le Bouar, G. (2007). Occupational injury in the French sea fishing industry: 

a comparative study between the 1980s and today. Accident Analysis and Prevention 39 (1), 

79-85. 



 90 

- Chi, C.F., Chang, T.C. and Hung, K.H. (2004). Significant industry-source of injury-accident 

type of occupational fatalities in Taiwan. International Journal of Industrial Ergonomics 34 

(2), 77-91. 

 

- Chi, C.F., Chang, T.C. and Ting, H.I. (2005). Accident patterns and prevention measures for 

fatal occupational falls in the construction industry. Applied Ergonomics 36 (4), 391-400.  

 

- Chi, C.F., Chang, T.C. and Tsou, C.L. (2006). In-depth investigation of escalator riding 

accidents in heavy capacity MRT stations. Accident Analysis and Prevention 38 (4), 662-670. 

 

- Chi, C.F., Yang, C.C. and Chen, Z.L. (2009). In-depth accident analysis of electrical 

fatalities in the construction industry. International Journal of Industrial Ergonomics 39 (4), 

635-644. 

 

- Cohen, L. and Holliday, M. (1996), Practical Statistics for Students. Second Edition, Paul 

Chapman Publishing, UK, In: http://books.google.pt (link to book title). 

 

- Comissão Europeia, Estatísticas Europeias de Acidentes de Trabalho (EEAT) – 

Metodologia, Edição de 2001.  

In: http://ec.europa.eu/employment_social/news/2002/apr/1130_pt.pdf. 

 

- Cramer, D. (1998), Fundamental Statistics for Social Research: step-by-step calculations 

and computer techniques using SPSS for Windows. Routledge, London, In: 

http://books.google.pt (link to book title). 

 

- Cyrus, R.M. and Nitin, R.P./SPSS Inc. (2007c), SPSS 16.0 Manual – SPSS Exact Tests, 

Chicago.  

 

- European Commission, European Statistics on Accidents at Work (ESAW) – Methodology, 

2001 Edition. In: http://ec.europa.eu/employment_social/news/2002/apr/1130_en.pdf. 

 

- Fielding, J. and Gilbert, N. (2000), Understanding Social Statistics, Sage Publications, Inc., 

California. ISBN 0-8039-7982-7. 



 91 

- Garson, G. D. (1998b), Nominal Association: Phi, Contingency Coefficient, Tschuprow’s T, 

Cramer’s V, Lambda, Uncertainty Coefficient, 

http://faculty.chass.ncsu.edu/garson/PA765/assocnominal.htm, consultado em 12 de Março de 

2009. 

 

- GEP – Gabinete de Estratégia e Planeamento, Acidentes de trabalho de 2002, GEP, 

Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, Lisboa. In: 

http://www.gep.mtss.gov.pt/estatistica/acidentes/atrabalho2002.pdf, consultado em 29 de 

Março de 2009.   

 

- GEP – Gabinete de Estratégia e Planeamento (2007), Acidentes de trabalho de 2003, GEP, 

Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, Lisboa. In: 

http://www.gep.mtss.gov.pt/estatistica/acidentes/at2003.pdf, consultado em 29 de Março de 

2009.   

 

- GEP – Gabinete de Estratégia e Planeamento (2008a), Acidentes de trabalho de 2004, GEP, 

Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, Lisboa. In: 

http://www.gep.mtss.gov.pt/estatistica/acidentes/atrabalho2004.pdf, consultado em 29 de 

Março de 2009.   

 

- GEP – Gabinete de Estratégia e Planeamento (2008b), Acidentes de trabalho de 2005, GEP, 

Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, Lisboa. In: 

http://www.gep.mtss.gov.pt/estatistica/acidentes/atrabalho2005.pdf, consultado em 29 de 

Março de 2009.   

 

- GEP – Gabinete de Estratégia e Planeamento (2008c), Acidentes de trabalho de 2006, GEP, 

Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, Lisboa. In: 

http://www.gep.mtss.gov.pt/estatistica/acidentes/atrabalho2006.pdf, consultado em 29 de 

Março de 2009.   

 

- Jacinto, C., Almeida, T., Antão, P. e Soares, C.G. (2007), Causas e Circunstâncias dos 

Acidentes de Trabalho em Portugal, Colecção Cogitum n.º 27, Centro de Informação e 

Documentação (CID/GEP), Lisboa. ISBN 978-972-704-298-2. 



 92 

- Jacinto, C. and Soares, C.G. (2008). The added value of the new ESAW/Eurostat variables in 

accident analysis in the mining and quarrying industry. Journal of Safety Research 39 (6), 

631-644.  

 

- Morgan, G. A., Leech, N. L., Gloeckner, G. W. and Barrett, K. C. (2004), SPSS for 

Introductory Statistics: Use and Interpretation. Second Edition, Lawrence Erlbaum 

Associates, Inc., New Jersey, In: http://books.google.pt (link to book title). 

 

- Sirkin, R. M. (2006), Statistics for the Social Sciences. Third Edition, Sage Publications, 

Inc., California, In: http://books.google.pt (link to book title). 

 

- SPSS Inc. (2007b), SPSS 16.0 Manual – Brief Guide, Chicago.  

 

 

Outras referências úteis (não citadas no texto) 

 

- Agresti, A. (2002), Categorical Data Dnalysis. Second Edition, John Wiley and Sons, Inc., 

Puplication, New Jersey, In: http://books.google.pt (link to book title). 

 

- Blake, D.E., Tutorial 8: Inferencial Statistics, 

http://www.politics.ubc.ca/poli380/work08.htm, consultado em 12 de Março de 2009. 

 

- Demmitt, K., Tips for Using Explorit,  

http://a-s.clayton.edu/demmitt/tips_for_using_explorit.htm, consultado em 15 de Março de 

2009. 

 

- Donahue, K.A., Unit 13: Association between Variables Measured at the Nominal Level,  

http://www.geocities.com/donahuekaren/statlecture13.doc, consultado em 12 de Março de 

2009. 

 

- Everitt, B.S. (1977), The Analysis of Contingency Tables. Second Edition, Chapman and 

Hall/CRC, Florida, In: http://books.google.pt (link to book title). 

 

 



 93 

- Garson, G. D. (1998a), Fisher Exact Test of Significance, 

http://faculty.chass.ncsu.edu/garson/PA765/fisher.htm, consultado em 27 de Março de 2009. 

 

- Leonard, T., with contributions by Papasouliotis, O. (1999), A course in categorical Data 

Analysis. Chapman and Hall/CRC, Florida, In: http://books.google.pt (link to book title). 

 

- Nelson, E. N. and Edward E. N. (1998a), Appendix D – Computation of Measures of 

Association, http://www.ssric.org/trd/modules/cowi/appendixd, consultado em 12 de Março 

de 2009. 

 

- Nelson, E. N. and Edward E. N. (1998b), Chapter 3 – Survey Research Design and 

Quantitative Methods of Analysis for Cross-sectional Data,  

http://www.ssric.org/trd/modules/cowi/chapter3, consultado em 12 de Março de 2009. 

 

- Nelson, E. N. and Edward E. N. (1998c), Chapter 4 – Introducing a Control Variable 

(Multivariate Analysis), http://www.ssric.org/trd/modules/cowi/chapter4, consultado em 19 de 

Março de 2009. 

 

- Osborn, C.E. (2005), Statistical applications for health information management. Second 

Edition, Jones and Bartlett Publishers, Inc., U.S.A., In: http://books.google.pt (link to book 

title). 

 

- Pollard, J.H. (1977), A Handbook of Numerical and Statistical Techniques – With Examples 

Mainly from the Life Sciences. Last Edition 2009, Cambridge University Press, Cambridge, 

UK, In: http://books.google.pt (link to book title). 

 

- Seaman, M.A. (2001), Categorical Data,  

http://edpsych.ed.sc.edu/seaman/edrm711/questions/categorical.htm, consultado em 12 de 

Março de 2009. 

 

- SPSS Inc. (2007a), SPSS 16.0 Manual – Algorithms, Chicago.  

 

 

 



 94 

- Westburn Publishers LTD (2002a), Contingency Table,  

http://www.westburnpublishers.com/marketing-dictionary/c/contingency-table.aspx, 

consultado em 12 de Março de 2009. 

 

- Westburn Publishers LTD (2002b), Cramer’s V – statistics,  

http://www.westburnpublishers.com/marketing-dictionary/c/cramer's-v-statistic.aspx, 

consultado em 12 de Março de 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 95 

Apêndices 

 

 


