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Resumo 

No âmbito da sua atividade, as organizações adotam processos para a prevenção dos 

riscos que possam comprometer os seus objetivos. A Equipa Regional de Saúde 

Ocupacional (ERSO) da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo 

(ARSLVT) é responsável por apoiar os serviços de segurança e saúde no trabalho (SST) nas 

diferentes unidades de saúde e escritórios administrativos pertencentes à ARSLVT fazendo 

uso de uma matriz de risco baseada em procedimentos clássicos, reconhecendo todavia 

várias dificuldades associadas ao uso dessa matriz. As matrizes de risco são ferramentas 

vastamente adotadas e recomendadas por várias organizações na avaliação e mitigação de 

riscos em várias áreas, nomeadamente na avaliação de riscos de segurança e saúde no 

trabalho. No entanto, vários estudos reportam problemas no uso de matrizes de risco que 

comprometem a sua fiabilidade, nomeadamente na avaliação de probabilidades para 

diferentes riscos em geral, e em particular em casos onde existe escassez de histórico. 

Este trabalho desenvolve um sistema de suporte para a ERSO da ARSLVT avaliar a 

probabilidade de ocorrência de riscos de segurança e saúde no trabalho, e que pode ser 

transponível para outros casos de avaliação de riscos com matrizes de risco. Este sistema foi 

construído a partir do desenho e aplicação de um processo sociotécnico para construir 

probabilidades subjetivas de um conjunto representativo de riscos com base em julgamentos 

qualitativos e na abordagem MACBETH, e da criação de um sistema de regras para definir 

probabilidades de riscos no âmbito da construção de matrizes de risco. Do ponto de vista 

técnico, a construção da escala de probabilidades subjetivas envolveu um levantamento 

sobre frequências de acidentes de SST e sobre o histórico de riscos na ARSLVT, assim 

como a definição de um novo protocolo que adapta o uso da abordagem MACBETH para a 

construção de probabilidades subjetivas com base em julgamentos qualitativos. Do ponto de 

vista social, a modelação de probabilidades foi desenvolvida em conferências de decisão 

com a ERSO.  

O sistema criado permite apoiar a ARSLVT na avaliação da probabilidade de riscos 

ocupacionais, será adotado no âmbito de uma matriz de valoração de riscos para a avaliação 

e mitigação de riscos de segurança e saúde no trabalho. A metodologia proposta contribui de 

forma original para a literatura de probabilidade subjetiva ao explorar a abordagem 

MACBETH na quantificação de probabilidades subjetivas com base em julgamentos 

qualitativos.  

 

Palavras chave: Probabilidade Subjetiva, Gestão de Risco, Segurança e Saúde no 

Trabalho, Matriz de Risco, MACBETH 
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Abstract  

As part of their activity, organizations adopt procedures to prevent risks that could 

jeopardize their goals. The Occupation Health and Safety Unit (OHSU) of the Regional Health 

Administration of Lisbon and Tagus Valley (RHA LVT) is responsible for evaluating all health 

and safety risks of all the individuals working in primary centers and in administrative offices 

of the RHA LVT and they make use of a risk matrix based on classical procedures, while 

recognizing several difficulties in the use of this matrix. Risk matrices are tools widely used 

and recommended to evaluate and mitigate risks by many organizations, mainly in the 

assessment of health and safety risks at work. Nevertheless, available studies indicate that 

the use of risk matrices compromise their feasibility, mainly in the probability assessment for 

different risks, particularly in cases where historical information is not available. 

This thesis aims to develop a support system to assist OHSU of RHA LVT in the 

probability assessment of health and safety risks at work, and can be applied to other cases 

of risk assessment with risk matrices. This system was built from the design and 

implementation of a socio-technical process to build subjective probabilities for a 

representative set of risks based on qualitative judgments and MACBETH approach, and the 

definition of system rules to define probabilities of risks within the constructing of risk 

matrices. From the technical point of view, the construction of the subjective probability scale 

involved a literature review in terms of health and safety accident’s frequency occurrence and 

the analysis of RHA LVT’s manual and reports, as well as the definition of a new protocol that 

adapts the use of MACBETH approach for the construction of subjective probabilities based 

on qualitative judgments. The social component includes various meetings and decision 

conferences with the group of decision makers composed by professional members of 

OHSU.  

The system created support the RHA LVT probability assessment for occupational risks 

and will be adopted in the framework of a value risk-matrix to evaluate and mitigate health 

and safety risks at work. The proposed methodology also contributes, in an original form, to 

the subjective probability literature, exploring how MACBETH can quantify subjective 

probabilities based on qualitative judgments. 

 

Keywords: Subjective probability, Risk Management, Health and Safety at work, Risk Matrix, 

MACBETH 
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1. Introdução 

Devido à frequência da ocorrência de acontecimentos imprevistos à escala global, as 

organizações têm vindo a adoptar processos para a prevenção dos riscos que possam 

comprometer os seus objetivos. Em particular, os gestores de risco necessitam de métodos 

quantitativos ou qualitativos para analisar a importância relativa de diferentes fontes de risco, 

sendo esta informação essencial para guiar uma adequada gestão de risco. Este tópico 

apresenta especial importância no contexto atual de escassez de recursos.  

O risco de um profissional de saúde contrair doenças relacionadas com o trabalho é cerca 

de 1,5 vezes maior do que o risco de todos nos demais trabalhadores [1] pelo que os 

acidentes de trabalho e as doenças profissionais constituem um problema de saúde pública 

fundamental para todos os que intervêm no trabalho, sendo a avaliação de riscos 

profissionais a base de uma gestão eficaz de segurança e de saúde fundamental para 

reduzir os mesmos. 

Infecções, lesões lombares, danos por quedas, acidentes com substância química ou com 

corto-perfurantes contaminados, entre outros, são riscos continuados para os profissionais 

de saúde e que se têm vindo a agravar, nas instituições de saúde, devido à pressão 

contemporânea para que as tarefas sejam realizadas em menos tempo e com uma ajuda 

cada vez mais precária [1]. 

A Equipa Regional de Saúde Ocupacional (ERSO) da Administração Regional de Saúde 

de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) é responsável por avaliar os riscos de Segurança e 

Saúde no Trabalho (SST) de todos os trabalhadores empregados em estabelecimentos da 

ARSLVT (que incluem estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde primários e 

escritórios administrativos pertencentes à ARSLVT). A ERSO faz atualmente uso de uma 

matriz de risco baseada em procedimentos clássicos, reconhecendo todavia várias 

dificuldades associadas ao uso dessa matriz. Apesar da utilização de matrizes de risco ser 

recomendada por organizações internacionais, nomeadamente pelo Project Management 

Institute [2], para a avaliação de riscos mas vários estudos indicam que o uso destas 

matrizes pode gerar inconsistências na gestão de riscos e que as matrizes de risco não 

respeitam propriedades teóricas importantes [3].  

Neste sentido, surge a necessidade de apoiar a ERSO no desenvolvimento de um 

sistema de apoio à avaliação de gestão de riscos de SST, no âmbito do projeto de 

investigação “IRIS – Project risk management: Improving Risk matrices using multiple criteria 

decision analysis” do Centro de Estudos de Gestão do Instituto Superior Técnico. Este 

estudo explica como as técnicas e métodos multicritério de apoio à decisão podem ser 

usadas para apoiar a ERSO da ARSLVT na construção de uma matriz de valoração de 

riscos (value risk matrix) que permita priorizar riscos e intervenções para diminuir os mesmos 

na presença de recursos limitados. Metodologias multicritério de apoio à decisão apresentam 

um conjunto de métodos com fundamentação teórica e que podem ser utilizados para corrigir 

algumas lacunas das matrizes de risco [4]. Desta forma, este tipo de metodologia permite 

colmatar algumas inconsistências identificadas na literatura da área e descritas, em 
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pormenor, no capítulo dois, nomeadamente: (a) o fato de considerar as múltiplas dimensões 

do impacto; (b) ter em conta a informação quantitativa e qualitativa dos riscos bem como as 

preferências subjetivas dos decisores; (c) respeitar o princípio de invariância sob translação 

e por fim (d) promover uma afetação óptima de recursos escassos [4]. 

Dentro da melhoria do desenho das matrizes de risco em uso pela ARSLVT identificaram-

se vários desafios, nomeadamente, procedimentos para construir a escala de impacto e de 

probabilidades a serem utilizadas na matriz de valoração de riscos. 

Assim, a motivação para a realização desta tese surge como resposta a uma das 

necessidades identificadas no processo de avaliação e gestão de riscos ocupacionais da 

ARSLVT, em particular, a dificuldade em estimar a probabilidade dos riscos uma vez que a 

literatura da área é escassa, a existente fornece poucas indicações para a realização da 

mesma e não existe registo histórico (para além de que nem sempre os dados históricos são 

relevantes para o futuro). Neste sentido, o objetivo deste trabalho consiste em apoiar a 

ERSO no desenvolvimento de um sistema de suporte à avaliação de probabilidade de riscos 

de SST. 

Para além do capítulo Introdução, esta tese encontra-se organizada em seis capítulos. No 

capítulo 2 faz-se uma breve introdução ao Sistema de Saúde Português, descreve-se a 

evolução histórica da Saúde Ocupacional em Portugal, sendo dado particular destaque aos 

acidentes de trabalho e doenças profissionais (nomeadamente no setor da saúde) e 

descreve-se o caso de estudo deste trabalho. O capítulo 3 apresenta a revisão bibliográfica 

efetuada, onde é introduzido o conceito de probabilidade subjetiva e explora-se com maior 

detalhe os métodos que permitem a sua avaliação. No capítulo 4 descreve-se a metodologia 

para a construção do sistema de apoio à avaliação da probabilidade de riscos de SST. No 

capítulo 5 é descrita a aplicação da metodologia proposta ao problema da ERSO da ARSLVT 

e são apresentados e analisados os resultados obtidos. No capítulo 6 discutem-se os 

principais pontos fortes e as limitações da metodologia desenvolvida e como desfecho, no 

capítulo 7 sumarizam-se as principais conclusões e apresentam-se sugestões e 

recomendações para trabalho futuro. 

 

2. Contexto 

A Unidade de Saúde Ocupacional da ARSLVT necessita de apoio na gestão e avaliação 

e gestão de riscos de segurança e saúde do trabalho. Esta mesma necessidade é sentida 

por muitas outras entidades e a avaliação de gestão de riscos SST é obrigatória em todas as 

organizações. Como tal, é necessário, numa primeira fase, contextualizar o problema pelo 

que este capítulo começa com uma breve introdução ao sistema de saúde português. 

Posteriormente, é feito um enquadramento histórico da Saúde Ocupacional em Portugal e 

descreve-se a evolução dos acidentes de trabalho e doenças profissionais, em particular na 

área da saúde. Ainda, antes de se apresentar o sistema de avaliação de risco atual da 

ARSLVT é feita uma breve descrição da avaliação e gestão de risco e das matrizes de risco. 
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Por fim, são apresentadas as responsabilidades da ARSLVT, onde foi desenvolvido o 

presente trabalho e introduz-se também o respetivo caso de estudo.  

 

2.1. Sistema de Saúde  

O sistema de saúde português visa a efetivação do direito à proteção da saúde [5] e é 

caracterizado por três sistemas de cobertura: o Serviço Nacional de Saúde (SNS), os 

regimes de saúde públicos e privados especiais para determinadas categorias profissionais 

(subsistemas de saúde); e seguros voluntários privados [6]. O SNS abrange todas as 

instituições e serviços oficiais prestadores de cuidados de saúde dependentes do Ministério 

da Saúde e dispõe de estatuto próprio [5]. O SNS é o principal sistema e caracteriza-se por 

[5]: (a) ser universal quanto à população abrangida; (b) prestar cuidados globais ou garantir a 

sua prestação; (c) ser gratuito para os utentes tendo em conta as condições económicas e 

sociais dos cidadãos; (d) garantir a equidade no acesso dos utentes, com o objetivo de 

atenuar as desigualdades sociais e (e) possuir uma organização e gestão descentralizada e 

participada. 

Respetivamente à organização do Sistema Nacional de Saúde, este é tutorado pelo 

Ministro de Saúde e administrado a nível de cada região de saúde pelo conselho de 

administração da respetiva Administração o Regional de Saúde (ARS).  

As ARSs foram criadas em 1982 [7], sendo cinco em Portugal, e têm como 

responsabilidade a saúde das populações da respetiva área geográfica e a coordenação da 

prestação de cuidados de saúde a todos os níveis. Estas ARSs são dirigidas por um 

conselho de administração cujas responsabilidades consistem em propor planos de atividade 

e o respetivo orçamento bem como orientar, coordenar e acompanhar a gestão do SNS a 

nível regional. 

O trabalho é considerado pela maioria das pessoas como uma parte essencial da sua 

experiência de vida. No entanto, os efeitos negativos que o mesmo pode trazer para a saúde 

dos profissionais encontram-se cada vez mais tipificados e quantificados com determinado 

rigor. Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT) ocorrem 2,3 milhões de 

mortes de homens e de mulheres por ano, dos quais 360 mil por acidentes e 1,95 milhões 

por doenças relacionadas com o trabalho [8]. O risco de um profissional de saúde contrair 

doenças relacionadas com o trabalho é cerca de 1,5 vezes maior do que o risco de todos os 

demais trabalhadores [1]. O trabalho afeta a saúde do ser humano pelo que existe a 

necessidade de prevenir riscos associados ao manuseamento de equipamentos perigosos, à 

exposição a agentes infecciosos, a fatores de natureza física, entre outros. 

Desta forma, é da responsabilidade do estado legislar a SST fazendo-o através do 

sistema nacional de prevenção de riscos profissionais. Segundo o artigo nº6 da Lei nº. 

102/2009, este sistema “visa a efetivação do direito à saúde e segurança no trabalho, 

através da salvaguarda da coerência das medidas e da eficácia de intervenção das 

entidades públicas, privadas ou cooperativas que exercem, naquele âmbito, competências 

nas áreas de regulamentação, licenciamento, certificação, normalização, investigação, 
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formação, informação, consulta e participação, serviços técnicos de prevenção e vigilância 

da saúde e inspeção” [9] (p. 6168). O Estado é responsável por promover uma rede nacional 

para a prevenção de riscos profissionais nas áreas referidas anteriormente e ainda, no 

domínio de SST, deve ser desenvolvida a cooperação entre o Estado e as organizações 

representativas dos trabalhadores e empregadores [9]. Por sua vez, estes últimos devem 

assegurar ao trabalhador condições de segurança e saúde em todos os aspetos do seu 

trabalho [9]. O desenvolvimento de práticas com vista a garantir ambientes mais seguros nos 

estabelecimentos de saúde e assegurar que o trabalho possa ser desenvolvido em 

condições mais saudáveis e seguras levou ao aparecimento de serviços de Saúde 

Ocupacional. 

O conceito e âmbito da Saúde Ocupacional bem como a sua evolução em Portugal são 

descritos, com mais detalhe, na próxima seção. 

 

2.2. O conceito de Saúde Ocupacional 

A Saúde Ocupacional (SO) (por vezes denominada como Saúde e Segurança do 

Trabalho) tem como principal objetivo a prevenção dos riscos profissionais e a proteção e 

promoção da saúde do trabalhador [10]. De modo geral, preocupa-se com os efeitos 

positivos e negativos que o trabalho tem sobre a saúde, e também com os efeitos que a 

saúde das pessoas, e as suas alterações, podem ter na capacidade de trabalho [11]. Trata-

se portanto de uma importante área de intervenção na saúde pública que tem o intuito de 

assegurar, não só a saúde dos trabalhadores como também contribuir positivamente para a 

sua motivação e realização profissional. Em geral, visa melhorar a qualidade de vida dos 

indivíduos e da sociedade, além de favorecer a produtividade e o nível das atividades 

económicas [8]. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a saúde ocupacional é uma atividade 

multidisciplinar que tem como objetivos [12, 13]:  

 A proteção e promoção da saúde dos trabalhadores através da prevenção e controle 

de doenças e acidentes de trabalho e da eliminação de fatores e condições de risco 

determinantes das doenças ou de outros problemas de saúde; 

 O desenvolvimento e promoção de ambientes de trabalho saudáveis e seguros; 

 A promoção do bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores bem como o 

suporte para o desenvolvimento e manutenção das suas capacidades de trabalho; 

 Promover a satisfação profissional com o intuito de contribuir para melhores níveis 

de desempenho.  

A saúde ocupacional tem-se vindo a desenvolver gradualmente desde uma atividade 

mono-disciplinar até uma abordagem multidisciplinar que engloba a totalidade das 

intervenções, médicas e não médicas, conducentes à promoção da saúde dos trabalhadores 

e à prevenção de todos os riscos, direta ou indiretamente ligados ao desempenho das 

respetivas atividades profissionais [1].  
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Do ponto de vista da Saúde Ocupacional, os estabelecimentos de saúde integram 

estruturas complexas e apresentam caraterísticas próprias e especiais que conduzem a 

riscos acrescidos para os seus profissionais quando comparados com a generalidade de 

outros setores de atividade, relativamente às caraterísticas topológicas e funcionais das 

instalações e às atividades desenvolvidas pelos profissionais [14].  

Embora se tenham verificado avanços significativos em saúde e segurança no trabalho, 

uma parte substancial da morbilidade geral da população trabalhadora está relacionada com 

o trabalho [15]. Apesar da evolução do trabalho e deste avanço significativo na área de SST, 

é elevado o número de trabalhadores que continuam expostos a níveis inaceitáveis de 

fatores de risco profissional, sendo vítimas de acidentes de trabalho e doenças profissionais 

que levam à incapacidade laboral e a um enorme custo humano e financeiro [15]. 

 

2.2.1. Âmbito e relevância da Saúde Ocupacional 

Os acidentes de trabalho e as doenças profissionais constituem hoje em dia um problema 

de saúde pública fundamental para todos os que intervêm no trabalho/ emprego [1]. 

De acordo com a OIT, anualmente ocorrem cerca de 270 milhões de acidentes de 

trabalho e 160 milhões de doenças profissionais. Considerando a proporção mundial, estima-

se que em Portugal ocorram cerca de 4 a 5 mortes diárias relacionadas com o trabalho [10]. 

No gráfico da figura 1 que se segue, consegue-se verificar que em Portugal, e em particular 

na área da saúde, o número de acidentes de trabalho oscilou entre 3 e 5 milhares entre 1997 

e 2007 [16]. 

Estima-se que cerca de 4% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial seja perdido devido a 

custos relacionados, diretamente e indiretamente, com os acidentes de trabalho e doenças 

profissionais [17]. Estes custos revelam uma enorme carga económica sob os indivíduos, 

empresas, famílias e sociedade em geral, apesar de muitas vezes não serem realmente 

percepcionados pela sociedade [18]. Assim, face aos custos associados, a OMS evidencia 

que a prevenção primária de doenças e lesões profissionais é rentável e um fator de 

economia uma vez que evita mortes, incapacidades e perda de rendimento [15]. 

No que diz respeito à legislação que vigora atualmente, os acidentes de trabalho regem-

se pelos seguintes diplomas legais [16]: o Decreto-Lei nº. 503/99 de 20 de Novembro que 

Figura 1 - Evolução dos acidentes de trabalho no Ministério da Saúde entre 1997 e 2007 [16]. 
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abrange os trabalhadores ao serviço de entidades empregadoras públicas (EEP); a Lei nº. 

100/97, de 13 de Setembro e o Decreto-Lei nº. 143/99, de 30 de Abril, que constituem o 

regime geral aplicado a todos os trabalhadores. 

Desta forma, segundo o artigo 6.º da Lei nº. 100/97, o acidente de trabalho é “aquele 

que se verifique no local e no tempo de trabalho e produza direta ou indiretamente lesão 

corporal, perturbação funcional ou doença de que resulte a redução da capacidade de 

trabalho ou de ganho ou a morte” [19]. Contudo, de acordo com o nº1 do artigo 9º da Lei nº. 

98/2009, este conceito admite algumas extensões considerando como acidente de trabalho 

certos acidentes ocorridos fora do local ou do tempo de trabalho e na ida para o local de 

trabalho ou no regresso deste [20, 21]. 

No que diz respeito às doenças profissionais, considera-se doença profissional toda a 

doença que é produzida em consequência do trabalho e que possua uma evolução lenta e 

progressiva bem como ocasione ao trabalhador uma incapacidade para o exercício da sua 

profissão ou morte [21]. Em síntese, são doenças nas quais o trabalho desempenha, 

fortemente, o papel de agente causal. O Decreto Regulamentar nº. 76/2007 de 17 de Julho 

aprova a lista de doenças profissionais e o respetivo índice codificado [22]. A definição de 

doença profissional baseia-se em dois aspetos chave: (1) a relação entre a exposição a 

fatores de risco num dado ambiente de trabalho e a aparecimento de uma dada doença, e 

(2) a incidência da doença entre a população trabalhadora tem que ser superior à 

morbilidade média na população em geral [21]. 

Da análise do gráfico da figura 2, observa-se que as patologias do foro músculo-

esquelético (onde se inserem as tendinites, as hérnias, as paralisias entre outras patologias) 

são as mais frequentes em diferentes setores de atividade na União Europeia (UE) [21]. 

Seguem-se as perturbações pulmonares e as auditivas, sendo estas últimas as que, até há 

poucos anos, apresentavam mais casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Tipo de problemas de saúde relacionados com o trabalho em diferentes setores 

de atividade em %, na UE [21]. 
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Os novos e emergentes riscos profissionais, susceptíveis de comprometer a saúde do 

trabalhador, representam assim um enorme desafio para a promoção de saúde e segurança 

no trabalho, exigindo soluções inovadoras na prevenção de riscos por parte dos serviços de 

SO [10]. 

 

2.2.2. Evolução da Saúde Ocupacional em Portugal 

Em 1962, com a extensão do problema em termos de morbilidade e mortalidade, é dado 

um passo significativo na Organização de Serviços Médicos do Trabalho para a Prevenção 

Médica da Silicose com a publicação do Decreto-Lei nº. 44308, de 27 de Abril e do Decreto 

nº. 44537, de 28 de Agosto de 1962. Os serviços médicos passam a ser obrigatórios para as 

empresas com riscos de silicose ficando sob orientação, coordenação e fiscalização da 

Direção-Geral de Saúde (DGS) [14]. Apenas em 1967 a regulamentação de Serviços 

Médicos do Trabalho é ampliada nas empresas, através do Decreto-Lei nº. 47511 e Decreto 

nº. 47512, onde as empresas industriais com 200 ou mais trabalhadores, além das que 

apresentam riscos de silicose, ficavam obrigadas a criar serviços privativos de medicina do 

trabalho, dispondo para esse efeito de um prazo de dois anos. Assim, pela legislação de 

1967 a anterior obrigação do médico do trabalho de notificar a silicose é estendida para as 

restantes doenças profissionais e para os acidentes de trabalho com mais de três dias de 

incapacidade [23]. 

A criação do SNS em 1979, das carteiras médicas em 1982 e o Regulamento dos Centros 

de Saúde em 1983 perspetivavam um modelo de cuidados de saúde ocupacional mais 

coerente com a realidade socioeconómica e as necessidades da população, integrando os 

danos provenientes da exposição a riscos profissionais num sistema geral e universal da 

segurança social. No entanto, este desiderato nunca chegou a ser aprofundado por falta de 

revisão da legislação e por insuficiente dotação de recursos humanos e técnicos [24]. 

O advento da década de noventa traz uma perspetiva renovadora para a saúde laboral e 

as influências dos organismos internacionais, como a União Europeia, a Organização 

Europeia da OMS e em particular da OIT possibilitam admitir um novo avanço da saúde dos 

trabalhadores [25]. 

Em 1991, é subscrito o acordo específico sobre Segurança, Higiene e Segurança do 

Trabalho (SHST) e publicado no Decreto-Lei nº. 441/91 de 14 de Novembro. Este acordo 

evoca grande objetivos de dupla natureza, orientados para as empresas e para os 

trabalhadores. A nova política de SHST deve, por um lado, ter em conta as mudanças de 

tecido empresarial e contribuir para os objetivos de modernização da economia e, por outro, 

reconhecer o direito à saúde no local de trabalho [26]. O Decreto-Lei nº.441, intitulado de 

nova lei quadro, tem como objetivo fornecer ao país um quadro jurídico global que garanta 

uma efetiva prevenção de riscos profissionais exigindo a definição de políticas, a 

coordenação e a avaliação de resultados da competência dos ministérios responsáveis pelas 

áreas das condições de trabalho e de saúde. O Estado fica responsável então por promover 

o desenvolvimento de uma rede nacional de serviços próprios para a prevenção dos riscos 
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profissionais e o empregador é obrigado a assegurar para todos os seus trabalhadores, 

condições de segurança, higiene e saúde no local de trabalho [27]. 

Em 1999, é publicado o Decreto-Lei 488/99 com o objetivo de estender o novo regime de 

organização de serviços de SHST à Administração Pública Central, Regional e Local, 

abrangendo assim entidades prestadoras de cuidados de saúde, como hospitais e centros de 

saúde, apesar da lei quadro de 1991 já ser aplicável a este tipo de serviços [28] 

Apesar do enquadramento legal da SHST à administração pública ter entrado em vigor a 

1 de Janeiro de 2000, poucos foram os serviços públicos que implementaram medidas para 

o seu cumprimento [14]. 

Em 1994, 18% das instituições de saúde possuíam serviços de SST e em 1997 este 

número aumento para 21% [14]. O estudo da Saúde e Segurança no Trabalho Hospitalar 

publicado no artigo Durão (2009) e desenvolvido através de inquéritos evidenciou que entre 

2007 e 2008, 65% dos Estabelecimentos Hospitalares confirmaram ter Serviços de Saúde e 

Segurança no Trabalho; 30% informaram não ter serviços de SST e 5% não responderam a 

esta questão, mostrando uma notória melhoria em relação a 1997 [29].  

A ação da SO começa a ganhar especial relevância e importância, quando se consta que 

os trabalhadores representam metade da população mundial e correspondem aos principais 

contribuintes e intervenientes do desenvolvimento económico e social pelo que a saúde, a 

segurança e o bem-estar dos trabalhadores são condições essenciais para o 

desenvolvimento socioeconómico de qualquer país [10]. Neste sentido, através dos objetivos 

estabelecidos por esta atividade, a SO fomenta a existência de um maior número de 

trabalhadores saudáveis. 

 

2.3. Gestão de Risco e as Matrizes de Risco 

Segundo a Agência Europeia para a SST, a avaliação de riscos constitui a base para 

prevenir acidentes e problemas de saúde profissionais [30]. Neste âmbito, os avanços têm 

sido notórios a diferentes níveis com o estabelecimento de vários Decretos-Lei, Decretos 

Regulamentares e Leis (como por exemplo: DR nº. 76/2007, DL nº. 182/2006, DL nº. 

352/2007, DL nº. 503/199, DR nº. 12/1980) na Legislação e com a adoção e recomendação 

por parte de instituições e normas de sistemas de avaliação de risco, principalmente os 

baseados em matrizes de risco (por exemplo, módulo de SST do SAP). 

 

2.3.1. Gestão de Risco 

O risco é inevitável e encontra-se presente em várias situações do quotidiano do Ser 

Humano bem como em organizações do setor público e privado [31]. Dependendo do 

contexto, existem muitas definições para o risco aceites na literatura e postas em prática. 

O conceito mais comum, em todas as definições, consiste na incerteza dos resultados. 

Assim, o risco tem sido definido como uma medida sob a incerteza da gravidade de um 

determinado perigo ou como uma medida da probabilidade e severidade de um evento 
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adverso [32]. Segundo Berg (2010), “o risco refere-se à incerteza que rodeia os eventos e os 

resultados futuros” [31] (p. 79). Williams et al. (1985) definem o risco “como a alteração dos 

resultados futuros sob uma determinada circunstância e num período de tempo específico” 

[33] (p.1269). Wang (2003) define o risco “como a possibilidade de resultados desfavoráveis 

e a perda relacionada com o plano de decisão escolhido devido às várias incertezas no 

processo de tomada de decisão” [33] (p.1269). 

Muitas organizações, tanto no setor público como no privado, confrontam a tomada de 

decisões num ambiente repleto de incertezas significativas. Como resultado, o risco torna-se 

uma preocupação primordial e muitas decisões passam a consistir em decisões de gestão de 

risco [34]. A gestão de risco consiste numa tarefa cada vez mais importante na gestão de 

empresas, firmas, países e sociedades. Os riscos mais proeminentes e que mais atraem a 

atenção do público são os riscos que envolvem a vida humana ou a saúde bem como 

aqueles que interferem com o estado do meio ambiente [35]. 

A gestão de risco consiste numa abordagem sistemática por forma a definir o melhor 

curso de ação sob a incerteza, através da identificação, avaliação, compreensão, ação e 

comunicação de questões de risco. Tal como com a definição de risco, existem várias 

definições aceites para a descrição de gestão de risco. Alguns definem a gestão de risco 

como um processo de decisão, excluindo a identificação e avaliação do risco, enquanto 

outros descrevem a gestão de risco como um processo completo, incluindo a identificação de 

risco, avaliação e decisões em torno de questões de risco [31].  

A gestão de risco é composta por várias etapas: (1) Estabelecimento dos objetivos e do 

contexto/ambiente de risco; (2) Identificação do risco; (3) Análise do risco; (4) Classificação 

do risco; (5) Tratamento do risco e (6) Contínua monotorização e revisão de riscos bem 

como a constante comunicação com os stakeholders. 

Este processo é ilustrado na figura 3.  
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Figura 3 - Processo de gestão de risco (adaptado de International Organization 

for Standardization. (ISO) 31010) [36]. 
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Após uma primeira fase de análise do contexto e identificação do risco procede-se à 

análise de risco propriamente dita. Esta etapa consiste na compreensão ou visão global do 

mesmo, permitindo auxiliar na decisão de quais os riscos a serem tratados e quais as 

estratégias mais apropriadas para o tratamento dos mesmos [37]. 

As técnicas para a realização deste tipo de análise podem ser classificadas em três 

categorias principais:  

 Análise Qualitativa: este tipo de análise utiliza palavras para descrever a magnitude 

de potenciais consequências bem como a probabilidade dessas consequências 

ocorrerem. Estas escalas podem ser adaptadas ou ajustadas de acordo com as 

circunstâncias, e diferentes descrições podem ser utilizadas para diferentes tipos de 

risco. A análise qualitativa engloba assim, qualquer tipo de método de análise que 

abrange a descrição ao invés de meios numéricos para definir um risco e pode ser 

utilizada [37] como uma atividade de triagem inicial para identificar os riscos que 

exigem uma análise mais detalhada ou quando o nível de risco não justifica o tempo 

e os recursos necessários para se realizar uma análise quantitativa. 

 Análise Semi-Quantitativa: na análise semi-quantitativa, é atribuído um valor às 

escalas qualitativas referidas no tópico de cima. O objetivo é produzir uma escala de 

classificação do risco mais aperfeiçoada, relativamente à que é obtida através do 

método qualitativo, mas não atribuir valores realistas para o risco como no caso da 

análise quantitativa. Assim, como o valor concedido a cada descrição pode não ter 

uma relação exata com a magnitude real das consequências e probabilidades, os 

números devem ser combinados apenas por fórmulas que reconheçam as limitações 

deste tipo de escala utilizado, de modo a não conduzir a resultados inconsistentes e 

inapropriados [37]. 

 Análise Quantitativa: este tipo de análise utiliza valores numéricos para ambas 

probabilidade e consequência ao invés de escalas descritivas como as análises 

qualitativas e semi-quantitativas. A qualidade da análise depende da precisão e 

integridade dos valores numéricos e da validade dos modelos utilizados. O nível de 

risco pode ser calculado utilizando um método quantitativo em situações onde a 

probabilidade de ocorrência e a consequência podem ser quantificadas. Por 

exemplo, na análise de um risco de fraude, a probabilidade pode ser expressa 

numericamente e os potenciais impactos são medidos em termos de perda 

monetária. As consequências podem ser determinadas através da modelação de 

resultados de eventos ou conjuntos de eventos, ou por extrapolação a partir de 

estudos experimentais ou de dados de incidentes passados [31, 37]. 

 

2.3.2. Matrizes de Risco 

As matrizes de risco são ferramentas vastamente adotadas e recomendadas por múltiplas 

organizações na avaliação e mitigação de riscos em várias áreas devido ao fato do seu uso 

ser apelativo e a sua utilização ser intuitiva, exigindo poucos conhecimentos e uma rápida 
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análise. Consistem em tabelas para mapear classificações de frequência e severidade em 

níveis de prioridade de risco, e para priorizar riscos e intervenções para diminuir os mesmos 

na presença de recursos limitados. Este tipo de matrizes, fornece também uma aparência 

simples e atraente dos inputs e outputs, normalmente com cores atrativas e oportunidades 

para vários stakeholders participarem na definição de categorias e níveis de ação [3].   

As matrizes de risco são bastante comuns e específicas dentro de diferentes indústrias e 

setores de negócio. Algumas matrizes, foram desenvolvidas para aplicações exclusivas 

dentro da área de SST [38]. O desenho das matrizes de risco proporciona uma visualização 

da relação entre a probabilidade e a consequência do risco. O propósito deste tipo de matriz 

consiste em reduzir a continuidade do risco em classes ou bandas de igual risco, como por 

exemplo alta, média ou baixa [38]. 

A matriz de risco é uma tabela que possui várias categorias de “probabilidade”, 

“possibilidade” ou “frequência” para as duas linhas (ou colunas) e diversas categorias de 

“severidade”, “impacto” ou “consequência” para as suas colunas (ou linhas, respetivamente) 

e também surge na literatura com outras designações, como “gráfico probabilidade impacto” 

[39], “matriz de probabilidade e impacto” [2], “grelha de probabilidade impacto” [40], “mapas 

de risco” [41], ou até mesmo “matrizes de decisão” [32]. Este tipo de matriz, associa um 

determinado nível de risco, urgência, prioridade, ou ação de gestão para cada par linha-

coluna, ou seja, para cada célula [3]. Este arranjo de células representa categorias ou níveis 

de risco e o número de categorias dentro de uma matriz é determinado pelas exigências da 

organização em relação às ações específicas que dizem respeito à categoria do risco [38]. 

Para cada célula dentro da matriz é atribuído um número chamado de “risk score” que 

tem o intuito de representar uma avaliação quantitativa do risco – quanto maior a pontuação 

maior o risco [34]. Se o valor numérico de ambas as variáveis, probabilidade e consequência 

é conhecido, então a medida quantitativa do risco também é conhecida e baseada na 

fórmula [3, 42]: 

𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 = 𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 ×  𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (𝑜𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 ×  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎) (1) 

Uma das principais desvantagens deste método é o fato de altas consequências e baixas 

probabilidades poderem resultar num fator de baixo risco. Mesmo que o risco tenha um valor 

baixo devido à baixa probabilidade de ocorrência, um gestor de projeto pode ainda querer 

gerir o risco devido à sua elevada consequência [43].  

A figura 4 expõe um exemplo de matriz de risco em uso pelo Health Service Executive. 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 - Exemplo de Matriz de Risco em uso pelo Health Service Executive [44]. 
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O uso destas matrizes é apelativo uma vez que permitem retratar o risco como sendo 

uma função de duas dimensões, facilitando a visualização deste conceito pelos indivíduos. 

São fáceis de manusear, têm uma interpretação simples e permitem executar uma rápida 

análise. Para além disto, o uso das matrizes de risco tem vindo a aumentar devido à sua 

incorporação em vários pacotes de software de gestão de risco, como por exemplo, o SAP, o 

Active Risk Manager (ARM) da Microsoft ou o Sistema Primavera, ou devido ao 

desenvolvimento de softwares de matrizes de risco como o MITRE’s RM Tool [4]. 

As células da matriz, são normalmente codificadas por cores de modo a representar cada 

banda de risco. As células no canto superior direito são vermelhas, as do canto inferior 

esquerdo são verdes e as células entre estas duas bandas, variam do amarelo para o cor de 

laranja ao longo da diagonal do canto inferior direito para o superior esquerdo. O verde 

significa nenhum ou risco muito baixo, o vermelho risco muito elevado, e o amarelo e a cor 

de laranja indicam o crescimento do risco [34]. É de notar que os parâmetros aplicados aos 

eixos 𝑥 e 𝑦 podem variar, pelo que algumas matrizes ilustram o crescimento do risco da 

esquerda para a direita e de baixo para cima, ao passo que outras representam o inverso 

com o aumento do risco para a esquerda e de cima para baixo [38]. 

Algumas matrizes são simplesmente qualitativas e utilizam palavras para expressar a 

probabilidade e consequência. A análise qualitativa é utilizada quando os dados quantitativos 

não se encontram disponíveis ou quando os métodos quantitativos são impraticáveis [37]. As 

matrizes de risco semi-quantitativas ou quantitativas incorporam, nos argumentos de 

probabilidade e consequências, dados derivados de estatísticas de lesões/prejuízos ou de 

estudos epidemiológicos, por exemplo [38]. O uso de dados históricos pode no entanto ser 

problemático, uma vez que as taxas de incidência variam ao longo do tempo e a recolha de 

dados pode ser tendenciosa [42].  

Contudo, apesar destas ferramentas serem vastamente adotadas e recomendadas por 

várias organizações, vários estudos reportam problemas nas matrizes de risco que 

comprometem a sua fiabilidade. As críticas subjacentes às mesmas encontram-se descritas, 

com maior detalhe, na subseção seguinte deste capítulo. 

  

2.3.2.1. Problemas reportados na literatura 

Apesar das matrizes de risco serem bastante utilizadas e recomendadas por várias 

organizações [2, 45, 46], vários estudos presentes na literatura demonstraram que, em geral, 

as matrizes de risco apresentam como limitações: 

 A utilização de categorias discretas para a probabilidade e o impacto viola o principio 

da invariância sob translação, isto é, aumentar o potencial de perda pela mesma 

ordem de grandeza para as várias categorias de risco altera a ordem de prioridade 

estabelecida entre elas [3] o que dá origem a usos incorretos da matriz de risco; 

 As matrizes de risco utilizam uma função de valor discreta (discrete value function), 

composta por bandas de probabilidade e impacto, ao invés de utilizarem uma função 

de valor contínua (continuous value function) [47]. Uma função de valor discreta 
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aumenta através de saltos de descontinuidade e muitas vezes os pontos que se 

encontram na fronteira, e onde ocorrem os saltos, não são tidos em conta [47]; 

 As matrizes de risco tendem a assumir o peso médio entre a probabilidade e o 

máximo impacto, o que significa que um risco com um nível de impacto ‘Low’ e 

probabilidade ‘High’ tem a mesma classificação que um risco com nível de impacto 

‘High’ e probabilidade ‘Low’ [47]. Desta forma, as matrizes de risco podem não ser 

confiáveis na discriminação entre riscos elevados e riscos baixos; 

 A classificação de prioridades através de matrizes de risco não suporta 

necessariamente a tomada de boas decisões devido à falta de inputs. As matrizes de 

risco deveriam ter em conta o payoff (preferência) que descreve como é que o 

decisor avalia os resultados prováveis. O risco não pode ser 

quantificado/medido/descrito até sabermos o quanto o decisor deseja evitar os vários 

resultados que representem perda [34]. Assim, surge uma determinada necessidade 

de se adicionar nas matrizes uma terceira dimensão, uma vez que as matrizes de 

risco não conseguem integrar todas as preocupações utilizando apenas duas 

variáveis (probabilidade e consequência); 

 O impacto do risco pode ser acedido a partir de uma única dimensão ou através de 

várias dimensões, como por exemplo, através do custo, tempo e qualidade [39]. 

Quando várias variáveis de impacto se encontram presentes, a típica formulação da 

matriz de risco consiste em utilizar a mesma escala qualitativa de impacto e 

caracterizar cada fonte de risco apenas através do pior nível de impacto em todas as 

dimensões [4]. Esta abordagem levanta outro problema, uma vez que ignora os 

efeitos cumulativos de múltiplos impactos.  

Em resumo, os resultados e os exemplos presentes nos artigos científicos sugerem algum 

cuidado na utilização de matrizes de risco. As matrizes de risco não suportam, 

necessariamente, boas decisões dentro da gestão de risco e alocação eficaz de recursos. No 

entanto, a sua utilização é bastante intuitiva e atraente pelo que a pesquisa é uma 

necessidade urgente por forma a caracterizar melhor as condições onde estas matrizes 

podem ser úteis ou prejudiciais na tomada de decisões de gestão de risco [3]. 

 

2.3.2.2. Possíveis abordagens na resolução de algumas inconsistências das matrizes 

de risco reportadas na literatura 

Tendo por base uma análise pormenorizada na essência e nos defeitos das matrizes de 

risco, algumas extensões na abordagem destas matrizes têm sido realizadas [33, 48] com o 

intuito de melhorar determinados aspetos das mesmas. Dentro destes estudos, podemos 

referir o desenvolvimento das fuzzy risk matrice no artigo de Markowski et al. (2008), o 

desenvolvimento de matrizes de risco com o Borda method no artigo de Ni et al. (2010) e a 

reorganização das células da matriz também no estudo de Markowski et al. (2008). 

Para além das abordagens presentes nos estudos anteriores, também a Análise 

Multicritério da Decisão ou Multicriteria Decision Analysis apresenta um conjunto de métodos 
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com fundamentação teórica que podem ser utilizados para corrigir algumas fragilidades das 

matrizes de risco [4]. O grande potencial da análise multicritério e da seleção de portefólios 

para melhorar o desenho e implementação das matrizes de risco já tinha sido destacado no 

artigo Cox Jr. (2008) e em vários contextos de gestão de risco [4, 49, 50]. São várias as 

abordagens que têm surgido no âmbito da análise multicritério com particular destaque o uso 

desta metodologia no apoio à priorização e alocação de recursos [51]. 

No âmbito da melhoria do desenho das matrizes de risco, técnicas de Análise Multicritério 

da Decisão são capazes de contornar algumas lacunas das matrizes de risco, identificadas 

na seção 2.3.2.1., sendo capaz de [4]: (a) considerar múltiplas dimensões de impacto através 

da agregação aditiva de escalas de valor em escalas de valor cumulativas; (b) considerar 

informação quantitativa e qualitativa (objetiva) dos riscos bem como as preferências 

subjetivas dos decisores e o respeito pelo princípio de invariância sob translação através da 

construção das escalas de impacto e probabilidade; e ainda (c) promover uma afetação 

ótima de recursos através da priorização das ações identificadas e da informação da melhor 

maneira de aplicar os recursos disponíveis para mitigar os riscos. Como tal, as técnicas de 

Análise Multicritério da Decisão podem ser usadas para melhorar o desenho da matriz de 

risco em uso pela ARSLVT e pode ser aplicada no apoio à avaliação da probabilidade dos 

riscos através da construção de uma escala de probabilidade subjetiva. 

 

2.4. O Serviço de Saúde Ocupacional na ARSLVT 

No setor da sua atividade, as organizações põe em prática determinados processos para 

a prevenir os riscos que possam comprometer os seus objetivos. Vários métodos são 

utilizados para analisar a importância relativa de diferentes fontes de risco, sendo esta 

informação essencial para guiar uma adequada gestão de risco. O Departamento de Saúde 

Pública da ARSLVT pretende contribuir para a minimização de riscos durante a prestação de 

cuidados de saúde e pretende ser um instrumento útil para potenciar a utilidade de 

desempenho de todos os profissionais de saúde nos seus locais de trabalho [1]. No entanto, 

apesar das orientações técnicas contidas no manual da ARSLVT serem essenciais no 

contexto da avaliação de gestão de riscos de SST, a ARSLVT não dispõe de metodologias 

concretamente precisas para apoiar a gestão de riscos, mais precisamente para quantificar, 

priorizar e mitigar os riscos existentes. Perante esta situação, a ARSLVT necessita de apoio 

externo para ajudar a melhorar o processo de avaliação de risco e para selecionar medidas 

corretivas com maior potencial para mitigar os riscos, tendo em conta os custos e/ou 

sinergias e outros fatores. A ERSO da ARSLVT é responsável pela avaliação de riscos sobre 

todos os trabalhadores empregados nas unidades de saúde e escritórios administrativos 

pertencentes à ARSLVT, e faz uso de uma matriz de risco baseada em procedimentos 

clássicos, reconhecendo todavia várias dificuldades associadas ao uso dessa matriz. Assim, 

é perentório propor metodologias que serão utilizadas para melhorar o desenho e aplicação 

de matrizes de risco.  
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2.4.1. Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo  

Numa época, onde as transformações organizacionais e tecnológicas são tão rápidas, é 

fundamental manter os profissionais de saúde atualizados e capacitados para integrarem o 

próprio processo de prevenção e controlo de riscos. As administrações das instituições e os 

profissionais de saúde são os eixos centrais que determinam o sucesso ou o fracasso nas 

áreas de saúde e segurança no trabalho.  

A ARSLVT tem como missão certificar o acesso à prestação de cuidados de saúde de 

qualidade para a população da respetiva área geográfica, através da adaptação dos recursos 

disponíveis para as necessidades em saúde e cumprir e fazer cumprir o Plano Nacional de 

Saúde [52]. 

A Região de Lisboa e Vale do Tejo é constituída por cinco NUTS III: Grande Lisboa, 

Península de Setúbal, Médio Tejo, Oeste e Lezíria do Tejo (ver figura 5), integrando 15 

Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) [53].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação à sua organização interna, a ARSLVT é constituída por cinco departamentos, 

sendo eles [54]: (1) o Departamento de Saúde Pública; (2) o Departamento de Estudos e 

Planeamento; (3) o Departamento de Contratualização; (4) o Departamento de Gestão e 

Administração Geral e (5) o Departamento de Instalações e Equipamentos. 

Na última década tem-se verificado uma preocupação crescente, por parte das 

instituições de saúde, relativamente a questões associadas à segurança dos doentes. 

A necessidade de se prevenir os riscos profissionais associados ao manuseamento de 

equipamentos perigosos, à exposição a agentes infeciosos, a fatores de natureza física, 

entre outros, consiste numa das principais razões para que se desenvolvam esforços com o 

objetivo de garantir ambientes mais seguros nos estabelecimentos de saúde e assegurar que 

o trabalho possa ser realizado em condições mais saudáveis e mais seguras [1]. Nos 

serviços de saúde, a segurança dos profissionais é uma responsabilidade partilhada, pelo 

que tanto os profissionais de saúde como o Departamento de Saúde Pública da ARSLVT são 

responsáveis pelos aspetos relacionados com a saúde e segurança no trabalho. Cada 

profissional deve reconhecer os riscos profissionais existentes num local onde se prestam 

Figura 5 - Mapa da Região de Lisboa e Vale do Tejo [53]. 
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cuidados de saúde e esforçar-se para melhorias estruturais e organizacionais, optando por 

comportamentos seguros. Por parte do Departamento de Saúde Pública, existem também 

determinadas responsabilidades que devem ser assumidas, como lutar pela criação de 

ambientes saudáveis e seguros onde os profissionais possam desenvolver, com o mínimo de 

riscos, a sua atividade, garantindo as condições materiais e organizacionais bem como a 

formação dos profissionais de saúde para que possam assumir as suas responsabilidades 

[1]. 

 

2.4.1.1. Descrição do processo de avaliação de risco atual da ARSLVT 

Tal como outras entidades empregadoras, a unidade de Saúde Ocupacional da ARSLVT 

tem o dever de cumprir o estipulado na Lei nº 102/2009 no que diz respeito à segurança e 

saúde dos seus trabalhadores no local de trabalho. 

Para tal, a ERSO da ARSLVT tem implementado o sistema de gestão de risco (ilustrado 

na figura 6) que é composto por três etapas, que passamos a descrever sumariamente: (1) 

Análise do Risco; (2) Avaliação do risco e (3) Controlo do Risco. 

 

Análise do Risco 

A análise do risco é composta por três etapas [1]: (1) identificação do perigo ou fatores de 

risco; (2) identificação dos trabalhadores expostos e (3) estimativa do risco, que pode fazer 

parte da análise de risco como da avaliação dos riscos. 

O estudo dos fatores de risco é essencial para que se compreenda a problemática dos 

acidentes e doenças profissionais e a forma como estes afetam a performance das 

organizações e da sociedade em geral. Consiste num procedimento que exige rigor na 

análise englobando para além da observação e descrição das condições de trabalho, a 

consulta de registos existentes e informações técnicas/ de segurança dos matérias e 

equipamentos [1]. 
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Os fatores de risco tipicamente classificados pela ERSO da ARSLVT encontram-se 

estruturados na tabela 1 e podem ser: 

 

Tabela 1 - Fatores de risco profissionais (adaptado de [1]). 

Fator de Risco Biológico 

Inclui vírus, fungos e bactérias susceptíveis de causar 
doença, considerando as vias de transmissão definidas 
pela DGS (contacto direto, indireto, via aérea, ingestão e 
via percutânea). 

Fator de Risco Físico Inclui os fatores de natureza física como por exemplo: 
radiações, ruído, vibrações. 

Fator de Risco Químico 
Inclui os fatores de natureza química como por exemplo: 
formaldeído, citostático, produtos de higiene e limpeza, 
gazes anestésicos. 

Fator de Risco relacionado 
com o trabalho ou com a 
actividade 

Inclui os fatores relacionados com a postura e a atividade 
física no local de trabalho 

Fator de risco psicossocial 

Inclui todas as situações relacionadas com stress. Podem 
envolver tanto caraterísticas sociais (ex.: padrões de 
interação grupal) e culturais (ex.: modelos tradicionais de 
liderança, de tomada de decisão e resolução de conflitos) 
como psicológicas (ex.: atitudes, valores, representações, 
personalidade) e outras inerentes ao trabalho (ex.: 
mudanças tecnológicas rápidas, recursos inadequados). 

 

Identificar os factores de risco 

Identificar os trabalhadores 

expostos 

Estimar o impacto e a probabilidade 

de ocorrência do risco 

Estimar a magnitude do risco 

Aceitabilidade do risco 

Risco 

aceitável 

Intervenção corretiva 

Reavaliação do risco 

Monitorização 

Comunicação do risco 

Risco Controlado 

ANÁLISE DO RISCO 

AVALIAÇÃO DO RISCO 

CONTROLO DO RISCO 

Risco 

inaceitável 

Figura 6 - Resumo das etapas do processo de gestão de risco da ARSLVT (adaptado de [1]). 
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Após a identificação dos fatores de risco, identificam-se os trabalhadores expostos para 

cada fator de risco profissional detetado, tendo em atenção os trabalhadores com 

necessidades particulares (por exemplo grávidas, jovens e idosos, trabalhadores portadores 

de deficiência, entre outros). O processo de gestão de riscos da ARSLVT sugere que a 

identificação dos fatores de risco e dos trabalhadores expostos poderão ser realizadas 

paralelamente, sendo habitual a utilização de técnicas de análise semelhantes em ambas as 

situações (observação dos locais de trabalho, análise de registo de acidentes de trabalho e 

de doenças profissionais, entrevistas e inquirições, etc.) [1]. 

Avaliação do Risco 

Em termos gerais, esta etapa define a magnitude do risco (ou “risk score”) o que implica a 

sua caraterização em termos de probabilidade ou de frequência de ocorrência, da gravidade 

das consequências, do tempo de exposição e do número de trabalhadores expostos e 

afetados [1]. De uma maneira geral, exceto para os riscos objetivamente mensuráveis (que 

possuem valores de referência com os quais se podem comparar), as instruções para a 

estimativa do impacto e da probabilidade seguem as recomendações de tabelas com quatro 

níveis de graduação qualitativa (ilustradas na figura 7), admitindo-se a subjetividade 

intrínseca sempre presente nos processos de valoração de risco.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A estimativa da magnitude do risco tem como base o cruzamento das variáveis das 

tabelas anteriores pelo que a valorização do risco varia entre níveis de risco com valor 1 e 

níveis de risco com valor 16 e encontra-se representada na matriz de risco da figura 8. 

 

 

 
 

Figura 7 - Tabelas para a graduação qualitativa da probabilidade e gravidade da lesão ou dano [1]. 
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Também no processo global da avaliação do risco ocorre a decisão sobre a aceitabilidade 

do risco de forma a obter indicações sobre a necessidade de medidas de intervenção e a sua 

priorização, na perspetiva de monitorizar ou controlar o risco. A monitorização e consequente 

comunicação do risco ocorrem quando este é “aceitável” e implicam a monitorização habitual 

e uma adequada caracterização do risco de forma a tornar acessível e compreensível a 

informação a todos os trabalhadores [1]. 

Controlo do Risco 

Caso o risco seja “inaceitável” deverá se proceder ao controlo do risco que permite 

“conduzir o risco existente a níveis aceitáveis (não dando origem a novos riscos) e promover 

a análise da necessidade e funcionalidade das medidas implementadas” [1] (p. 16). 

 

2.4.1.2. Principais problemas e desafios inerentes ao sistema de avaliação de riscos  

A ERSO da ARSLVT, embora reconheça as mais-valias da metodologia proposta pelo 

manual e as suas orientações para a SST, encontra-se com muitas dificuldades na sua 

aplicação. Torna-se, portanto, essencial melhorar a ferramenta de apoio à gestão de riscos 

ocupacionais para a avaliação de riscos de saúde e segurança no trabalho (indo ao encontro 

dos desafios encontrados). 

O desenvolvimento da matriz de valoração de riscos do projeto IRIS [4] tem seguido as 

etapas representadas na figura 9. Estas etapas encontram-se interligadas entre si e a 

presente dissertação pretende apoiar a ARSLVT na construção da escala de probabilidade.  

 

Figura 8 - Matriz de Risco em uso pela ARSLVT [1]. 
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No âmbito da realização desta tese, determinadas entrevistas já tinham sido realizadas 

com o objetivo de realizar o levantamento dos problemas e insatisfações por parte dos 

profissionais da ARSLVT. Com base nestas entrevistas concluiu-se que [4]: 

 Existe pouca experiência no uso do manual por parte de alguns entrevistados; 

 O entendimento sobre como aplicar alguns procedimentos do manual não é 

consensual, pelo que determinadas respostas revelaram que a gravidade dos riscos 

é estimada de forma distinta e o tratamento para estimar o risco de diferentes tipos 

de trabalhador, como por exemplo as mulheres grávidas, não é realizado de igual 

modo por entre os membros da equipa o que indica que o mesmo risco pode ser 

classificado de forma distinta; 

 Existem dificuldades em estimar: (a) as probabilidades de ocorrência dos eventos, 

principalmente em casos onde não existe histórico; (b) a gravidade de riscos 

mensuráveis, como o nível de ruído, por falta de meios técnicos, sendo utilizadas 

para tal, aproximações e experiência profissional sem qualquer tipo de orientação; 

 Existe relevância em considerar também outros aspetos como a severidade da 

doença para a avaliação da gravidade dos incidentes; 

 Há contradições sobre as medidas corretivas. Em particular, foi defendido que o 

custo e o tempo de implementação das medidas corretivas está fora do âmbito da 

avaliação de risco, ao passo que no manual é descrito que a equipa é responsável 

por fazer recomendações como a avaliação dos riscos e a proposta de medidas 
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Figura 9 - Atividades propostas para o desenvolvimento da matriz de valoração de riscos [4]. 
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corretivas, considerando o tempo, os custos e o número de pessoas afetadas. No 

entanto, não se encontra especificado como são considerados estes três aspetos na 

prática. 

A análise ao manual e aos relatórios da ARSLVT evidenciou algumas ambiguidades na 

avaliação de riscos, como o fato do manual referenciar que o número de pessoas afetadas, o 

tempo e o custo para a implementação das medidas devem ser considerados, ao passo que 

nos relatórios não existe qualquer referência a estes três aspetos; e o tratamento específico 

para trabalhadores com necessidades especiais (por exemplo, grávidas e idosos). 

Assim, após a análise das entrevistas, do manual e dos relatórios, os investigadores do 

projeto IRIS identificaram como principais desafios [4]:  

i. Melhoria do desenho de matrizes de risco, de forma a evitar inconsistências: (a) 

melhorar a nomenclatura existente; (b) construir tabelas que orientem a medição dos 

níveis de expressão dos fatores de risco e que associem consequências a cada um 

dos níveis; (c) procedimento para construir a escala de impacto e de probabilidade; 

(d) procedimento para construir as categorias de risco da matriz e (e) 

operacionalização do conceito de aceitabilidade; 

ii. Melhoria dos procedimentos para análise e priorização das medidas corretivas 

(incluindo vários aspetos como o custo, o tempo e o número de pessoas afetadas); 

iii. Clarificação de alguns procedimentos de avaliação de riscos (por exemplo, o 

tratamento a fornecer a diferentes tipos de trabalhadores). 

A motivação desta tese é desenvolver e aplicar uma metodologia para melhorar a 

avaliação da probabilidade de riscos de SST e, consequentemente, propor um sistema a 

incluir numa matriz de valoração de riscos, matriz esta construída com base em técnicas de 

Análise Multicritério da Decisão. 

O capítulo seguinte pretende fazer uma breve introdução ao conceito de probabilidade e 

destacar as principais técnicas de avaliação de probabilidade encontradas na literatura. 

Posteriormente as matrizes de risco são discutidas com mais detalhe dentro do âmbito da 

componente ‘probabilidade’ e realiza-se uma revisão dos diferentes métodos para a 

avaliação de probabilidades subjetivas, avaliando a sua aplicabilidade ao problema da 

ARSLVT. 

 

3. Revisão Bibliográfica 

Nesta seção elaborou-se uma pesquisa exaustiva pelas principais base de dados – 

PubMed, B-ON (Biblioteca do conhecimento online) e Google – recorrendo a palavras chave 

como ‘risk management in health care’, ‘risk matrices’, ‘experts’ probabilities’, ‘different 

formats for eliciting responses’, ‘modelling subjective probability’, ‘modelling qualitative 

judgements in subjective probabilities’ com o objetivo de identificar na literatura os principais 

métodos para avaliação de probabilidades bem como realizar o levantamento dos problemas 
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associados com a avaliação de probabilidades no contexto de desenho e utilização de 

matrizes de risco. 

Assim, este capítulo encontra-se organizado em seis seções. A primeira parte inicia-se 

com uma pequena introdução ao conceito de probabilidade e as principais abordagens na 

avaliação e estimativa da probabilidade, fazendo referência às matrizes de risco e 

evidenciando os principais problemas e desafios que esta ferramenta enfrenta. Por fim, são 

apresentados os principais problemas e desafios associados à definição de probabilidade 

bem como as diferentes metodologias de apoio à construção de probabilidades subjetivas, 

avaliando a sua aplicabilidade na avaliação de probabilidades pela ARSLVT. 

 

3.1. O conceito de Probabilidade 

Uma gestão eficaz do risco requer a avaliação de eventos e circunstâncias inerentemente 

incertos, tendo em conta, tipicamente, duas dimensões tal como referido nas seções 

anteriores: quão provável é a incerteza ocorrer (probabilidade) e a gravidade associada à 

sua materialização (impacto). Enquanto determinadas metodologias inequívocas podem ser 

desenvolvidas para a avaliação do impacto, a estimativa das probabilidades é menos clara. 

O primeiro problema para a avaliação da probabilidade de riscos de um dado projeto 

consiste no próprio termo [55]. O termo ‘Probabilidade’ possui um significado estatístico 

específico correspondendo a uma medida da frequência relativa de ocorrência de um dado 

evento, cujos valores se encontram entre zero (impossibilidade) e um (certeza), obtidos 

através de uma distribuição teórica ou de observações [56]. No entanto, a sua prática, em 

geral, é menos objetiva pelo que o conceito de juízos de probabilidade, fundamentado na 

teoria da probabilidade defendida por Savage (1954), pode ser visto como um juízo pessoal 

sobre a possibilidade de ocorrência de um dado evento ao invés de um fato objetivo [57].  

 

3.1.1. Frequência e Probabilidade Subjetiva 

No âmbito da análise de riscos, por vezes torna-se difícil obter estimativas quantitativas 

do risco devido à informação estatística existente que muitas vezes é insuficiente para a 

realização do mesmo. Desta forma, torna-se necessário avaliar a probabilidade de diferentes 

eventos ou condições. A probabilidade desempenha um papel central na quantificação de 

uma possibilidade, onde a probabilidade de um evento constitui uma medida de incerteza do 

mesmo [58] e este termo possui duas definições diferentes: frequência e probabilidade 

subjetiva. A frequência consiste na definição que a maior parte das pessoas aprende ao 

primeiro encontro com teorias de probabilidade e estatística [59]. De acordo com esta 

primeira definição, a probabilidade de um evento reside na proporção de vezes que este 

ocorre no caso de conduzirmos uma longa sequência de repetições, ou seja, este tipo de 

definição refere-se à frequência observada de eventos ou resultados [59]. 

No entanto, o método clássico de atribuição da frequência de ocorrência para a 

probabilidade de um evento não pode ser utilizado em circunstâncias onde estamos 
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interessados em realizar declarações de probabilidade ou fornecer graus de crença sobre a 

mesma. A resposta a este tipo de circunstância é utilizar probabilidade pessoal, também 

designada de probabilidade subjetiva. De acordo com este tipo de definição, a 

probabilidade representa o grau de crença de um sujeito na ocorrência de um dado evento 

[60]. Desta forma, é claro que os termos ‘pessoal’ e ‘subjetivo’ são apropriados uma vez que 

o grau de crença de um sujeito pode diferir do grau de crença de outro dado que as 

probabilidades inferidas irão sempre depender do conhecimento do indivíduo [59]. É 

importante salientar, que o termo ‘subjetivo’ está de certo modo relacionado com conotações 

tendenciosas, pelo que é necessário realizar o processo de obtenção de probabilidade de tal 

forma que o especialista seja auxiliado durante a avaliação racional e pensativa do seu 

conhecimento e experiência de modo a que não dê uso a qualquer tipo de sentido pejorativo 

[59].  

Segundo Simon (1956), as pessoas têm tendência em reduzir a complexidade dos 

problemas tornando-os mais fáceis de serem geridos [61]. Os julgamentos são realizados 

muitas vezes em situações complexas e os indivíduos têm tendência em simplificá-los 

aplicando determinadas “regras de ouro” também conhecidas como heurísticas [62]. 

Durante a década de 70, Tversky e Kahneman iniciaram o programa de pesquisa de 

heurísticas e tendências, onde examinaram os tipos de processos instintivos que as pessoas 

aplicam quando se deparam com a realização de julgamentos sob incerteza [59].  

Assim, antes de explorar a literatura existente no que diz respeito ao processo de 

eliciação de probabilidades, é importante clarificar a existência deste tipo de tendências 

aquando do método de avaliação de probabilidades. Algumas destas heurísticas são 

resumidas brevemente em baixo e devem ser tidas em conta no desenvolvimento de 

métodos e na eliciação de probabilidades. 

A Representativeness Bias advém do resultado do sujeito enfatizar demasiado as 

semelhanças entre dois eventos e negligenciar outras informações [59]. Tversky e 

Kahneman (1974) sugerem que as pessoas sujeitam-se à heurística da representatividade 

quando têm que responder a questões como “Qual a probabilidade do evento A originar-se a 

partir do processo B?” pelo que este tipo de tendência surge quando existe a necessidade de 

determinar a probabilidade de um evento com base no grau de semelhança com outro 

evento [63]. Este tipo de heurística foi inicialmente identificado num estudo designado ‘the 

Linda Problem’ e que pode ser analisado em maior detalhe nos artigos [59, 62].  

A Availability Heuristic descreve o método pelo qual uma pessoa determina a 

probabilidade de um evento de acordo com a facilidade em recordar outros eventos que 

ocorreram recentemente ou que possuem um significado pessoal [59, 62]. Por exemplo, uma 

pessoa pode julgar a probabilidade de ter um acidente de carro recordando os instantes que 

amigos e familiares sofreram este tipo de acidente. Assim, este tipo de heurística resulta do 

fato dos indivíduos atribuírem demasiada ênfase às situações mais recentes, mais vividas e 

mais facilmente relembradas para atribuir a probabilidade a um dado evento.  
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O último exemplo de heurística abordada nesta seção é a Anchoring and Ajusting 

Heuristic. De acordo com este tipo de heurística os indivíduos realizam as estimativas com 

base num ponto de partida (a âncora) e ajustam a sua probabilidade subjetiva com base em 

novas informações [63]. A estimativa inicial de um indivíduo (a âncora) pode ser subjetiva 

(interpretada) ou objetiva (retirada de frequências base) [64]. Muitas vezes, a âncora 

depende da maneira como a pergunta é realizada e da informação que é disponibilizada [63].  

Para além dos vários tipos de heurísticas descritas em cima, o excesso de confiança 

poderá também influenciar a avaliação de probabilidades de eventos. Este tipo de tendência 

leva a que as estimativas sejam mais próximas de zero e de um do que realmente deveriam 

ser e quanto maior o conhecimento por parte do sujeito maior é a propensão da utilização de 

excesso de confiança [62]. 

Várias são as heurísticas e enviesamentos reportados na literatura pelo que informação 

detalhada sobre as mesmas no âmbito da eliciação de probabilidades subjetivas pode ser 

consultada no livro de O’Hagan et al. (2006).  

 

3.2. Principais abordagens na avaliação e estimativa da probabilidade 

do risco 

O processo de avaliação de risco pode ser realizado em diferentes graus de profundidade 

e detalhe e através de vários métodos de análise de risco. Dentro do âmbito da probabilidade 

do risco, existem três abordagens comummente utilizadas para estimar a possibilidade do 

risco ocorrer, podendo ser utilizadas em conjunto [36]: 

a) O uso de dados históricos relevantes para identificar eventos que ocorreram no 

passado e extrapolar a probabilidade da sua ocorrência no futuro. Os dados 

utilizados devem ser pertinentes para o tipo de organização ou atividade que está a 

ser considerada; 

b) Previsões de probabilidade através do uso de técnicas preditivas como a Event Tree 

Analysis. Perante a escassez de histórico torna-se útil derivar a probabilidade 

através da análise de sistemas, atividades ou equipamentos através do sucesso ou 

falha dos eventos associados. Os dados numéricos de equipamentos ou de fontes 

de dados são posteriormente combinados para produzir uma estimativa da 

probabilidade do evento final; 

c) A opinião dos especialistas pode ser utilizada, de forma sistemática e estruturada, 

para estimar a probabilidade de um evento de risco. Para tal existem alguns métodos 

disponíveis como a utilização de comparações emparelhadas ou a técnica Delphi, 

que tem como referência o questionamento a peritos mas o protocolo de perguntas 

pode ser adaptado a outras técnicas. 

Na tabela 2 encontram-se sumariadas as principais vantagens e desvantagens de 

algumas das principais técnicas de avaliação de risco com aplicabilidade no processo de 

avaliação da probabilidade do mesmo. 
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Tabela 2 - Síntese das principais vantagens e desvantagens de algumas metodologias de avaliação de riscos (adaptado de ISO (2009)) [36]. 

Técnica de 
Avaliação de 

Risco 
Descrição Vantagens Desvantagens/ Limitações 

Tratamento de 
probabilidade 

Delphi 
technique 

Consiste numa técnica que combina a opinião de especialistas que 
possam suportar e influenciar a identificação do risco, a estimativa 
da probabilidade e consequência do risco e a avaliação do mesmo. 
É uma técnica de colaboração para a obtenção de consenso entre 
os especialistas [36] 

 Fornece consenso nos resultados 

 Os indivíduos não se necessitam de 
juntar num único local e a uma 
determinada hora  

 Técnica morosa e demorada 

Não fornece 
uma 

probabilidade 
quantificável 

SWIFT 

Consiste numa abordagem sistemática que utiliza um conjunto de 
palavras ou frases utilizadas pelo facilitador durante um workshop 
para estimular os participantes na identificação dos riscos [32, 36]. 
O facilitador e a equipa utilizam frases standards do tipo “what if” em 
combinação com perguntas estruturadas com o intuito de postular 
os possíveis transtornos que possam resultar em acidentes ou 
problemas de desempenho do sistema e determinar e julgar as 
respetivas consequências destes acidentes [32, 36] 

 Identifica perigos, situações 
perigosas ou eventos específicos 
cujas consequências podem ser 
indesejáveis 

 Relativamente fácil de aplicar 

 Não é muito caro 

 Aplicável a qualquer processo ou 
sistema 

 Normalmente é utilizado sozinho mas 
pode ser complementar a outras 
técnicas 

 Produz apenas resultados 
qualitativos 

 Determina apenas as 
consequências dos riscos 

 Avaliação pouco estruturada 

 A qualidade da avaliação depende 
da qualidade da documentação e 
da experiência da equipa de 
avaliação 

Não fornece 
uma 

probabilidade 
quantificável 

Risk Indices 

O Índice de Risco é uma técnica semi-quantitativa do risco que 
implica uma abordagem de pontuação através da utilização de 
escalas ordinais para obter a estimativa do mesmo. As pontuações 
podem ser atribuídas a componentes do risco (como probabilidade, 
exposição, consequência) ou a fatores que aumentem o risco. As 
classificações podem ser adicionadas, subtraídas, multiplicadas 
e/ou divididas e os efeitos cumulativos podem ser tidos em conta 
pela adição da pontuação [36] 

 Fornece uma boa ferramenta para a 
classificação de diferentes riscos 

 Permite que múltiplos fatores que 
afetam o nível do risco possam ser 
incorporados numa única pontuação 
numérica para o nível de risco  

 Se o modelo não for corretamente 
validado os resultados podem ser 
enganosos 

 Em muitas situações não existe 
um modelo fundamental para 
definir que tipo de escala (linear, 
logarítmica ou outra) se deve 
utilizar para os fatores de risco 
pelo que a avaliação poderá não 
ser confiável 

Fornece uma 
probabilidade 
quantificável 

Risk Matrices 

A Matrizes de Risco constituem tabelas para mapear classificações 
de ‘frequência’ e ‘severidade’ com o intuito de reduzir a continuidade 
do risco em classes ou bandas de igual risco, como por exemplo 
alta, média ou baixa [36] 

 Uso intuitivo 

 Exige pouco conhecimento 

 Fornece uma rápida classificação de 
riscos em diferentes níveis de 
relevância 

 A definição das escalas pode ser 
ambígua 

 Uso subjetivo 

 Os riscos não podem ser 
agregados 

Fornece uma 
probabilidade 
quantificável 

Event Tree 
Analysis 

Uso do raciocínio indutivo para traduzir a probabilidade de diferentes 
eventos iniciais em possíveis resultados. A sua análise inicia-se com 
um acontecimento básico e verificam-se as interações com outros 
elementos do sistema até se chegar aos possíveis cenários do 
acidente [36] 

 Permite análises qualitativas e 
quantitativas (probabilísticas) 

 Tem em conta o tempo, dependência 
e efeitos dominó que são difíceis de 
modelar nas árvores de falha  

 Exibe muito treino e tempo 

 Os eventos iniciais necessitam de 
ser identificados através de outras 
metodologias (ex.: HAZOP, PHA) 

Fornece um 
output 

quantificável 
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3.2.1. Problemas inerentes à avaliação de probabilidades com Matrizes de 

Risco 

O uso de matrizes de risco, isto é, tabelas para mapear classificações de ‘frequência’ e 

‘severidade’ tem sido recomendado por organizações internacionais [2, 45, 46] e 

amplamente utilizadas em organizações e por consultores de risco, tal como referido na 

subsecção 2.3.2.. Dentro de processos de certificação e gestão de qualidade é obrigatório 

todas as empresas avaliarem riscos de SST, recorrendo comummente a matrizes de risco 

para essa análise. 

Contudo, tal como foi referido anteriormente, vários estudos reportam problemas nas 

matrizes de risco que comprometem a sua fiabilidade. 

Dentro do âmbito do presente trabalho, esta seção deste capítulo é dedicado aos 

problemas inerentes à avaliação de probabilidades com matrizes de risco, outra técnica de 

avaliação de risco com aplicabilidade no âmbito da probabilidade mas para o propósito deste 

trabalho será destacada e tratada separadamente. 

Centrando a análise na componente de probabilidade, um dos problemas intrínseco à 

utilização de matrizes de risco é a violação do princípio da invariância sob translação através 

da utilização de categorias discretas para a probabilidade. Quando convertemos uma matriz 

de risco qualitativa numa matriz de risco quantitativa, os métodos de quantificação numa 

escala numérica ordinal para a probabilidade são frequentemente utilizados e entendidos 

pelos utilizadores [65]. No entanto, deve-se ter em conta que as pontuações numéricas para 

a probabilidade, associadas aos níveis qualitativos avaliados, devem ter propriedades 

cardinais de maneira a tornar o seu produto quantitativamente significativo. Dito de outra 

forma, no exemplo da figura 4 presente na seção 2.3.2., a escala de classificação de 1 a 5 

deve ser uma escala de intervalos de modo a que a diferença de probabilidade entre dois 

níveis consecutivos seja sempre a mesma e, adicionalmente, deve ter um zero fixo e como 

tal, ser uma escala de razão. Para tal, é necessário a utilização de métodos adequados para 

a aquisição de juízos de valor cardinal, o que não acontece aquando da construção da matriz 

de risco.  

Outra preocupação encontra-se relacionada com a dependência em fatores subjetivos, 

referente ao fato das pessoas terem tendência para superestimar pequenas probabilidade e 

subestimar as grandes [66] bem como moverem os riscos das zonas de baixa e alta 

probabilidade e colocarem-lhes no meio da escala de probabilidade. De um modo geral, 

haverá sempre um exagero na perda, especialmente para pessoas com interesse pessoal no 

resultado. Este efeito é susceptível de influenciar a seleção das células do risco em direção a 

uma consequência elevada [38]. Assim, dada a influência associada ao processo de 

avaliação do risco, a precisão da matriz de risco deve ser questionável. 

A subseção seguinte explora o interesse em apoiar a escolha de probabilidades 

subjetivas no desenho de matrizes de risco e de seguida são descritos alguns dos diferentes 

tipos de formato para a obtenção da probabilidade. 
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3.3. Aspetos chave na avaliação de probabilidades subjetivas no 

contexto das matrizes de risco 

Dada a dificuldade que as organizações possuem em estimar a probabilidade de riscos, 

especialmente em casos onde existe escassez de histórico, a fim de se utilizar as matrizes 

de risco, os riscos são normalmente classificados por meio de escalas qualitativas (por 

exemplo baixa, média e alta). Contudo, apesar dos níveis qualitativos de probabilidades 

subjetivas associados às matrizes de risco poderem ser relativamente fáceis de avaliar, 

determinadas inconsistências técnicas e comportamentais em associar probabilidades 

numéricas a expressões verbais têm sido apontadas na literatura. Ao se questionar 

diretamente por valores numéricos de probabilidade é possível diminuir determinadas 

ambiguidades. Porém, diferentes pessoas têm tendência em atribuir diferentes números de 

probabilidades a uma mesma expressão [67]. Estudos reportados da literatura [68] 

demonstraram que ao contrário das probabilidades numéricas que possuem valores precisos 

numa escala entre zero e um, as probabilidades verbais, como improvável ou quase certo, 

tendem a ter significados imprecisos [68]. Na figura 10, podemos observar os resultados de 

um estudo realizado por Wallsten et al. (1986) onde se verifica uma considerável 

variabilidade na interpretação e aplicação dos termos linguísticos de probabilidades. 

Outro fato, também observado por Erev et al. (1990) consiste na preferência da maior 

parte das pessoas em expressar as probabilidades verbalmente mas receber as mesmas 

numericamente [69]. De acordo com os resultados presentes no estudo de Wallsten et al. 

(1993), um oficial superior prefere receber a informação do oficial inferior em termos 

numéricos, mas transmitir a informação em termos verbais. No entanto, se este oficial 

superior quiser fazer um bom trabalho em compreender o que é comunicado e ser 

compreendido ao se comunicar, o mesmo modo de comunicação da informação deve ser 

utilizado em ambos os casos. Desta forma existe um determinado paradoxo na preferência 

do modo de comunicação [69, 70]. 
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Spetzler e Stael Von Holstein foram os primeiros a descrever o processo de eliciação de 

probabilidades subjetivas que continua a ser utilizado por vários autores como observado no 

trabalho de Clemen et al. (2001), Keeney et al. (1991), Merkhofer (1987) entre outros. A 

tabela 3 sumaria as contribuições mais importantes no contexto de probabilidades subjetivas 

encontradas na literatura, sendo algumas delas exploradas em detalhe neste capítulo.  

Dá-se particular destaque, nesta seção, ao trabalho de Wallsten et al. (1993) por justificar 

a motivação da escolha de julgamentos verbais de probabilidade no contexto do presente 

trabalho. Uma das grandes motivações para a escolha da linguagem verbal de probabilidade 

é a de evitar o problema da “falsa precisão” muitas vezes associado com a afirmação de 

probabilidades numéricas [62]. A utilização de probabilidades subjetivas possui a vantagem 

de ser mais intuitiva para os especialistas e são muitas vezes preferidas pelos indivíduos 

para a comunicação da incerteza uma vez que são mais propícias para a transmissão da 

mesma [70]. Assim, é neste contexto que surge a motivação para a escolha de 

probabilidades subjetivas no desenho das matrizes de risco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Probabilidade numérica atribuída aos descritores qualitativos no 

estudo realizado por Wallsten et al. (1986) [68]. 
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Tabela 3 - Estudos mais relevantes para a eliciação de probabilidades subjetivas identificados na 

literatura. 

Autores Nome do estudo Resumo do estudo 

Spetzler and Stael 
Von Holstein [71], 

1975 
“Probability encoding in decision analysis” 

O artigo descreve um processo de 
entrevista estruturada que utiliza um 
entrevistador treinado e uma série de 
técnicas destinadas a reduzir o 
enviesamento e a ajudar na quantificação 
de julgamentos 

Saaty [72], 1987 
“Risk its priority and probability: the analytic 

hierarchy process” 
O artigo fornece exemplos de como lidar 
com o risco e incerteza através do AHP 

Merkhofer [67], 1987 
“Quantifying judgmental uncertainty: 

Methodology, experiences and insights” 

O artigo discute e revê o processo de 
eliciação de probabilidade apresentado 
por Spetzler et al. (1975) 

Keeney and von 
Winterfeldt [73], 1991 

“Eliciting probabilities from experts in 
complex technical problems” 

O artigo discute o processo de eliciação 
de probabilidades, incluindo 
determinadas mudanças no mesmo como 
a formação de peritos para a modelação 
de probabilidades, a realização de 
sessões individuais e a documentação de 
resultados 

Wallsten et al. [70], 
1993 

“Preferences and reasons for 
communicating probabilistic information in 

verbal or numerical terms” 

O artigo discute o modo de preferência 
de comunicação dos indivíduos e os 
fatores que afetam as suas preferências 
de comunicação 

Monti and Carenini 
[74], 2000 

“Dealing with expert inconsistency in 
probability elicitation” 

O artigo apresenta e discute uma nova 
técnica baseada no AHP para a 
construção de uma belief network e que 
permite avaliar quantitativamente a 
inconsistência dos indivíduos 

Fox and Clemen [75], 
2005 

“Subjective Probability: Assessment in 
Decision Analysis: Partition Dependence 

and Bias Toward the Ignorance Prior” 

Demonstra que a distribuição de 
probabilidades é sistematicamente 
enviesada para uma distribuição uniforme 
e que o espaço de análise tende a ser 
repartido pelo que as probabilidades são 
“dependentes da partição” 

Szwed et al. [76], 
2006 

“A Bayesian paired comparison approach 
for relative accident probability assessment 

with covariate information” 

Este artigo apresenta uma metodologia 
Bayesiana para avaliar a probabilidade 
relativa de acidentes e a sua incerteza 
através de comparações emparelhadas 

Fermín Mallor et al. 
[77], 2008 

“Expert Judgment-Based Risk Assessment 
using statistical scenario analysis: A case 

study – running the Bulls in Pamplona 
(Spain)” 

Este artigo apresenta uma metodologia 
que inclui o desenho de uma ferramenta 
de pesquisa para obter os julgamentos 
dos peritos bem como os procedimentos 
estatísticos e matemáticos para agregar 
as suas opiniões subjectivas 

Jingguo Wang and 
Stanley Zionts [78], 

2014 

“Using Ordinal Data to estimate Cardinal 
Values” 

O artigo investiga métodos desenvolvidos 
na análise multicritério que utilizam 
informação ordinal para estimar valores 
numéricos. Apresenta a abordagem GSK 
(generalized rank-sum) que permite 
incorporar o conceito de grau de 
importância ou diferença de probabilidade 
que a maioria das outras fórmulas não 
permite 

Muhammad Zubair 
[79], 2014 

“Study on nuclear accident precursors 
using AHP and BBN, a case study of 

Fukushima accident” 

É apresentada uma metodologia para 
priorizar precursores através de 
comparações emparelhadas, utilizando o 
AHP, e os resultados são convertidos 
para uma tabela do nó probabilidade de 
uma Rede Bayesiana 



 30 

3.4. Principais problemas e desafios associados à definição de 

probabilidades subjetivas 

Pondo de lado a questão da terminologia do termo ‘probabilidade’ tal como referido 

anteriormente, existe um outro conjunto de problemas relacionados com a avaliação da 

probabilidade do risco dentro do contexto da análise e gestão do mesmo. Os próprios 

projetos apresentam certas caraterísticas inerentes que possuem uma influência significativa 

sobre a avaliação da frequência de ocorrência de um determinado risco tais como [55]: (a) 

Os projetos são únicos. Uma vez que os objetivos de um dado projeto são plausíveis de ser 

diferentes dos de outros projetos anteriores, os riscos que afetam esse novo projeto também 

são suscetíveis de ser diferentes dos anteriores. Isto significa que alguns riscos poderão ser 

exclusivos de um dado projeto pelo que não será possível obter dados relevantes para a sua 

frequência de ocorrência [55]; (b) Inexistência de registo histórico. É claro que alguns riscos 

de um dado projeto surgiram anteriormente, pelo que nem todos os aspetos de cada projeto 

são completamente exclusivos [55]. Desta forma, uma das fontes para a determinação da 

probabilidade do risco consiste na experiência anterior. No entanto, mesmo para estes 

riscos, os dados nem sempre se encontram disponíveis no registo de projetos anteriores e 

na literatura, muitas vezes devido à debilidade do processo de encerramento do projeto de 

muitas organizações [55, 80]; e (c) Estimativa vs. Medição. Outro problema associado à 

avaliação da probabilidade de riscos corresponde ao fato destes serem possíveis eventos 

futuros e que ainda não ocorreram, pelo que a sua probabilidade de ocorrência não pode ser 

medida mas sim estimada [55]. Desta forma, torna-se impossível medir qualquer caraterística 

de um risco, uma vez que este não se encontra presente na realidade sendo apenas 

possível estimar como o risco poderá ser e em que circunstância é que surge. Isto não é 

muito difícil quando se considera o impacto do risco mas a estimação da probabilidade é 

muito mais problemática. Consequentemente, esta estimativa tende a ser influenciada por 

um grande número de fontes subjetivas e inconsistentes, o que a torna ainda menos fiável 

[55].  

 

3.5. Métodos para a obtenção de probabilidades subjetivas 

No âmbito da psicologia cognitiva, existem testes diretos/explícitos cujo intuito dos 

mesmos é claro para o participante, bem como testes indiretos/implícitos a partir do qual os 

níveis de desempenho são inferidos sem o participante ter expresso diretamente 

conhecimento sobre o assunto que se encontra a ser testado [59]. De forma semelhante, é 

possível aplicar a mesma distinção no âmbito da avaliação de probabilidades onde as várias 

técnicas existentes para a obtenção das mesmas podem ser classificadas em (a) métodos 

diretos, onde a informação é questionada diretamente ao especialista, ou em (b) métodos 

indiretos onde o conhecimento é obtido sem o especialista fornecer a probabilidade 

explicitamente [59, 62].  
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No entanto, apesar de existir uma grande variedade de técnicas para a obtenção de 

probabilidades nenhuma é infalível ou aplicada a todas as situações [55]. Desta forma, a 

literatura sugere que os profissionais de risco e os participantes do projeto que são 

requisitados para a avaliar a probabilidade do risco devem estar cientes da quantidade de 

métodos disponíveis e considerar o uso de diferentes abordagens conforme apropriado [81]. 

Outro ponto relevante a ter em conta é o fato dos vários tipos de métodos poderem conduzir 

a resultados diferentes devido às várias considerações que podem surgir em relação à 

informação já existente [82]. 

A escolha do método a utilizar pode ser conduzida pela profundidade do processo de 

gestão de risco a ser aplicado bem como através da importância estratégica do projeto e do 

grau de existência de fontes tendenciosas que poderão influenciar a avaliação [55]. 

 

3.5.1. Métodos Diretos 

Os métodos diretos envolvem o pedido direto de probabilidades e frequências desejadas 

ao especialista, havendo uma variação considerável de procedimentos e formatos. Os 

questionários são provavelmente a forma mais utilizada e envolvem simplesmente o pedido 

de resposta do especialista [62]. 

 

Escalas de Resposta (Response Scales) 

As escalas de resposta permitem melhorar substancialmente a compreensão do risco e 

fornecem uma representação visual da possível gama de soluções [59, 62]. Podem consistir 

simplesmente numa lista de categorias ordenadas onde a categoria escolhida é sublinhada 

para indicar a resposta dos especialistas [59]. Alternativamente uma escala visual analógica, 

constituída por uma linha onde o especialista indica a sua resposta através de uma cruz, 

fornece uma escala de respostas contínua e são tipicamente marcadas em cada extremo, 

com ‘impossível’ e ‘certo’ por exemplo. Desta forma, os valores são obtidos através da 

medição da distância a um dos extremos da escala e os comprimentos medidos são 

convertidos em probabilidades [59]. 

A escolha das referências superior e inferior da escala tem mostrado ter efeitos 

importantes nos julgamentos [59]. Estudos reportados da literatura demonstram diferenças 

substanciais durante a avaliação da probabilidade do risco entre escalas com uma referência 

superior intitulada de ‘maior do que 40%’ e outras onde a mesma referência indica uma 

probabilidade de ‘100%’ [83]. 

No contexto da avaliação de probabilidades, existem também escalas gráficas, com 

representação linear ou logarítmica, que representam a distribuição de probabilidades. As 

escalas subjetivas dos especialistas tendem a ser naturalmente lineares e de igual intervalo, 

em vez de escalas logarítmicas [62]. 

No entanto, existem alguns inconvenientes deste tipo de escala que são referidos na 

literatura. Stewart e Melchers (1997) descrevem um exemplo de análise de risco onde a 

Comissão Nuclear dos Estados Unidos pediu a 12 especialistas para estimar a frequência 
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média da rutura de um determinado tipo de tubo [84]. Tal estudo demonstrou que os 

especialistas têm tendência em utilizar o meio da escala de probabilidade (ver figura 11 (a)), 

independentemente da forma como esta é dimensionada e outros estudos como o de Patt et 

al. (2003) demonstram que em resposta a uma escala de probabilidade fixa, as pessoas 

terão tendência em exagerar a probabilidade de um evento de magnitude baixa e a 

subestimar a probabilidade de um evento de elevada magnitude [85]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como referenciado no início desta seção, pesquisa sobre o julgamento de 

probabilidades [70] indicou que a maioria das pessoas sente-se mais à vontade em relação a 

expressões verbais de probabilidades em vez de valores numéricos sobre a mesma, 

inferindo que as expressões verbais são mais naturais, mais fáceis de se entender e se 

comunicar e mais adequadas para transmitir a imprecisão de crenças [70]. Por outro lado, a 

interpretação de probabilidades verbalmente expressas foi demonstrada ser dependente do 

contexto no qual elas se enquadram [87]. Desta forma, como existem argumentos a favor e 

contra o uso de ambos os métodos, investigação tem sido realizada sobre a possibilidade de 

se desenvolver uma escala com os dois modos de expressão de probabilidade [86] 

permitindo os sujeitos de utilizar um ou outro modo, dependendo do contexto e da sua 

preferência. Este tipo de escala encontra-se ilustrado na figura 11 (b). 

Os métodos de eliciação diretos podem ser melhorados através da utilização de 

frequências ao invés de probabilidades. Quando as informações são apresentadas em 

frequências, por exemplo, 13 dos 100 casos em vez de probabilidades como 13% ou 0,13, 

as estimativas dos resultados tendem a ser muito mais precisas. Desde 1995, com 

Gingerenzer et al. (1995) que este fenómeno tem sido estudado e os resultados demonstram 

ser robustos [88]. 

 

Rodas de Probabilidade (Probability Wheels) 

As rodas de probabilidade consistem em dispositivos físicos ou imagens geralmente em 

círculo e com duas seções. A probabilidade é representada (radialmente) à volta da 

(a) (b) 

Figura 11 - (a) Tendência de centrar os julgamentos demonstrada no estudo [84] 

e (b) Escala de resposta com âncoras verbais e numéricas [86]. 
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circunferência do disco e o especialista ou o facilitador manipula dois raios da circunferência 

por forma a dividir o disco em dois segmentos e usualmente de cores diferentes, onde uma 

delas representa a probabilidade do evento [59]. Desta forma, as duas áreas de cor são 

manipuladas até que o especialista esteja confiante que a probabilidade de girar um ponteiro 

e este pousar numa das seções é equivalente à probabilidade do evento em análise [62]. 

Esta roda fornece três maneiras equivalentes para representar a probabilidade: (1) através 

da escala da circunferência, (2) através da proporção da circunferência varrida por um dos 

segmentos e (3) através da proporção da área do círculo sombreada com uma cor [59]. 

Apesar deste tipo de método fornecer uma representação visual das probabilidades, ele 

encontra-se perto de uma estimativa direta e possui algumas desvantagens como o fato de 

não ser susceptível de calcular pequenas probabilidades ou pequenas diferenças entre as 

mesmas [62]. 

 

3.5.2. Métodos Indiretos 

Nos métodos indiretos, o indivíduo é normalmente questionado a escolher entre duas ou 

mais alternativas. As alternativas são ajustadas até existir indiferença entre elas. Esta 

indiferença é traduzida na probabilidade que se pretende obter [71]. Outro método utilizado 

consiste na realização de comparações emparelhadas para a eliciação de diferenças de 

probabilidade entre várias alternativas.   

 

Estratégia de apostas (Betting Strategies ou Probability Gambles)  

As apostas são bastante utilizadas para inferir probabilidades subjetivas dos 

especialistas. Este método tem como objetivo realizar uma série de apostas até se alcançar 

um determinado montante de ganho e de perda que seja indiferente para o decisor na 

escolha do lado da aposta. Assim, o perito é questionado sobre as apostas que ele estaria 

disposto a colocar a favor e contra a ocorrência de um determinado evento, onde os valores 

monetários de X e Y (ver figura 12 (a)) vão sendo ajustados até o especialista ser indiferente 

em relação às apostas a favor e contra a ocorrência do evento de interesse [89]. Desta 

forma, quando o decisor for indiferente em relação às duas apostas, o retorno esperado de 

ambas as apostas é o mesmo permitindo desta forma calcular a probabilidade do evento em 

questão [90]. Um dos problemas referentes a este método, consiste no fato de ser 

influenciado por indivíduos com aversão ao risco pelo que, em 1974, Finetti desenvolveu a 

estratégia da Lotaria de Referência que, teoricamente, evita alguns problemas inerentes à 

estratégia de apostas [91]. 

 

Lotaria de Referência (Reference Lottery) 

A lotaria de referência, desenvolvida por Finetti (1974) e representada pela lotaria 2 na 

figura 12 (b), aparenta a forma de uma árvore de decisão e a ideia consiste em pedir ao 

especialista para ajustar o valor da variável p (ver figura 12 (b)) até que as duas lotarias 
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sejam indiferentes para o mesmo [62]. Sucintamente, o primeiro passo deste tipo de 

abordagem consiste em (1) atribuir um valor de probabilidade para a variável p e perguntar 

ao decisor, qual das duas lotarias ele prefere. A segunda etapa consiste no (2) ajuste da 

variável p. Se a lotaria de referência for a preferida, o valor de p é ajustado para um valor 

mais baixo que o atribuído inicialmente. Caso contrário, se a outra lotaria for a escolhida 

atribui-se um valor mais elevado à variável. Este protocolo é realizado até que o decisor seja 

indiferente perante as duas lotarias e o valor de p é tomado como sendo a probabilidade do 

evento em questão ocorrer [62, 90].  

 

Comparação emparelhada (Pairwise Comparisons) 

O método de comparação emparelhada para a estimativa de probabilidades surgiu a 

partir do processo Analitical Hierarchy Process (AHP) desenvolvido por Saaty (1980) [72, 

92]. Este método consiste numa técnica matemática muito popular concebida para a análise 

de situações complexas e na resolução de problemas de análise multicritério que envolvem 

dados qualitativos [89, 93]. O método AHP permite realizar uma eliciação fundamentada de 

preferências entre os vários atributos das alternativas presentes e fornece uma ferramenta 

matemática para avaliar a consistência das preferências obtidas [89]. Através deste tipo de 

protocolo, o especialista é confrontado com todas as combinações possíveis de pares de 

eventos e pedido para comparar, em cada par, os dois eventos e indicar a sua probabilidade 

relativa através do auxílio de uma escala de probabilidades [62]. A escala proposta por Saaty 

encontra-se ilustrada na figura 13 e considera nove valores desde ‘equally likely’ com valor 1 

a ‘absolutely more likely’ de valor 9 [89]. A comparação emparelhada é utilizada no processo 

de tomada de decisão com o intuito de fornecer uma matriz de decisão recíproca, 

transformando os julgamentos qualitativos em relação nítidas entre os vários atributos em 

análise, o que torna o processo simples e fácil de manusear [93]. Um vetor próprio é utilizado 

para resolver esta matriz recíproca e determinar a importância e performance de cada critério 

e alternativa, respetivamente [93]. 

 

 

(a) (b) 

Figura 12 - Árvore de decisão para a avaliação de probabilidades subjetivas através (a) do método 

das apostas e (b) da lotaria de referência [89, 90]. 
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O método de comparação emparelhada é geralmente bem recebido pelos especialistas 

uma vez que estes o consideram fácil e intuitivo pelo que se sentem mais confortáveis em 

realizar comparações emparelhadas com este tipo de método ao invés de métodos diretos 

[76]. Uma das suas grandes vantagens consiste na simplicidade do problema, permitindo 

que o decisor se foque em pequenas partes do problema através da análise de duas opções 

de cada vez [94]. 

Relativamente ao método AHP, vários estudos reportam problemas na sua utilização que 

comprometem a sua fiabilidade como o fato de esta técnica utilizar escalas de estimativas 

não contrabalançadas e ser incapaz de lidar adequadamente com incertezas e imprecisões 

por parte do decisor aquando do processo de comparações emparelhadas [93]. Tendo por 

base o levantamento realizado por Goodwin et al. (2005) encontram-se sumariados em baixo 

os principais problemas metodológicos inerentes ao AHP: 

 Conversão da escala verbal para a escala numérica: A correspondência entre a 

escala verbal e a numérica é baseada em suposições, pelo que se se considerar que 

o acontecimento 𝑥 é ‘weakly more important’ do que o acontecimento 𝑦, o AHP vai 

considerar que 𝑥 é três vezes mais importante do que 𝑦 o que pode não ser o caso 

[94]; 

 Problemas com a escala de 1 a 9 estipulada: Determinados estudos realizados 

sugerem que quando um atributo ou opção é ‘extremely more important’ do que 

outro, a utilização de escalas de 1 a 3 ou 1 a 5 é mais adequada do que a proporção 

de 1 a 9 utilizada pelo método AHP [94]; 

 Os axiomas do método: Os axiomas do método AHP não são testáveis em 

descrições de comportamento racional [94]. 

Na tabela 4 encontram-se sumariadas as principais caraterísticas dos diferentes formatos 

de obtenção de probabilidades. 

 

Tabela 4 - Síntese das caraterísticas dos principais métodos de eliciação de probabilidade. 

Método Descrição Vantagens Limitações 

Escala de 
Respostas 

Consiste numa lista de categorias 
ordenadas onde a categoria 
escolhida é sublinhada para indicar 
a resposta dos especialistas [59] 

Fornecem uma 
representação 
visual da possível 
gama de soluções 
[59] 

Ocorrência de 
enviesamentos como 
a tendência de centrar 
a resposta no meio da 
escala [84] 

Figura 13 - Escala utilizada por Saaty (1980) para as comparações emparelhadas [89]. 
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Rodas de 
Probabilidade 

Consistem em dispositivos físicos 
ou imagens geralmente em círculo e 
com duas seções. O facilitador 
manipula os dois raios da 
circunferência por forma a dividir o 
disco em dois segmentos e 
usualmente de cores diferentes, 
onde uma delas representa a 
probabilidade do evento [59] 

Fornece uma 
representação 
visual da possível 
gama de soluções 
[62] 

Não é susceptível de 
calcular pequenas 
probabilidades ou 
pequenas diferenças 
entre as mesmas [62] 

Estratégia de 
apostas 

Tem como objetivo realizar uma 
série de apostas até se alcançar um 
determinado montante de ganho e 
de perda que seja indiferente para o 
decisor na escolha do lado da 
aposta [89] 

Natureza intuitiva 
que permite 
superar alguns 
problemas de 
enviesamento 
cognitivo [62] 

Técnicas demoradas 
em circunstâncias de 
um grande número de 
probabilidades a 
estimar [62] 

Lotaria de 
Referência 

Aparenta a forma de uma árvore de 
decisão e a ideia consiste em pedir 
ao especialista para ajustar o valor 
de uma variável p até que as duas 
lotarias sejam indiferentes para o 
mesmo [91] 

Comparação 
emparelhada 

O especialista é confrontado com 
todas as combinações possíveis de 
pares de eventos e pedido para 
comparar, em cada par, os dois 
eventos e indicar a sua 
probabilidade relativa através do 
auxílio de uma escala de 
probabilidades [62] 

Aplicação fácil e 
intuitiva [62] 
 

Impraticável em 
determinados casos 
uma vez que o 
número de questões 
aumenta bastante 
com o número de 
parâmetros a ser 
estimado [62] 

 

Devido às limitações que apresentam, os primeiros quatro métodos da tabela anterior não 

são adequados para a análise do problema de avaliação da probabilidade da ERSO da 

ARSLVT. Dado que o presente trabalho propõe a modelação de probabilidades através de 

informação qualitativa eliciada pelos decisores, o método pairwise comparisons apresenta-se 

como sendo o método que melhor se adequa ao problema que se pretende abordar. A 

utilização deste método no âmbito das probabilidades não é algo novo uma vez que vários 

autores o têm vindo a utilizar através do protocolo AHP [72, 74, 95]. Contudo, devido às 

limitações que esta metodologia apresenta, nesta tese de mestrado optou-se pela utilização 

de comparações emparelhadas para o cálculo da probabilidade dos riscos através da 

abordagem MACBETH. No capítulo 4 será explorado como é que esta metodologia poderá 

ser utilizada para construir probabilidades quantitativas através de informação qualitativa.  

 

3.6. O contexto de eliciação 

A eliciação consiste numa atividade importante para uma grande variedade de áreas, 

tendo vindo a ser amplamente praticada num grande número de projetos complexos de 

engenharia. Tais projetos são frequentemente únicos pelo que existe uma experiência 

limitada sobre o desempenho das suas componentes de forma individual e em grupo [59], 

sendo natural recorrer à extração de julgamentos por parte dos especialistas. Similarmente, 

a eliciação desempenha um papel importante na análise de decisão e na gestão de riscos 
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[59, 62]. As decisões mais difíceis de serem tomadas são aquelas cujas consequências se 

encontram subentendidas com incertezas substanciais e onde tais incertezas não são 

simples de serem julgadas [59]. Como tal, é necessário recorrer a processos de eliciação de 

maneira a suportar a própria decisão. O objetivo de tal eliciação consiste na construção de 

distribuição de probabilidades que representem adequadamente o conhecimento/ incerteza 

dos especialistas [59]. Um ‘especialista’ é alguém que possui conhecimento de um problema 

a um nível apropriado e detalhado e que é capaz de comunicar o seu conhecimento [96]. 

Alguns atributos caracterizam um especialista como a (a) eficácia, dado que utilizam o 

conhecimento para resolver os problemas dentro de uma taxa de sucesso aceitável, (b) a 

eficiência pois resolvem estes problemas rapidamente e (c) a capacidade de reconhecer as 

suas limitações, estando dispostos a dizer quando é que não conseguem resolver um 

problema [62]. 

Segundo O’Hagan et al. (2006) existe normalmente duas questões que surgem no 

planeamento de um processo de eliciação: 

 Um ou mais especialistas (avaliação em grupo). Quando a opinião sobre um 

parâmetro incerto é procurada, é raro residir num único especialista [59]. A avaliação 

da incerteza em grupo possui algumas vantagens relativamente a uma avaliação 

individual. De modo geral, se os participantes agem racionalmente tendo em conta 

perspetivas de probabilidades clássicas e recebem informação de forma imparcial, 

os julgamentos/ consensos em grupo podem vir a ser melhor do que os individuais 

[62]. Se eliciarmos os julgamentos de cada especialistas separadamente, é comum 

aplicar-se um algoritmo que combina as várias distribuições conhecido como 

agregação matemática [59]. Alternativamente podemos obter os seus juízos 

reunindo-os em grupo e tratando-os como um único ‘especialista’ – agregação 

comportamental [59]. No entanto, os julgamentos em grupo poderão ser 

comprometidos, uma vez que a sua avaliação poderá ser influenciada se a 

experiência dos participantes for inadequada ou não representativa [62]. 

 Entrevistas versus Questionários. Aquando do processo de eliciação, os 

questionários são, talvez, a forma mais utilizada devido à sua facilidade de 

administração e baixo custo [59, 62], mas a qualidade das respostas é susceptível 

de ser comprometida. O formato da pergunta pode afetar substancialmente a 

resposta do especialista e muitas vezes pode não ser entendida por este levando à 

problemática de baixa taxa de respostas [59, 62]. Desta forma, as entrevistas devem 

ser preferidas, a não ser que um grande nível de compromisso por parte dos 

especialistas possa ser assegurado e as questões realizadas relativamente simples 

[59].  
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3.6.1. Passos recomendados na literatura 

A escolha do procedimento de eliciação depende do tipo de informação que se pretende 

recolher. A literatura sobre a avaliação de probabilidades sugere vários elementos 

fundamentais que devem ser considerados durante o processo de eliciação. Clemen et al. 

(2001) sugerem que qualquer protocolo de avaliação deverá conter sete etapas [60]: (1) 

experiência, (2) identificação e recrutamento de especialistas, (3) motivação dos 

especialistas, (4) estruturação e decomposição, (5) treino na avaliação de probabilidades, (6) 

eliciação de probabilidades e verificação e (7) agregação da distribuição de probabilidades 

dos especialistas. 

Shepard et al. (1994) utilizam um protocolo de cinco etapas durante a realização de uma 

entrevista entre um gestor (o especialista) e um analista (o autor do estudo) [97, 98], que 

também pode ser encontrado noutros estudos presentes na literatura [98, 99]. Os autores 

fornecem discernimento considerável sobre o que aconteceu em cada ponto do processo e 

são altamente informativos de como conduzir uma entrevista de eliciação de sucesso. De 

seguida, encontra-se sumarizado as cruciais etapas realizadas durante esta abordagem:  

Motivação: Nesta primeira etapa do processo, o analista desenvolve um ‘relacionamento 
inicial’ com o especialista com o intuito de debater algumas questões que possam influenciar 
a avaliação e transmiti-las ao especialista para que este tenha conhecimento sobre elas e 
tente evitá-las durante o procedimento [59, 62]. O contexto e as razões para a realização da 
eliciação são discutidas e normalmente, é importante dar a entender aos especialistas que o 
processo de eliciação procura obter as suas convicções sobre uma determinada variável e 
que não existe uma resposta ‘certa’ [62]. Desta forma, o analista destaca as questões que 
podem conduzir a uma avaliação parcial e esta motivação poderá criar incentivos para 
expressarem determinados pontos de vista; 

Estruturação: O analista estabelece com o especialista o específico evento que estão a 
tentar eliciar e estabelecem uma definição inequívoca de cada quantidade incerta a ser 
avaliada, tendo em conta fatores condicionais que possam influenciar o valor [59, 62]. É 
importante apresentar as questões num formato mais adequado ao conhecimento e 
experiência do especialista, a fim de evitar a necessidade de aprendizagem cognitiva 
adicional [62]; 

Condicionamento: Durante esta fase, o analista tenta fornecer aos especialistas todo o 
conhecimento e informação relevante que o ajudará a superar fatores psicológicos 
tendenciosos como o excesso de confiança e a disponibilidade de informação [59]. Este 
processo permite destacar tendências cognitivas e incentivar os especialistas a pensarem 
em outras formas de considerar o problema. Por exemplo, os especialistas podem ser 
convidados a considerar vários cenários que conduzam a resultados inesperados, permitindo 
tais manipulações ajudar a reduzir o excesso de confiança [62]; 

Codificação: No início do verdadeiro processo de obtenção de probabilidades, Shepard et 
al. (1994) sugerem que a eliciação de quantidades extremistas ao invés de valores centrais 
reduz o efeito de algumas parcialidades, principalmente o excesso de confiança [97]. Desta 
forma, o analista deve pedir valores extremos e, de seguida, traçar cenários que levem a 
valores fora destes extremos, com o intuito de neutralizar a tendência de valores centrais e 
facilitar os primeiros processos de avaliação de probabilidade [96]. É durante esta etapa que 
se obtém a distribuição de probabilidades pretendida. 

Verificação: A última etapa do protocolo permite aumentar a precisão da avaliação realizada 
[59]. O analista testa se os julgamentos refletem as crenças do especialista. Algumas 
alternativas incluem ajustar as distribuições aos valores eliciados, traçar o gráfico e discutir 
as probabilidades e a função de densidade cumulativa obtida, mostrando os resultados do 
cálculo do modelo que utilizam os valores fornecidos pelos especialistas [62]. 
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Depois de conhecidas e estudadas as várias etapas sugeridas pela literatura para a 

eliciação de julgamentos verbais de probabilidade, o passo seguinte consistiu em adaptar 

estas etapas ao desenvolvimento de um método para a apoiar a escolha de probabilidades 

subjetivas. Estas possuem a vantagem de serem mais intuitivas para os indivíduos e 

preferidas para a comunicação da incerteza pelo que se torna relevante desenvolver uma 

metodologia para apoiar a escolha das mesmas. No capítulo que se segue, são descritas as 

várias etapas desenvolvidas no contexto desta tese de mestrado e explora-se a utilização de 

uma nova abordagem na escolha de probabilidades subjetivas. 

 

4. Metodologia Proposta 

O capítulo anterior explorou os diferentes tipos de formatos encontrados na literatura para 

a avaliação da probabilidade, averiguando a sua aplicabilidade no caso da ARSLVT. O 

método comparação de alternativas demonstrou ser um método que se afigura útil explorar 

no presente trabalho. Desta forma, é proposta a utilização de comparações emparelhadas 

para o cálculo da probabilidade dos riscos através de uma abordagem concebida 

especificamente para o caso em estudo. Inicialmente, é apresentada uma visão global da 

metodologia proposta e, posteriormente, explora-se cada uma das fases em detalhe. 

 

4.1. Desenho Metodológico 

Esta tese de mestrado propõe um sistema de apoio à definição de probabilidades 

aplicado à avaliação de riscos de SST. Este sistema é construído a partir da modelação e 

construção de uma escala de probabilidade subjetiva, através da utilização de julgamentos 

qualitativos por parte dos decisores, com o intuito de evitar a arbitrariedade subjacente no 

processo de avaliação da probabilidade do risco e da criação de um sistema de regras para 

definir probabilidades de riscos no âmbito da construção de matrizes de risco. Desta forma, 

pretende-se desenvolver um sistema de suporte para a avaliação da probabilidade de riscos 

de SST. Por forma a permitir a avaliação e gestão de qualquer tipo de risco, o sistema que 

se propõe a desenvolver irá ser constituído por duas componentes: (1) a construção de uma 

escala de probabilidade com base na abordagem MACBETH para um conjunto de riscos 

representativo e que visa ser utilizada dentro do sistema e (2) um sistema de regras, que 

possa vir a ser utilizado pelos decisores, para a quantificação de um novo risco que não se 

encontre na base de dados. 

Tal como referenciado no capítulo três, apesar dos níveis qualitativos de probabilidades 

subjetivas de eventos de risco serem relativamente fáceis de usar, existem determinadas 

inconsistências técnicas e comportamentais aquando da associação de valores numéricos 

de probabilidades a expressões verbais sobre a incerteza do evento. A motivação para a 

escolha da metodologia MACBETH, para a construção da escala de probabilidade subjetiva, 

reside no fato de o modo de questionamento utilizado por esta metodologia ser útil para 

associar os níveis qualitativos de probabilidades a valores numéricos para as mesmas, 
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pedindo ao grupo avaliado julgamento verbal sobre a diferença de probabilidade entre os 

vários eventos de risco. Desta forma, a construção da escala de probabilidade envolve a 

definição de um novo protocolo que adapta o uso da abordagem MACBETH para o contexto 

da modelação de probabilidade subjetivas e que se encontra em linha com alguns estudos 

realizados anteriormente. 

O método aplicado no presente trabalho segue uma abordagem sociotécnica na medida 

que envolve uma componente social e uma componente técnica igualmente importantes 

[100]. A componente social envolve um processo interativo entre o grupo de decisores e a 

facilitadora durante as várias etapas da metodologia. A autora deste trabalho assumiu o 

papel de facilitadora, moderando processos sociais, nomeadamente entrevistas e 

conferências de decisão, consistindo estas últimas numa série de reuniões de trabalho com a 

participação de um grupo de decisores interessados em debater questões complexas 

enfrentadas pela organização a que pertencem [101]. O objetivo destes processos sociais é 

o de modelar probabilidades subjetivas através dos vários interlocutores, estimulando a 

reflexão estratégica, a partilha de conhecimentos e diferentes perspetivas para que, numa 

etapa final, se consiga obter um conhecimento comum. O grupo de decisores do estudo 

desta tese envolveu 9 elementos da ERSO da ARSLVT sendo constituído pela Engenheira 

Sanitarista Cândida Maria Pité Madeira, cinco Técnicos Superiores de Segurança e Higiene 

do Trabalho (Ana Cristina Dias, Ana Pisco Valente, Anabela Santos, Daia Monteiro e Susana 

Salvador), uma Médica de Saúde Pública e Medicina do Trabalho (Dra. Teresa Galhardo) e 

dois Enfermeiros especialistas de Saúde Comunitária e de Saúde Pública (Fátima Vaz e 

Pedro Pardal). 

Dado que o presente trabalho possui uma componente social importante, servindo não só 

para avaliar riscos como também para estruturar o problema de avaliação da probabilidade e 

discutir o sistema de regras desenvolvido, na figura 14 encontra-se representado o timeline 

das reuniões realizadas e o tipo de reunião. A primeira reunião consistiu numa entrevista ao 

grupo de decisores. Uma vez que o grande objetivo desta primeira reunião era o de 

identificar problemas e oportunidades de melhoria do processo de avaliação de probabilidade 

de riscos ocupacionais, optou-se por esta abordagem por permitir explicitar conceitos, gerar 

ideias, aceder a diferentes perspetivas do problema e identificar preocupações relevantes 

[102]. 

A segunda reunião consistiu numa sessão de motivação e serviu para identificar a 

informação de base a ter em conta no cálculo da probabilidade de riscos ocupacionais e as 

reuniões seguintes consistiram em conferências de decisão, onde se realizou o processo de 

modelação e construção da escala de probabilidade subjetiva e a sua validação. Também 

nesta última conferência de decisão se discutiu e validou o sistema de regras desenvolvido. 
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A componente técnica desta abordagem encontra-se compreendida nos métodos 

utilizados para a modelação de julgamentos qualitativos entre as diferenças de probabilidade 

dos riscos selecionados, a partir dos quais se obtém a quantificação da probabilidade de 

cada risco e consequentemente a escala de probabilidade subjetiva pretendida. 

Para o desenvolvimento da metodologia proposta, e dada a preferência da maior parte 

das pessoas em expressar a probabilidade verbalmente e receber informação sobre a 

mesma quantitativamente [69], determinadas atividades tiveram que ser realizadas. Assim, a 

construção de probabilidades subjetivas envolve várias etapas (representadas na figura 15) e 

as setas duplas pretendem indicar que esta metodologia é iterativa, sendo possível voltar 

atrás quando necessário. Com base no enfoque sociotécnico que envolve os membros da 

ERSO, o desenvolvimento do sistema de apoio à avaliação de probabilidades subjetivas 

segue as seguintes etapas, interligadas entre si: 

 Trabalho preparatório envolvendo a análise do manual e do histórico da ARSLVT 

bem como a recolha de informação bibliográfica e a definição de uma nomenclatura 

associada ao risco de fácil uso e interpretação; 

 Sessão de motivação com os decisores e levantamento das suas dificuldades no 

processo de avaliação de probabilidades; 

 Aspetos relevantes na computação de probabilidades e que gostariam de ver 

melhorados; 

 Definição do protocolo de eliciação de probabilidades que adapta o uso da 

abordagem MACBETH para o contexto de modelação de probabilidades subjetivas; 

 Construção da escala de probabilidade (componente técnica) fazendo uso da 

metodologia MACBETH em conjunto com um protocolo de perguntas baseado em 

questões tipo; 

 Validação da escala obtida; 

 Construção de um sistema de regras para a avaliação da probabilidade de um novo 

risco e posterior validação. 

Desta forma, o sistema que se propõe desenvolver é conceptualizado em três fases: (a) 

Levantamento da evidência sobre riscos de SST e seleção de conjunto de riscos 

Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro 

21 de Abril 

Entrevista 

Sessão de 
motivação 

19 de Maio 

Conferência 
de Decisão 

16 de Junho 

Conferência 
de Decisão 

23 de Junho 

Figura 14 - Timeline com reuniões realizadas. 
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representativo; (b) Modelação e construção da escala de probabilidade subjetiva através de 

julgamentos verbais e da abordagem MACBETH e (c) Desenvolvimento de um sistema de 

regras para a avaliação da probabilidade de um novo risco.  

 

 

Figura 15 - Esquema de etapas a desenvolver para a construção do sistema de apoio à avaliação da 

probabilidade de riscos de SST. 

 
Estas várias etapas necessárias à construção do sistema de apoio à avaliação de 

probabilidade de riscos em SST encontram-se descritas nas seções seguintes. 

 

Trabalho Preparatório	

Motivação e Dificuldades 

Computação de um Sistema de Regras	

Revisão bibliográfica e Seleção do 
conjunto de riscos representativo 

Escala de probabilidades subjetivas 
utilizando a abordagem MACBETH	

Nomenclatura	

Análise do manual e relatórios da 
ARS LVT 	

Análise do histórico da ARS LVT	

Recolha de informação 
bibliográfica em termos de 

frequência de ocorrência	

Estruturação 

Definição dos aspetos relevantes 
para avaliar a probabilidade do 

risco	

Proposta metodológica tendo por 
base: 

• Visão construtivista de 
probabilidades 

• Protocolo de eliciação de 

probabilidades 
• Algoritmo de modelação de 

probabilidades subjetivas 
• Abordagem Sociotécnica	

Revisão bibliográfica dentro do 
âmbito das probabilidades	

Especificação do tipo e número de 
riscos a avaliar	

Computação de probabilidades 
através da abordagem MACBETH 

Construção da escala de 
probabilidade subjetiva	

Definição de questões tipo	

Revisão de juízos	

Validação da escala	

Sistema de regras para a avaliação da 
probabilidade de um novo risco	

Algoritmo para a introdução de um 
novo risco 
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4.2. Enquadramento teórico 

O processo de seleção da probabilidade de um acidente é sempre subjetivo [103] e 

contínuo. A literatura sugere que existem três maneiras de avaliar a probabilidade do risco: 

(1) uma com base na análise de registos passados, (2) outra baseada na simulação 

computacional através da representação de sistemas e processos e (3) e uma terceira que 

tem por base juízos qualitativos [77]. O presente trabalho tem em conta a última técnica, 

propondo um sistema de regras baseado em probabilidades subjetivas para a classificação 

da probabilidade de novos riscos. Para construir o sistema é necessário, primeiramente, 

considerar um conjunto de riscos representativos cujas probabilidades são construídas 

através da abordagem MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical Based 

Evaluation Technique) com o apoio do software M-MACBETH [104] e dispostas pelo 

software numa escala de probabilidade subjetiva. A metodologia MACBETH consiste num 

método multicritério interativo para apoio à decisão que permite medir a diferença de 

atratividade através de comparações emparelhada não numéricas (julgamentos qualitativos) 

tendo por base sete categorias qualitativas de diferença de atratividade: Muito Fraca, Fraca, 

Moderada, Forte, Muito Forte e Extrema [104]. Apesar de esta metodologia possuir uma 

vasta aplicabilidade na análise multicritério, tendo já sido aplicada em apoio à decisão em 

vários contextos reais tanto no área da Saúde [105], Energia [100], Ambiente [106] e Gestão 

de Risco [107] esta tese explora como é que o MACBETH pode ser utilizado para construir 

probabilidades subjetivas, testando o seu uso na medição de diferenças de probabilidade, 

entre pares de eventos de risco, através de julgamentos verbais. 

A metodologia sugerida para construir uma escala de probabilidade subjetiva possui 

bases teóricas encontradas na literatura pelo que o procedimento proposto é fundamentado 

por vários aspetos, entre eles:  

(a) o conceito de julgamentos probabilísticos surgido na teoria de probabilidade pessoal de 

Savage (1954) [57]. Este conceito defende que a probabilidade pode ser encarada como 

uma avaliação pessoal sobre a possibilidade de um dado evento acontecer mais do que um 

fato objetivo [108];  

(b) a derivação de probabilidades através de comparações qualitativas emparelhadas entre 

eventos em termos da sua possibilidade. Este conceito não é algo novo dado que vários 

autores o têm utilizado no âmbito do processo de comparações emparelhadas 

nomeadamente pelo protocolo AHP para a construção de probabilidade subjetivas [72, 74, 

95];  

(c) a medição de probabilidades subjetivas como probabilidades absolutas. Após a 

modelagem da viabilidade, que se encontra profundamente relacionada com a probabilidade 

de implementação e ancorada através das referências ‘fully implementable’ e ‘not 

implementable’ [106], a probabilidade pode ser medida através de uma escala numérica 

absoluta que se estenda entre 0 e 1, sendo 0 a âncora de referência inferior e que 

caracteriza o “evento impossível” e 1 a referência superior que quantifica a probabilidade de 



 44 

um “evento certo”. Ao invés de favorecer as comparações entre eventos de risco, o que é 

mais compatível com a noção de probabilidade relativa, isto é, a probabilidade de ocorrência 

de um evento de risco ser maior, menor ou igual do que a probabilidade de ocorrência de 

outro evento, é sugerível que a base de eliciação consista por um lado em julgamentos 

qualitativos sobre a diferença de probabilidade entre um dado evento de risco e um “evento 

impossível” e por outro lado tenha em conta a diferença de probabilidade desse evento com 

um “evento certo” em coerência com a definição de probabilidade absoluta;  

(d) o respeito das ‘conditions of order preservation’ (COP) [104]. Estas condições permitem 

garantir que a ordem entre os juízos realizados pelo grupo de decisores é mantida como 

propriedade fundamental do processo construtivo MACBETH na construção de 

probabilidades subjetivas com os especialistas. 

Antes de se proceder à sustentação teórica das diferentes fases proposta na 

metodologia, é importante familiarizar os leitores com alguns conceitos fundamentais da 

área. Desta forma o presente capítulo faz uso de uma nomenclatura genérica sobre 

probabilidades, onde serão abordados os seguintes termos:  

 Decisor: O agente que toma a decisão [59], sendo no presente trabalho os nove 

elementos do grupo de decisores da ERSO da ARSLVT; 

 Evento: Ocorrência de um determinado conjunto de circunstâncias/ situação/ 

fenómeno em que há incerteza da sua ocorrência [109]; 

 Fator: Variável necessária a ter em conta na avaliação da probabilidade do risco; 

 Facilitador: O indivíduo, que no processo de eliciação de probabilidades, entrevista 

os peritos e constrói a distribuição de probabilidades das suas crenças de acordo 

com as suas respostas [59]; 

 Incerteza: Falta de conhecimento sobre quantidades observáveis, em particular 

[109]; 

 Probabilidade em termos de frequência: De acordo com estar formulação, a 

probabilidade de um evento é a frequência com que os eventos ocorrem numa longa 

sequência de eventos que contém o evento de interesse. A probabilidade de um 

evento só pode ser definida em termos de frequência se o evento for repetitivo e é 

então restringida em relação à sequência particular onde o evento é incorporado 

[59]; 

 Probabilidade subjetiva: Representa o grau de crença na ocorrência de um dado 

evento de acordo com toda a informação disponível para o indivíduo. Duas pessoas 

terão, em princípio, diferente conhecimento pelo que irão atribuir diferentes 

probabilidades a uma mesma proposição [59]. 

Apresentada a nomenclatura em uso, as seções seguintes serão dedicadas às diferentes 

fases da metodologia proposta para o sistema de apoio à avaliação de probabilidade de 

riscos SST, desde a justificação da realização de trabalho preparatório até à lógica de 

construção do sistema de regras para a avaliação da probabilidade de um novo risco. 
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4.3. Construção do sistema de apoio à avaliação da probabilidade de 

riscos de segurança e saúde no trabalho 

A construção do sistema de apoio à avaliação de probabilidades tem em conta a 

estruturação da escala de probabilidade subjetiva e a sua determinação considerando um 

grupo de teste de riscos bem como a lógica de construção do sistema de regras para o 

cálculo da probabilidade de um novo risco. Cada uma destas etapas envolve um processo 

interativo e didático, no qual a facilitadora procura moderar as conferências de decisão e 

ajudar o grupo de decisores, coordenando as suas preocupações e pontos de vista. 

Uma vez que esta tese de mestrado tem como intuito construir um sistema de avaliação 

de probabilidades subjetivas a ser utilizado para a classificação das categorias de risco da 

matriz de valoração de riscos proposta, esta seção sustenta, tendo por base a revisão 

bibliográfica da área, o porquê de todos os passos a realizar pela metodologia proposta. 

 

4.3.1. Trabalho Preparatório 

Clemen et al. (2001) sugerem que esta primeira etapa consiste na identificação das 

variáveis que são necessárias para a avaliação dos especialistas [60]. Esta afirmação é 

simples mas a tarefa subjacente à mesma é extremamente importante e pode ser difícil [59]. 

Se, devido a algum mal-entendido, a distribuição de probabilidades eliciada não atender às 

necessidades do especialista todo o exercício realizado pode ser desperdiçado. Esta etapa 

inclui a preparação da sessão de eliciação e pretende definir o problema através da 

identificação das variáveis do mesmo, da decisão do formato do processo de eliciação 

(entrevista ou questionário, por exemplo) e da criação de documentos que incluam os 

objetivos, expectativas e questões relevantes para a condução da eliciação de 

probabilidades [62].  

Desta forma, no presente caso em estudo, foi necessário realizar uma fase de 

“Enquadramento e Preparação” [60] com o intuito de se definir o problema através da 

identificação das variáveis do mesmo. Durante esta etapa começou-se por proceder à 

recolha de informação sobre um conjunto de riscos abrangente segundo a literatura e o 

histórico da ARSLVT. Realizou-se também um levantamento sobre a evidência de riscos de 

SST sobretudo com base em estudos realizados por instituições nacionais, como a DGS e 

por algumas instituições de saúde em Portugal, nomeadamente hospitais. Recorreu-se 

também a algumas bases de dados estatísticas internacionais, como o Eurostat, autoridade 

estatística da União Europeia e o U.S. Bureau of Labor Statistics. Tal permitiu o 

desenvolvimento de uma base de dados em Excel com uma lista de eventos abrangentes e 

informação em termos de frequência de ocorrência obtida na literatura. 

 

4.3.2. Motivação e Dificuldades 

Após a execução do trabalho preparativo é necessário debater algumas questões que 

possam influenciar a avaliação das probabilidades e transmiti-las aos decisores para que 



 46 

estes tenham o conhecimento das mesmas e tentem evitá-las durante todas as etapas da 

metodologia [59, 62]. A maneira mais simples de começar o processo de formulação consiste 

em colocar a seguinte questão ao decisor “quais são os problemas e preocupações que 

estão a atrair a sua atenção?” [110] (p. 268). Através da resposta à pergunta colocada, os 

pontos-chave do problema podem ser anotados, bem como os fatores externos, 

oportunidades, restrições e qualquer outra categoria que surja naturalmente da discussão 

[110] (p. 268). Desta forma, as dificuldades e as razões para a realização do processo de 

eliciação são discutidas, sendo importante transmitir aos decisores que este procedimento 

pretende procurar obter as suas convicções sobre uma determinada variável e que não 

existe uma resposta ‘certa’ para a pergunta colocada [62]. Durante esta sessão explora-se a 

motivação e as razões para se entrar num processo de análise de decisão e dá-se a 

entender que este tipo de estudo assiste na reflexão sobre o problema em questão [110]. 

Assim, na segunda reunião realizada com o grupo de decisores destacaram-se algumas 

questões com o objetivo de entender os fatores importantes na computação de 

probabilidades e criar incentivos para que os decisores expressassem determinados pontos 

de vista. Questões como “que dificuldades enfrentam no cálculo de probabilidades” e “que 

aspetos são centrais ter em conta no cálculo de probabilidades” foram colocadas e tornou-se 

claro a existência de uma grande dificuldade em estimar probabilidades, principalmente nos 

casos em que não há histórico e que muitas vezes não é consensual nem existem 

orientações de como os trabalhadores com necessidades especiais (por exemplo grávidas) 

devem ser considerados. 

Durante a reunião, salientou-se ainda que alguns fatores poderão influenciar positiva ou 

negativamente a probabilidade do risco, nomeadamente a formação do trabalhador, a 

existência de medidas de controlo já implementadas e características individuais do 

trabalhador (comportamento do profissional nas suas atividades de trabalho e que violem 

procedimentos de trabalho) bem como a sua vulnerabilidade [1]. 

Após a reflexão e discussão sobre os aspetos mencionados em cima, os decisores 

concluíram que a probabilidade de ocorrência do dano pode ser estimada de forma 

qualitativa, através de registos de incidentes verbais, admitindo-se a subjetividade intrínseca, 

ou seja, a interpretação individual de cada um, sempre presente nos processos de valoração 

do risco. 

 

4.3.3. Estruturação 

A terceira etapa na metodologia proposta para a construção de probabilidades subjetivas 

consiste na sua estruturação. Esta etapa envolve a definição dos aspetos relevantes para a 

computação de probabilidades bem como a sua a visão construtivista e a definição de um 

protocolo de eliciação de probabilidades. Assim, e particularizando para o caso de estudo 

neste trabalho, o primeiro passo no processo de estruturação reside em assegurar que o 

decisor possua um entendimento claro do estado ou evento sobre o qual a avaliação está a 

ser realizada e que tenha em conta os fatores condicionais que possam influenciar o valor do 
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cálculo da probabilidade em questão [59, 62, 110]. Desta forma, é importante garantir que os 

eventos estejam claramente bem definidos por forma a evitar a ambiguidade durante a 

próxima etapa de valoração das probabilidades [110]. Uma situação onde “a probabilidade 

não é conhecida” é designada de ambígua [108] e a informação encontra-se sempre em falta 

em qualquer situação de incerteza. No entanto, tal pode ser contornado analisando a 

informação necessária para evitar a presença de uma situação ambígua [108], pelo que a 

primeira parte da seção deste capítulo permite descrever os aspetos considerados 

relevantes para a avaliação da probabilidade de riscos ocupacionais. 

Uma vez que os indivíduos não possuem uma probabilidade nas suas mentes a priori [98] 

e “um bom pensamento sobre os julgamentos probabilísticos pode ajudar tanto na eliciação 

de crenças consistentes como na atribuição de probabilidades numéricas a essas crenças” 

[108] este capítulo adota uma visão construtivista. Esta visão ajuda a neutralizar algumas 

das tendências que podem afetar os julgamentos intuitivos de incerteza [4].  

Por fim, é apresentado o protocolo de eliciação de probabilidades utilizado onde as 

questões realizadas seguem um formato adequado ao conhecimento e experiência do grupo 

de decisores, a fim de evitar a necessidade de aprendizagem cognitiva adicional [62]. 

 

4.3.3.1. Definição dos fatores relevantes para avaliar a probabilidade do risco 

Assim, e particularizando para o caso de estudo do presente trabalho, o primeiro passo 

no processo de estruturação, após a realização de revisão bibliográfica dentro do âmbito das 

probabilidades, consiste no levantamento dos aspetos relevantes para a computação de 

probabilidades dentro do âmbito da avaliação de riscos, processo sistemático e científico que 

permite descrever o risco de forma quantificável. Esta etapa é bastante importante devido à 

necessidade de particularizarmos a informação antes de se tomar qualquer decisão [108]. 

Tal como referenciado no capítulo 2, nas matrizes de risco, as fontes de risco individuais 

são geralmente caracterizadas em termos da probabilidade do risco e o impacto do mesmo 

pelo que estas duas dimensões necessitam de ser quantificadas para valorizar de modo 

objetivo o risco.  

A experiência prática no âmbito da eliciação de probabilidades indica que a aquisição do 

conhecimento de especialistas consiste numa tarefa dispendiosa e demorada [89]. Tempo 

considerável é consumido no estudo das metodologias disponíveis, aplicando de forma 

iterativa as mais promissoras para a análise e comparação dos seus resultados. Muitas 

vezes quando não existe metodologia disponível que suporte adequadamente a tarefa a 

realizar, a adaptação da metodologia já existente ou o desenvolvimento de novas técnicas de 

análise é a única opção [89]. A literatura sugere que quando existem lacunas significativas e 

falta de conhecimento por parte dos decisores sobre os potenciais fatores que possam 

influenciar o resultado da análise, os julgamentos verbais são a melhor alternativa para 

avaliar o risco [77]. Tendo em conta os problemas referentes ao facto da a informação 

estatística existente ser insuficiente e não existir modelos para o cálculo das probabilidades 

reportados na literatura para o desenvolvimento da escala de probabilidade subjetiva 
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adoptou-se por realizar uma descrição clara do risco a ser avaliado com o intuito de se obter 

um entendimento comum por parte de todos os decisores, não permitindo a arbitrariedade da 

probabilidade do risco.  

Segundo Alan Waring et al. (1998), o risco “deve ter em consideração a lista de 

consequências prováveis, a frequência e duração e a extensão da exposição à fonte de 

risco, a probabilidade de que um evento indesejado ocorra e a escala de tempo onde as 

consequências podem ser manifestadas e as probabilidades avaliadas” [111]. 

Desta forma, o primeiro desafio consiste em identificar os fatores que devem ser incluídos 

para a construção da escala de probabilidade que é um problema bastante complexo dado o 

grande número de variáveis que podem ser consideradas potenciais fatores que influenciam 

a probabilidade do risco. 

A probabilidade de ocorrência é estimada de acordo com a frequência, duração e 

extensão da exposição, treino e consciência e com as caraterísticas do risco [103]. Ao 

procurar estabelecer a probabilidade do risco, um dos primeiros aspetos que deve ser 

considerado é a adequação das medidas de segurança já implementadas [45]. Dentro do 

âmbito de SST existem outros fatores, como a frequência e duração da exposição dos 

indivíduos ao risco, a vulnerabilidade do indivíduo ou do grupo e a existência de medidas de 

segurança já implementadas que poderão influenciar positivamente ou negativamente a 

probabilidade do evento [1, 45]. A tabela 5, representada em baixo, contém um conjunto de 

perguntas que facilitam o processo de avaliação de probabilidades. 
 

Tabela 5 - Questões que facilitam a determinação de probabilidades (adaptado de [112]). 

Questões a ter em conta na 
determinação da probabilidade 

Explicação e Exemplos 

Com que frequência os profissionais se 
encontram expostos ao risco? 

Um determinado risco pode existir sempre ou 
ocasionalmente. 
Quanto maior o nº de vezes que o risco se 
encontra presente, maior a probabilidade de 
causar danos. 
Exemplo: A movimentação manual e contínua de 

cargas possui elevado potencial para causar 
lesões quando o trabalho é realizado 

Durante quanto tempo é que os profissionais 
se encontram expostos ao perigo? 

 

Quanto maior o tempo de exposição, maior a 
probabilidade da ocorrência do dano do risco. 
Exemplo: quanto mais tempo o profissional 

estiver exposto ao ruído, maior a probabilidade de 
vir a sofrer problemas de audição. 

Quão eficazes são as medidas de segurança 
implementadas? 

 

Na maioria dos casos, os riscos a serem 
avaliados já se encontram sujeitos a 
determinadas medidas de controlo. A 
probabilidade do dano decorrente do risco 
dependerá da existência e eficácia dessas 
medidas. 
Exemplo: Existência de extintores de incêndios 

nas organizações 

Poderá o comportamento dos indivíduos e as 
suas caraterísticas individuais afetar a 

probabilidade de um risco que provoque 
danos? 

 

A possibilidade das pessoas cometerem erros, se 
distraírem ou entrarem em pânico em situações 
particulares devem ser tidas em conta. A fadiga e 
o stress podem aumentar a probabilidade do 
risco. 
Exemplo: Os trabalhadores mais jovens e 

recentes na função poderão estar mais 
susceptíveis ao risco devido à inexperiência 
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Alguns sistemas de pontuação de risco separam a probabilidade em dois componentes, 

como por exemplo, na frequência de exposição e prevenção ou na possibilidade do perigo 

ocorrer e na possibilidade do dano se materializar [103]. 

Neste trabalho, em particular, o nível de probabilidade foi estipulado tendo em conta cinco 

aspetos relevantes (considerados através da análise de dados históricos e da opinião dos 

decisores): (a) a consideração da fonte de risco e a respetiva consequência; (b) a exposição 

à fonte de risco; (c) a eficácia das medidas de segurança; (d) profissão do trabalhador 

exposto e (e) caraterísticas de um trabalhador médio. Estas variáveis encontram-se 

representadas na árvore genérica da figura 16 e foram divididas em dois grupos: fatores 

pessoais (caraterísticas dos indivíduos) e fatores ambientais (caraterísticas do ambiente de 

trabalho existente). Como se diz no senso comum, “uma imagem vale mais do que 1000 

palavras” pelo que a árvore representada na figura 16 fornece uma representação visual da 

estruturação dos fatores pelo que ajuda a estruturar a análise e a organizar as suas 

conclusões de uma forma útil para a compreensão dos decisores [110]. 

O intuito da Análise do Risco consiste na descrição do mesmo [109]. Para o risco ser 

perceptível, é necessário considerar-se a fonte do mesmo e a maneira como ele é expresso 

(consequência) [109]. Assim, a consideração da fonte de risco e da respetiva consequência 

pretende descrever o risco de forma clara e concisa por forma a transmitir um entendimento 

comum a todos os decisores e não permitir a arbitrariedade da probabilidade do risco. Em 

relação aos dois seguintes fatores considerados, a exposição à fonte de risco permite 

traduzir a frequência com que o indivíduo se encontra exposto a esta e a eficácia das 

medidas de segurança permite caracterizar a existência de medidas de segurança já 

implementadas e a sua eficácia [45, 113]. Dado que quanto maior a exposição de um 

indivíduo à fonte de risco maior é a probabilidade do mesmo ocorrer e visto que a eficácia 

das medidas de segurança implementadas diminui, por sua vez, a possibilidade do risco se 

materializar, foi necessário ter em conta estes dois aspetos para avaliar a probabilidade do 

risco. 
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Figura 16 - Árvore genérica das variáveis relevantes consideradas para 

a avaliação da probabilidade do risco de SST. 
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Por fim, as caraterísticas individuais do trabalhador, como o comportamento do 

profissional nas suas atividades de trabalho que violem procedimentos de trabalho, a sua 

vulnerabilidade e a formação do trabalhador devem ser consideradas [1, 103]. Os 

profissionais de saúde, clínicos e não clínicos (incluindo trabalhadores pertencentes a 

serviços de limpeza, de manutenção e os trabalhadores temporários), desenvolvem uma 

série de atividades profissionais com risco potencial que devem ser alvo de análise [1]. Neste 

sentido, tornou-se útil também identificar a profissão do trabalhador exposto dado que este 

fator varia muito consoante o risco que se pretende analisar. Por exemplo, a probabilidade 

do risco Cortes, devido à manipulação de objetos cortantes e perfurantes, é maior nos 

médicos e enfermeiros do que em assistentes técnicos e operacionais. 

Os trabalhadores podem apresentar caraterísticas especiais distintas (trabalhadores 

jovens ou idosos, trabalhadoras grávidas, trabalhadores sem formação ou inexperientes, 

entre outras) [1] que devem ser consideradas, uma vez que podem influenciar o processo de 

avaliação da probabilidade do risco. Desta forma, no sentido de homogeneizar os dados foi 

necessário criar um trabalhador médio hipotético que servisse de base de análise (baseline) 

para a descrição do risco. Na tabela 6 encontram-se destacadas as caraterísticas do 

trabalhador médio hipotético. 

 

Tabela 6 - Caraterísticas de um trabalhador médio hipotético que constitui a base de análise para a 

avaliação do trabalhador exposto ao risco. 

Caraterísticas de um trabalhador médio Descrição 

Idade 
Idade média dos trabalhadores da ARSLVT (48 
anos) 

Caraterísticas individuais/ vulnerabilidade 

Não obeso, sem histórico de doenças 
psicológicas ou doenças crónicas e a tomar 
medicamentos susceptíveis de aumentarem a sua 
susceptibilidade 

Conhecimento de boas práticas Sim 

Experiência na função Sim – Trabalhador com formação 

 

Após a identificação dos fatores pessoais relevantes que afetam a probabilidade do risco 

é necessário discriminar os fatores ambientais: (a) exposição à fonte de risco e (b) eficácia 

das medidas de segurança por forma a enquadrar a avaliação num determinado nível de 

exposição à fonte de risco e num determinado nível de eficácia das medidas de segurança. 

Assim, propôs-se a construção de descritores com vários níveis (ver tabela 7 e 8). O 

número de níveis a considerar varia consoante o método a usar (método da matriz simples, 

método da matriz composta, método de William T. Fine, entre outros) existentes na literatura 

para a avaliação de riscos em situação real de trabalho. Por exemplo, o método de William T. 

Fine, que aparenta ser um método com um cariz mais científico, recorre ao conhecimento de 

três variáveis distintas, Fator Consequência, Fator Exposição e Fator Probabilidade e cada 

uma das três variáveis é analisada com recurso a uma escala de 6 níveis [113]. A justificação 
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da não utilização desta escala prende-se no fato de esta apresentar o erro crítico mais 

comum da análise multicritério que consiste na discriminação dos níveis em intervalos [114], 

como por exemplo, ‘desde uma vez por semana até uma vez por mês’ para o nível 

‘Frequente’. 

As tabelas 7 e 8 representam os diferentes níveis de análise e a respetiva descrição para 

cada uma das variáveis mencionáveis. 

 

Tabela 7 - Exposição à fonte de risco. 

Nível Descrição 

1 Rara 30 minutos por dia 

2 Ocasional 3 horas por dia 

3 Frequente 5 horas por dia 

4 Rotina 8 horas (período laboral) por dia 

 

Tabela 8 - Eficácia das medidas de segurança. 

Nível Descrição 

1 Ausente Nenhuma medida de segurança é adotada 

2 Deficiente 
Medidas de segurança adotadas mas não há 

evidência da sua eficácia 

3 Razoável 
Medidas de segurança adotadas não são 

totalmente eficazes 

4 Eficaz 
Medidas de segurança adotadas são 

totalmente eficazes 

 

Em relação à escala proposta para a exposição à fonte risco, a literatura sugere que em 

determinados casos é melhor sumarizar a distribuição em termos de um único número 

representativo [115]. Propôs-se desta forma, a utilização de 4 níveis representativos e 

dependendo do risco em questão, o número de horas da duração da exposição pode ser 

equivalente a uma dada dimensão presente na escala.  

Esta proposta foi discutida com todos os elementos da ERSO da ARSLVT com o intuito 

de validar se a informação que se estava a considerar era suficiente para descrever o risco 

de forma clara e concisa e se todos os elementos do grupo de decisores concordavam com a 

discriminação das escalas propostas para a exposição à fonte de risco bem como para a 

eficácia das medidas de segurança. 

 

4.3.3.2. Visão Construtivista de Probabilidades 

A metodologia que se propõe desenvolver tem por base uma visão construtivista de 

probabilidades uma vez que os indivíduos não possuem uma probabilidade na cabeça à 

priori [98] pelo que um bom pensamento sobre os juízos de probabilidade pode ajudar os 

decisores tanto na formação de crenças consistentes como na atribuição de probabilidades 

numéricas a essas crenças [108] (p. 209). Desta forma, a adoção de uma visão construtivista 
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ajuda a neutralizar muitos enviesamentos que podem afetar os julgamentos intuitivos de 

incerteza.  

Conforme referido anteriormente, a existência de determinados fatores que influenciam 

positivamente ou negativamente a possibilidade do risco ocorrer demonstra que a 

probabilidade bem como os valores esperados são caracterizados por um certo 

conhecimento 𝐾 a priori [109]. Desta forma, para o cálculo da probabilidade do risco propõe-

se a utilização de uma avaliação condicional onde a probabilidade do risco 𝐴 deve ser dada 

pela expressão 𝑃(𝐴|𝐾)  que define a probabilidade atribuída ao evento 𝐴  dado que 𝐾 é 

verdadeiro [108, 109]. A Avaliação Condicional de probabilidades subjetivas consiste numa 

abordagem para a avaliação de probabilidades [116]. Este conceito é abordado já desde os 

primeiros fundamentos da análise de decisão [117] e segundo French (1989) “separar uma 

incerteza complexa nas suas várias componentes, ajuda o decisor a pensar sobre a mesma” 

[118]. De maneira semelhante, Clemen (1991) defende que existem várias maneiras de 

caracterizar uma particular avaliação e sugere que “a melhor decomposição a utilizar é 

aquela que é mais fácil de se pensar e que fornece uma visão clara da incerteza no 

problema de decisão” [119]. Desta forma, uma justificação intuitiva para a caracterização 

completa do evento é o fato do processo de identificação e avaliação das componentes do 

mesmo induzir a uma avaliação mais profunda e refletiva [116]. Esta visão está de acordo 

igualmente com o defendido por Baron (2008) e com o estudo de Kleinmuntz (1996) [108, 

116].  

De acordo com as componentes do risco, mais precisamente com os fatores que 

influenciam a probabilidade do mesmo descritos na seção anterior e tendo em conta a 

avaliação condicional acima descrita, propõe-se que a colocação da pergunta para o cálculo 

da probabilidade do risco siga a linha da seguinte expressão (2): 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑋 𝑐𝑜𝑚 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑌 =  

= 𝑃(𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑋 𝑐𝑜𝑚 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑌| (𝐸𝐹𝑅 ∩ 𝐸𝑀𝐷 ∩ 𝑃𝑇 ∩ 𝐶𝑇𝑀))                                               (2) 

Onde 𝐸𝐹𝑅  corresponde ao nível de exposição à fonte de risco, 𝐸𝑀𝐷  à eficácia das 

medidas de segurança implementadas, 𝑃𝑇  à profissão do trabalhador e 𝐶𝑇𝑀  às 

caraterísticas de um trabalhador médio. Desta forma, tendo em conta a expressão anterior 

pretende-se descrever de forma clara o risco a ser avaliado com o intuito de se obter um 

entendimento comum por parte de todos os decisores, não permitindo a arbitrariedade da 

probabilidade do risco.  

 

4.3.3.3. Protocolo de eliciação de probabilidades 

Segundo French et al. (2009), “a construção de um protocolo de eliciação pode ajudar o 

analista a desafiar os julgamentos dos decisores delicadamente, ajudando-os a construir 

julgamentos coerentes com as suas crenças” [110] (p. 248). 

Tal como referido no início do capítulo quatro, a metodologia que se propõe desenvolver 

pretende estabelecer a medição de probabilidades subjetivas como probabilidades 
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absolutas. Desta forma, ao invés de favorecer comparações entre eventos de risco, o que é 

mais compatível com a noção de probabilidade relativa (isto é, a probabilidade de ocorrência 

de um dado evento de risco ser maior, igual ou menor do que a probabilidade de ocorrência 

de outro evento) é proposto que a base de eliciação consista em julgamentos qualitativos 

sobre a diferença de probabilidade entre um dado evento de risco e um “evento impossível” 

bem como na diferença de probabilidade entre esse mesmo evento e um “evento certo”.  

As questões que se pretendem abordar, seguem a linha do tipo de pergunta que os 

gestores de risco (ou peritos na avaliação de risco) estão habituados a responder quando 

têm que definir os níveis qualitativos da probabilidade do risco. Assim, após a caracterização 

completa do risco, pretende-se que o grupo de decisores seja confrontado com as seguintes 

questões: 

A. “Quão provável é o evento de risco 𝑥  acontecer?”. A primeira pergunta colocada 

pretende medir a diferença de probabilidade entre o evento 𝑥 e o evento impossível 

ou em que medida 𝑥 é mais provável de acontecer em comparação com um evento 

impossível. 

B. “Quão improvável é o evento 𝑥 de acontecer?”. Esta questão, por sua vez, pretende 

determinar a diferença de probabilidade entre um evento certo e o evento 𝑥 ou, por 

outras palavras, em que medida o evento certo é mais provável de acontecer em 

relação ao evento 𝑥. 

Para responder a estas duas questões, os decisores têm que ter em mente que a 

diferença de probabilidade entre o evento certo e o evento impossível é, necessariamente, 

um e que a resposta é dada utilizando uma escala qualitativa que mede a diferença de 

probabilidade entre os eventos de risco. 

Ao projetar o protocolo de perguntas a ser respondido pelo grupo de decisores, é 

necessário ter em conta que os mesmos são obrigados a concentrar-se em simultâneo nas 

várias variáveis que influenciam a probabilidade de cada risco. Sabe-se, desde o trabalho 

pioneiro de Miller (1956) que existe um limite para a nossa capacidade de processamento de 

informação, no sentido que a memória de curto prazo de um adulto corresponde em média a 

sete itens [120]. Assim, para facilitar o processo de informação em simultâneo, desenvolveu-

se um sistema de apoio ao protocolo de questões no Microsoft PowerPoint 2011, onde as 

duas perguntas são realizadas uma após a outra para cada evento de risco e tendo sempre 

por base de análise a caracterização completa do risco de acordo com os fatores descritos 

anteriormente. Este sistema de apoio operacionaliza o protocolo de questões uma vez que 

estas foram colocadas de forma interativa e sequencial aos decisores e as respostas 

registadas em tempo real através da ferramenta ActiveX textbox. 

 

4.3.3.4. Formulação matemática de modelação de probabilidades com o MACBETH 

Da revisão bibliográfica realizada no âmbito das probabilidades, ficou claro que a 

literatura recomenta o uso de julgamentos verbais quando não existe informação quantitativa 

disponível [72, 74, 121]. No presente trabalho, o problema de eliciação de probabilidades é 
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definido para os decisores em termos de grau de crença na ocorrência de um dado evento 

de risco, ou seja, um julgamento verbal de probabilidade. Na realidade, nenhuma menção é 

feita à probabilidade em termos de frequência. O algoritmo que se segue pretende 

estabelecer uma relação entre o julgamento de probabilidade e a frequência do evento de 

risco ocorrer, uma vez que o objetivo central é obter uma escala numérica compatível com os 

juízos qualitativos transmitidos pelo grupo de decisores. 

Consideremos um possível conjunto finito de elementos (neste caso eventos de risco) 

𝑋 = {𝑥, 𝑦, … , 𝑧}. A medição ordinal da probabilidade dos elementos de 𝑋 consiste em associar 

a cada elemento uma pontuação numérica – uma probabilidade numérica 𝑝(𝑥)  - que 

satisfaça as condições da medição ordinal [104]: 

1) Condição de estrita preferência:  

∀ 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋: [ 𝑥 é 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑣á𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑦 ⇔ 𝑝(𝑥) > 𝑝(𝑦)];                                           (3) 

2) Condição de indiferença:                                                                                                       

∀ 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋: [ 𝑥 é 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑟𝑜𝑣á𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑚 𝑟𝑒𝑙𝑎çã𝑜 𝑎 𝑦 ⇔ 𝑝(𝑥) = 𝑝(𝑦)].                                   (4) 

Segundo Maule et al. (2009) (p. 66), no âmbito de probabilidades subjetivas existem três 

pressupostos fundamentais – canons of rationality – que o decisor deve desejar obedecer 

[110]: 

1) Para todos os eventos 𝑥, 𝑦 e 𝑧, se para o decisor 𝑥 é pelo menos tão provável quanto 

𝑦 e este é pelo menos tão provável quanto 𝑧 então 𝑥 tem que ser pelo menos tão 

provável quanto 𝑧, isto é, as relações devem ser transitivas; 

2) Se for importante para o decisor, este pode formar juízos entre quaisquer dois 

eventos; 

3) ∀ 𝑥, 𝑦, 𝑧 com 𝑥 ∩ 𝑧 = ∅ = 𝑦 ∩ 𝑧, ou seja, sob o pressuposto que tanto 𝑥 e 𝑧 como 𝑦 e 𝑧 

não podem acontecer em conjunto e se 𝑥 é mais provável do que 𝑦 então 𝑥 ∪ 𝑧 é 

pelo menos tão provável quanto 𝑦 ∪ 𝑧. 

Outra condição necessária para o algoritmo que se propõe a desenvolver reside no fato 

da medição de probabilidades subjetivas como probabilidades absolutas pelo que a 

probabilidade deverá ser medida através de uma escala numérica absoluta que se estenda 

entre 0 e 1, sendo 0 a âncora de referência inferior e que caracteriza o “evento impossível” e 

1 a referência superior que quantifica a probabilidade de um “evento certo”. 

Desta forma, sabendo que 𝑥+ e 𝑥− correspondem ao “evento certo” e “evento impossível”, 

respetivamente, então 𝑝(𝑥+) = 1  e 𝑝(𝑥−) = 0  e a medição cardinal da probabilidade dos 

elementos 𝑥  de 𝑋  consiste em associar a cada 𝑥  uma pontuação numérica – uma 

probabilidade numérica 𝑝(𝑥)  - que satisfaça não apenas as condições presentes nas 

equações 3 e 4 como também a condições adicionais [104]: 

 O uso de uma escala de rácios o que implica 𝑝(𝑥+) = 1 e 𝑝(𝑥−) = 0. A utilização 

deste tipo de escala permite não só obter o quociente entre duas medições, 
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independentemente da unidade de medida, como garantir certas condições 

matemáticas como o uso de um zero absoluto; 

 ∀ 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑤 ∈ 𝑋 com 𝑥 sendo mais provável do que 𝑦 e 𝑤 mais provável do que 𝑧: o 

rácio [𝑝(𝑥) − 𝑝(𝑦)] [𝑝(𝑤) − 𝑝(𝑧)]⁄  mede a diferença de probabilidade entre 𝑥  e 𝑦 

quando a diferença de probabilidade entre 𝑤 e 𝑧 é tomada como sendo a unidade de 

medida. 

Assim, a escala numérica de probabilidade compatível com os juízos qualitativos pode ser 

construída posicionando os elementos de 𝑋 sobre um eixo vertical de tal modo que: 

 ∀ 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋: (o decisor julga que 𝑥 e 𝑦 são equiprováveis) ⇒ (𝑥 e 𝑦 são coincidentes); 

 ∀ 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋: (o decisor julga que 𝑥 é mais provável do que 𝑦) ⇒ (𝑥 é posicionado em 

cima de 𝑦) – informação de valor ordinal; 

 A distância relativa entre os elementos de 𝑋  no eixo vertical reflete a diferença 

relativa de probabilidade entre esses elementos, ou seja: ∀ 𝑥, 𝑦, 𝑤 𝑒 𝑧 ∈ 𝑋 com 𝑥 mais 

provável do que 𝑦 e 𝑤 mais provável do que 𝑧, se resultar dos juízos de diferença de 

probabilidade fornecidos pelo decisor que a diferença de probabilidade entre 𝑥 e 𝑦 é 

maior do que a diferença de probabilidade entre 𝑤 e 𝑧, então a distância entre 𝑥 e 𝑦 é 

maior do que a distância entre 𝑤 e 𝑧 – informação de valor cardinal. 

 

Adaptando o algoritmo MACBETH ao contexto de probabilidades, o M-MACBETH permite 

propor uma escala de probabilidade quantitativa consistente com os julgamentos qualitativos 

realizados anteriormente. A “escala MACBETH básica” sugerida pelo M-MACBETH para a 

matriz de julgamentos é obtida através do método de programação linear de Bana e Costa et 

al. (2012) resolvendo o problema linear LP-MACBETH adaptado ao contexto de 

probabilidades subjetivas, onde 𝑝(𝑥)  corresponde à probabilidade numérica atribuída à 

probabilidade subjetiva do evento de risco 𝑥 [104]: 

Minimizar:  𝑝(𝑥+) 

Sujeito a:          

a) 𝑝(𝑥−) = 0                                                                                                                      

b) ∀(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐶0: 𝑝(𝑥) − 𝑝(𝑦) = 0                                                                                        

c) ∀(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐶𝑖𝑈 … 𝑈𝐶𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑖, 𝑠 ∈ {1,2,3,4,5, 6} 𝑒 𝑖 ≤ 𝑠: 𝑝(𝑥) − 𝑝(𝑦) ≥ 𝑖      

d) ∀(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐶𝑖𝑈 … 𝑈𝐶𝑠 𝑒 ∀(𝑤, 𝑧) ∈ 𝐶𝑖′𝑈 … 𝑈𝐶𝑠′                                          

𝑐𝑜𝑚 𝑖, 𝑠, 𝑙′, 𝑠′ ∈ {1,2,3,4,5,6}, 𝑖 ≤ 𝑠,  𝑖′ ≤ 𝑠′𝑒 𝑖 > 𝑠′:                                                                                                                                                                                              

𝑝(𝑥) − 𝑝(𝑦) ≥ 𝑝(𝑤) − 𝑝(𝑧) + 𝑖 − 𝑠′ 

Onde 𝑋 representa o conjunto finito de eventos de risco, 𝑝(𝑥) é a pontuação atribuída ao 

elemento 𝑥, 𝐶𝑘, 𝑘 = 0, … ,6 as sete categorias semânticas do MACBETH para a diferença de 

probabilidade, 𝑥+ e 𝑥− os eventos de risco do conjunto 𝑋 com maior e menor probabilidade, 

respetivamente, 𝑥 e 𝑦 dois elementos de 𝑋 tal que 𝑥 é pelo menos tão provável quanto 𝑦 e 

∀(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐶𝑖𝑈 … 𝑈𝐶𝑠 (𝑖, 𝑠 = 1, … ,6 𝑐𝑜𝑚 𝑖 < 𝑠) um julgamento MACBETH de diferença de 
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probabilidade entre 𝑥 e 𝑦 expresso por um conjunto de categorias desde 𝐶𝑖 até 𝐶𝑠 (no caso 

de hesitação de julgamentos ou desacordo). 

As condições (b), (c) e (d) correspondem às condições do tipo COP [104] apresentadas 

na seção de enquadramento teórico. As condições (b) e (c) asseguram a preservação da 

ordem da posição dos elementos aferida pelo grupo avaliado ao passo que a condição (d) 

assegura a preservação da ordem da diferença de probabilidade implícita nos julgamentos 

qualitativos das diferentes categorias expressos pelo grupo avaliado. É de notar, que 

nenhuma condição é imposta para os julgamentos da mesma categoria pelo que em alguns 

casos será necessário realizar questões adicionais que tenham em conta a comparação 

ordinal entre pares de eventos de risco. Quando o problema linear LP-MACBETH é inviável, 

o conjunto de julgamentos é inconsistente. Quando é viável, a solução ótima pode não ser 

única. Se existirem várias soluções, mais do que uma pontuação é possível para pelo menos 

um elemento 𝑥 ∈ 𝑋\{ 𝑥+, 𝑥−} e neste caso a média entre eles é tomada para assegurar a 

unicidade da escala básica MACBETH e validada pelo decisor [122]. 

 

4.3.4. Construção da escala de probabilidade  

Tal como referido anteriormente, a construção da escala de probabilidades pretende ser 

construída através da metodologia MACBETH. Como tal, o software M-MACBETH aplica a 

metodologia MACBETH e ajuda na construção de uma escala de intervalos numéricos 

baseada em comparações emparelhadas de julgamentos qualitativos (não-numéricos). As 

comparações emparelhadas realizadas no âmbito da metodologia MACBETH são realizadas 

através de questões normalmente respondidas por gestores de risco aquando da definição 

de níveis qualitativos de probabilidades subjetivas. Para cada risco, os decisores são 

convidados a analisar a sua caracterização e classificar a sua diferença de probabilidade 

entre um “evento certo” e um “evento impossível”. Desta forma, a escala para a comparação 

emparelhada dos riscos em análise deve ser estabelecida. Para tal, adaptou-se a escala 

proposta pelo MACBETH para o contexto de medição de diferenças de probabilidade: (1) 

Nula, (2) Muito fracamente provável, (3) Fracamente provável, (4) Moderadamente provável, 

(5) Fortemente provável, (6) Muito fortemente provável e (7) Extremamente provável. 

Os juízos qualitativos emitidos pelo grupo de decisores são utilizados pela facilitadora 

para preencher a primeira linha e a última coluna de uma matriz de julgamentos idêntica à 

esquematizada na figura 17. Note-se que estes juízos correspondem às diferenças de 

probabilidade entre cada “evento” e “acontecimento certo” e cada “evento” e “acontecimento 

impossível”. 

 

 

 

 

 Figura 17 - Exemplo de uma matriz de julgamentos do M-MACBETH [123]. 
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Uma vez preenchida a primeira linha e a última coluna da matriz de julgamentos, a 

facilitadora pode simplificar o processo de inserção dos julgamentos qualitativos fazendo uso 

de um recurso técnico embutido no M-MACBETH DSS que permite o preenchimento 

automático do maior número possível de células por transitividade. 

O preenchimento da matriz com julgamentos consistentes deverá permitir o cálculo da 

probabilidade numérica para cada risco. Considera-se que os julgamentos são consistentes 

quando riscos com o mesmo julgamento qualitativo de probabilidade têm a mesma 

pontuação, quando um risco mais provável tem maior pontuação que os restantes riscos e 

quando, para uma diferença de probabilidade entre dois riscos superior à diferença de 

probabilidade entre outros dois, a diferença entre as pontuações dos dois primeiros riscos é 

superior à diferença de pontuações entre os outros dois riscos.  

Concluído o processo de preenchimento da matriz de julgamentos, é possível obter a 

escala de probabilidade subjetiva através do algoritmo MACBETH apresentado 

anteriormente. 

Finda a fase de construção da escala de probabilidades subjetiva, vem a “etapa de 

verificação” do processo de eliciação de probabilidade [67], durante a qual o grupo avaliado 

tem a oportunidade de ajustar algumas das probabilidades numéricas obtidas e, se 

necessário, rever alguns julgamentos com o intuito de se obter uma escala final de 

probabilidade subjetiva validada. Desta forma, as distâncias dos intervalos entre cada valor 

de probabilidade obtido podem ser ajustadas após discussão com os decisores, pois o 

software M-MACBETH apresenta os limites dentro dos quais o valor selecionado pode ser 

modificado, sem alterar as pontuações restantes e sem violar a consistência da matriz de 

julgamentos [104]. Desta forma, a validação da escala proposta pelo M-MACBETH permite 

aumentar a precisão da avaliação realizada possibilitando ao grupo de decisores testar se os 

julgamentos verbais de probabilidade eliciados correspondem às suas preferências. 

 

4.3.5. Sistema de regras para a avaliação da probabilidade de um novo risco 

Após a construção de probabilidades subjetivas para um conjunto de riscos 

representativos, é necessário criar um sistema de regras para definir probabilidades de 

novos riscos. Visto que numa primeira análise apenas se considerou um grupo de teste de 

riscos e o intuito é construir um sistema genérico que permita avaliar qualquer tipo de risco e 

não apenas aqueles que se encontrem presentes na escala de probabilidade obtida, tornou-

se útil, numa segunda fase, desenvolver um sistema de regras que permita avaliar a 

probabilidade de um novo risco. Neste sentido, a metodologia apresentada nesta seção 

pretende apresentar a lógica de construção das regras para o cálculo da probabilidade de 

um novo risco, fazendo uso da descrição dos riscos de referência considerados 

anteriormente e da literatura da área existente.  

Tal como referido anteriormente, existe uma variedade de variáveis que influenciam a 

probabilidade do risco se materializar. Basta uma pequena diferença na intensidade de um 

dos fatores relevantes no processo de avaliação da probabilidade do risco para influenciar a 
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possibilidade do risco ocorrer. Assim, a lógica de construção do sistema de regras é a de 

ajustar a probabilidade de um risco de referência, de acordo com pros (fatores positivos) e 

cons (fatores negativos) por forma a obter a probabilidade de um risco semelhante ou até 

mesmo de um novo risco que não se encontre na base de dados. A consideração de pros e 

cons é bastante importante uma vez que estes podem afetar fortemente o desempenho 

quantitativo [124] da probabilidade do risco. Através do desenho de um fluxograma pretende-

se esquematizar o processo inerente à avaliação de um novo risco que não se encontre na 

base de dados com o objetivo de definir a probabilidade do mesmo no âmbito da construção 

de matrizes de risco. 

Em síntese, o objetivo desta última etapa da metodologia proposta é a de fornecer uma 

base de análise (tendo em conta o histórico obtido e a literatura) para o cálculo da 

probabilidade de novos riscos. Numa sessão de discussão com o grupo de decisores, o 

sistema de regras desenvolvido é apresentado e validado pelos mesmos com o intuito de 

enquadrar todas as necessidades que os mesmos possam ter na avaliação da probabilidade 

de novos riscos. 

Relativamente ao âmbito do presente trabalho, uma vez descritas as várias atividades 

necessárias ao sistema de apoio à definição de probabilidades aplicado à avaliação de riscos 

de SST, no próximo capítulo encontram-se descritos os resultados da sua aplicação. 

 

5. Resultados da Metodologia Aplicada 

No presente capítulo descreve-se o resultado da aplicação das várias atividades da 

metodologia proposta para a modelação e construção da escala de probabilidade subjetiva 

da matriz de valoração de risco no âmbito da avaliação de riscos SST com a ERSO. 

Conforme referido anteriormente, a construção da escala de probabilidade envolveu a 

definição de um novo protocolo que adapta o uso da abordagem MACBETH para o contexto 

da modelação de probabilidades subjetivas abrangendo uma componente social central, 

requerendo a participação do grupo de decisores da Equipa Regional de Saúde Ocupacional 

da ARSLVT em todas as atividades necessárias para a construção da referente escala. Em 

particular, realizaram-se duas reuniões iniciais e duas conferências de decisão para o 

levantamento das dificuldades e dos aspetos relevantes no processo de avaliação de 

probabilidades e para a construção da escala de probabilidade subjetiva, respectivamente.  

Os resultados da aplicação da metodologia são descritos nesta seção dentro de 3 passos 

(por motivos sumários). Primeiro descreve-se todo o trabalho preparatório efetuado. 

Segundo descreve-se a validação, com o grupo de decisores, do processo de estruturação 

da escala de probabilidade proposto na seção anterior onde se apresentou a informação de 

base para a avaliação de probabilidades e definiu-se o tipo e número de riscos a avaliar. Em 

terceiro aborda-se o procedimento realizado para a construção da escala de probabilidade 

que permitiu obter a quantificação da probabilidade de um conjunto de riscos representativos 



 59 

através da metodologia MACBETH e apresenta-se o sistema de regras desenvolvido para o 

cálculo da probabilidade de um novo risco. 

 

5.1. Trabalho Preparatório 

Esta etapa consistiu no levantamento sobre frequências de acidentes de SST e sobre o 

histórico de riscos da ARSLVT, o qual permitiu selecionar o conjunto de riscos 

representativos a avaliar na construção da escala de probabilidade. Os valores encontrados 

para a frequência de ocorrência de acidentes e que permitiram o desenvolvimento de uma 

base de dados em Excel podem ser consultados no Anexo A. 

A análise do manual evidenciou algumas incoerências na metodologia presente no 

manual e o uso de uma nomenclatura associada ao risco pouco clara e ambígua. Desta 

forma, antes de se proceder à fase de estruturação analisou-se a nomenclatura em vigor 

tendo em conta o Manual de SST da ASRLVT e dois relatórios de avaliação de risco, o de 

Alcobaça onde se encontram a USF Pedro Inês, ULSP Alcobaça e UCC Alcobaça e o 

relatório de avaliação de risco de Bombarral onde se encontram a UCSP Bombarral e a 

ULSP Bombarral [125, 126]. Termos como “fator de risco”, “risco”, “tipo de risco” e 

“gravidade” foram os principais fatores de ambiguidade uma vez que sua aplicabilidade, em 

determinados riscos, nem sempre correspondeu à sua definição. Assim, considerando os 

problemas (incoerências) relacionados com a nomenclatura atual propôs-se uma nova 

nomenclatura de fácil uso e interpretação com base na informação presente na literatura da 

área e adaptação de alguns conceitos já presentes no manual. 

A nomenclatura proposta encontra-se descrita na tabela seguinte, tendo sido apresentada 

e validada pelo grupo de decisores.  

 

Tabela 9 - Definição da proposta de nomenclatura associada ao risco. 

Termo Descrição 

Evento Situação ou fenómeno em que há incerteza na sua ocorrência. 

Fator/fonte de 
risco 

Fonte de efeito adverso potencial ou uma situação capaz de causar efeito 
adverso em termos de saúde (lesão, doença) [1]. 

Por ex.: Ruído, pavimento das escadas demasiado polido  

Níveis de 
expressão dos 
fatores de risco 

Um fator de risco pode expressar-se/manifestar-se de diferentes formas (níveis 
de expressão). 

Por ex.: Níveis de ruído em decibéis, níveis pictóricos representativos de 
diferentes graus de pavimento polido. 

Medição dos 
níveis de 

expressão dos 
fatores de risco 

Identificação e percepção/mensuração quantitativa ou qualitativa ou pictórica 
dos níveis de expressão. Por ex.: Uso de instrumentos técnicos como o 
decibelímetro que permite fazer a leitura dos níveis de ruído no visor ou na sua 
ausência, fazer uso de tabelas de correspondência entre níveis qualitativos (ou 
quantitativos ou pictóricos) dos níveis de expressão e respetiva descrição em 
termos de efeito adverso na saúde.  

Risco 
Evento que, em caso de ocorrência, tem um impacto negativo no que diz 
respeito aos objetivos da organização [39]. Tipicamente traduz-se pela 
combinação da probabilidade de ocorrência de um evento e dos impactos de 
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lesões ou afeções da saúde (consequências) que possam ser causadas pelo 
evento (adaptado de [1]). 

Por ex.: Perda auditiva, Queda 

Tipologia do 
risco 

Natureza do risco ou classificação do risco em 5 categorias consagradas no DL 
nº441/91 e Lei nº99/2003: Risco biológico, físico, químico, relacionado com o 
trabalho ou atividade, psicossocial [27, 127] 

Consequência 

Lesão corporal, perturbação funcional ou doença que determine redução na 
capacidade de trabalho ou de ganho ou a morte do trabalhador [1]. 

Por ex.: Surdez, entorse ou fratura  

Impacto 

Gravidade ou severidade ou efeito das consequências (lesões ou doenças) 
numa ou mais dimensões. 

Por ex.: 2 anos saudáveis equivalentes perdidos e/ou período de baixa igual a 
6 meses 

 
 

5.2. Estruturação da construção da escala de probabilidade subjetiva 

Finda a fase de trabalho preparatório, através da realização de uma revisão bibliográfica 

dentro do âmbito das probabilidades subjetivas na análise de risco procedeu-se à 

estruturação da construção da escala que se propõe desenvolver.  

 

A. Definição da informação de base para a computação de probabilidades 

Após reflexão e discussão sobre o conjunto de fatores necessários para descrever o risco 

de forma clara e concisa e não permitir a arbitrariedade conclui-se que a avaliação desta 

última deve ser estipulada tendo em consideração os cinco aspetos sustentados na seção 

4.3.3. da metodologia proposta: (a) a consideração da fonte de risco e a respetiva 

consequência; (b) a exposição à fonte de risco e (c) a eficácia das medidas de segurança; 

(d) profissão do trabalhador e (e) uma baseline (caraterísticas do trabalhador médio). 

Esta proposta foi validada com todos os elementos do grupo de decisores a fim de se 

confirmar que a informação que se estava a considerar era suficiente para descrever o risco 

de forma clara e concisa.  

 

B. Tipo e número de riscos a avaliar 

Os Mapas de Risco da ARSLVT são constituídos por uma variedade de riscos de 

diferentes naturezas (biológico, físico, químico, relacionado com a atividade e psicossocial). 

Depois de se ter discutido a informação de base para o cálculo das probabilidades, foi 

necessário perceber e identificar os riscos que se deveriam considerar para a construção da 

escala de probabilidade. Desta forma, selecionou-se um conjunto de riscos representativo 

que pudessem servir de base para a análise. O levantamento e identificação dos riscos teve 

por base o cruzamento entre os principais riscos presentes nos mapas de risco dos relatórios 

da ARSLVT e os riscos presentes na literatura bem como o intuito de cobrir toda a escala de 

probabilidade, selecionando-se riscos das várias graduações presentes na escala atual da 

ARSLVT (pouco provável, provável, bastante provável e muito provável). 
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Após a identificação dos riscos a considerar para a subsequente análise, procedeu-se à 

descrição completa dos mesmos considerando para cada caso a fonte de risco e a respetiva 

consequência, a exposição à fonte de risco, a eficácia das medidas de segurança 

implementadas e a profissão do trabalhador exposto, considerando como caraterísticas 

individuais as presentes na tabela 6. Nas tabelas 10, 11 e 12 encontram-se identificados os 

riscos utilizados na análise e a respetiva caracterização de acordo com as variáveis referidas 

anteriormente.  

 

Tabela 10 - Lista de riscos bastante prováveis e muito prováveis (segundo os relatórios da ARSLVT) a 

analisar e breve descrição de cada risco. 

Risco 

Breve Descrição 

Fonte de Risco Consequência 
Exposição à 

fonte de risco 

Eficácia das 
medidas de 
segurança 

Profissão do 
Trabalhador 

exposto 

Choques 
contra 

objectos 

Objetos imóveis 
em espaço 
reduzido 

Lesões 
superficiais/ 
pancadas 

Frequente 
5 horas/dia 

Ausente 

Qualquer 
profissional que 
trabalhe num 
espaço limitado 

Luz 
inadequada 

Estadia em 
locais com 
iluminação 
deficiente ou 
insuficiente de 
acordo com a 
tarefa a 
desempenhar 

Fadiga ocular e 
dor de cabeça 

Rotina 
8 horas/dia 

Ausente 
Todos os 
profissionais 
expostos 

Stress 
Profissional 

Insegurança no 
trabalho 
(precariedade) 
e/ou situações 
de desgaste 
emotivo 

Alterações 
comportamentais 

Rotina 
8 horas/dia 

Deficiente: 
Alterações no 
horário de 
trabalho 

Médicos, 
enfermeiros, 
chefias 
intermédias, 
auxiliares de 
ação médica 

Trabalhos por 
turno 

Alterações 
comportamentais 

Rotina 
8 horas/dia 

Deficiente: 
Alterações no 
horário de 
trabalho 

Médicos, 
enfermeiros, 
chefias 
intermédias, 
auxiliares de 
ação médica 

Posturas 
Extremas 

Sem condições 
ergonómicas 

Dores e lesões 
músculo-
esqueléticas 

Rotina 
8 horas/dia 

Ausente 

Assistentes 
técnicos e 
operacionais e 
outros 
profissionais 
que passam 
várias horas 
sentados no 
seu local de 
trabalho 
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Tabela 11 - Lista de riscos prováveis (segundo os relatórios da ARSLVT) a analisar e breve descrição 

de cada risco. 

Risco 

Breve Descrição 

Fonte de Risco Consequência 
Exposição à 

fonte de risco 

Eficácia das 
medidas de 
segurança 

Profissão do 
Trabalhador 

exposto 

Cortes (físico) 

Manipulação de 
objetos 
cortantes e 
perfurantes 

Feridas/Lesões 
Superficiais 

Ocasional 
3 horas/dia 

Razoável: 
Utilização de 
EPI (luvas de 
boa qualidade) 
e boas práticas 

Enfermeiros 

Carregamentos 
inadequados 

Movimentação 
manual de 
cargas com 
visitação 
domiciliária 

Dor Lombar 
recuperável 

Ocasional 
3 horas/dia 

Ausente: 
Ausência de 
meios 
mecânicos 

Enfermeiros e 
auxiliares de 
ação médica 

Queda a 
diferentes 
níveis 

Desníveis da 
escada de 
acesso ao 1º 
andar do 
edifício 

Pequenas 
contusões e 
entorses 

Rara 
30 minutos/dia 

Ausente 
Todos os 
profissionais 
expostos 

Queda ao 
mesmo nível 

Fios eléctricos 
nas vias de 
circulação e 
zonas de 
circulação 
obstruídas 

Pequenas 
contusões e 
entorses 

Rara 
30 minutos/dia 

Ausente 
Todos os 
profissionais 
expostos 

Temperatura 
Inadequada 

Estadias em 
locais com 
temperatura e 
humidade 
desadequadas 
nomeadamente 
em 
determinados 
períodos 
sazonais 

Desconforto 
térmico, 
sudação, 
desidratação, 
tonturas e 
desmaios 

Frequente 
5 horas/dia 
 

Ausente: 
Ausência de 
sistema de 
ventilação  

Médicos, 
enfermeiros, 
auxiliares de 
ação médica 

Estadia em 
locais sem 
sistemas de 
ventilação 

Desconforto 
térmico, 
sudação, 
desidratação, 
tonturas e 
desmaios 

Frequente 
5 horas/dia 

Ausente: 
Ausência de 
sistema de 
ventilação 

Médicos, 
enfermeiros, 
auxiliares de 
ação médica 

Transmissão 
patogénica por 
via aérea 

Contacto 
interpessoal 
com doentes ou 
portadores do 
agente através 
da saliva, tosse 
ou espirro 

Vírus Influenza 
Rotina  
8 horas/dia 

Eficaz:  
Com vacinação 
e com 
utilização de 
EPI (máscara 
cirúrgica) 

Médico, 
enfermeiros e 
todos os 
profissionais 
que tenham 
contacto com 
indivíduos 
infectados 

Contacto 
interpessoal 
com doentes ou 
portadores do 
agente através 
da saliva, tosse 
ou espirro 

Vírus Influenza 
Rotina 
8 horas/dia 

Eficaz:  
Com vacinação 
e sem 
utilização de 
EPI (máscara 
cirúrgica) 

Médico, 
enfermeiros e 
todos os 
profissionais 
que tenham 
contacto com 
indivíduos 
infectados 

EPI: Equipamento de proteção individual 
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Tabela 12 - Lista de riscos pouco prováveis (segundo os relatórios da ARSLVT) a analisar e breve 

descrição de cada risco. 

Risco 

Breve Descrição 

Fonte de Risco Consequência 
Exposição à 

fonte de risco 

Eficácia das 
medidas de 
segurança 

Profissão do 
Trabalhador 

exposto 

Queda de 
objectos 

Objetos mal 
localizados: 
Acondicionamento 
de objetos em 
altura 

Fraturas 
Ocasional 
3 horas/dia 

Deficiente: 
Os objetos 
encontram-se 
devidamente 
assinalados 

Médicos 

Assistentes 
Técnicos 

Entalões 

Gavetas sem 
sistemas de 
retenção ou 
fechaduras de 
portas danificadas 

Entalões e 
contusões 

Rara 
30 minutos/dia 

Ausente 
Todos os 
profissionais 
expostos 

Incómodo 
Auditivo 

Estadia em locais 
com ruído 
(conversação 
normal: ruídos 
nas secretarias) 

Dor de cabeça 
Ocasional 
3 horas/dia 

Ausente 

Enfermeiros, 
secretárias, 
assistentes 
operativos 

Intoxicação 

Manuseamento e 
armazenagem de 
produtos químicos 
(ex.: 
desinfectantes, 
detergentes, 
desincrustantes) 

Inalação de 
químicos 
voláteis e 
contacto 
dérmico 

Frequente 
5 horas/dia 

Razoável: 
Utilização de 
EPI: luvas 

Empregados 
de limpeza, 
técnicos de 
laboratório 

Transmissão 
patogénica por 
via aérea 

Contacto 
interpessoal com 
doentes ou 
portadores do 
agente através da 
saliva, tosse ou 
espirro 

Tuberculose 
Rotina 
8 horas/dia 

Eficaz: 
Com vacinação 
e sem utilização 
de EPI: 
máscara bisco 
de pato 

Médico, 
enfermeiros e 
todos os 
profissionais 
que tenham 
contacto com 
indivíduos 
infectados 

Cortes 
(biológico) 

Exposição do 
sangue ao agente 
biológico 
(transdérmica) 

Hepatite B 
Ocasional 
3 horas/dia 

Eficaz: 
Vacinação 

Enfermeiros 

Radiação 
ionizante 

Utilização de 
equipamentos 
emissores de 
radiações 
ionizantes (ex.: de 
radioterapia e de 
imagiologia) 

Efeitos 
mutagénicos, 
teratogénicos, 
alterações 
visuais, 
problemas 
hematológicos 

Ocasional 
3 horas/dia 

Eficaz: 
EPI: óculos, 
aventais, luvas, 
proteção da 
tiroide, etc. e 
Medidas 
Construtivas: 
portas 
blindadas e 
sinalização de 
segurança 

Técnicos de 
diagnóstico e 
terapêutica 

Incêndio 

Utilização de 
equipamentos ou 
realização de 
atividades em 
locais com 
materiais 
inflamáveis 

Queimaduras 
Ocasional 
3 horas/dia 
 

Razoável: 
Segurança na 
produção, na 
manipulação e 
no 
armazenamento 
de materiais e 
substâncias 
perigosas  

Qualquer 
profissional 
exposto 

Exposição solar 
direta das 
garrafas de gás 
butano vazias ao 
lado das de 
oxigénio e de 
material obsoleto 
com caraterísticas 
inflamáveis 
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Tabela 12 – Lista de riscos pouco prováveis (segundo os relatórios da ARSLVT) a analisar e breve 

descrição de cada risco (continuação). 

Risco 

Breve Descrição 

Fonte de Risco Consequência 
Exposição à 

fonte de risco 

Eficácia das 
medidas de 
segurança 

Profissão do 
Trabalhador 

exposto 

Choque 
eléctrico 

Tomadas e 
caixas de 
derivação 
desprotegidas 

Queimaduras 
electrotérmicas 

Rara 
30 minutos/dia 

Ausente 
Qualquer 
profissional 
exposto 

Quadro 
eléctrico não 
sinalizado e 
obstruído 

Eletrocussão 
Rara 
30 minutos/dia 

Ausente 

 

Qualquer 
profissional 
exposto 

Proliferação de 
microrganismos 

Baldes e 
esfregonas 
acondicionados 
incorretamente  

Exposição a 
agentes 
biológicos 

Ocasional 
3 horas/dia 

Ausente 

Trabalhadores 
pertencentes a 
serviços de 
limpeza 

Deficiente 
higienização 

Mau estado de 
conservação 
das paredes, 
tetos e 
pavimentos 

Alergias e 
problemas 
respiratórios 

Ocasional 
3 horas/dia  

Ausente 
Qualquer 
profissional 
exposto 

 

Para a caracterização de cada risco, recorreu-se a grelhas de orientações técnicas 

presentes no manual da ARSLVT que listam algumas situações de risco, principais 

profissionais expostos, áreas de risco e alguns procedimentos possíveis de adotar [1] 

(pag.37). A descrição de cada risco foi validada por alguns elementos do grupo de decisores, 

tornando explícito a fonte de risco e a respetiva consequência, a exposição à fonte de risco, 

a eficácia das medidas de segurança e o tipo de trabalhar exposto. Na seção seguinte 

descreve-se o processo de construção da escala de probabilidade subjetiva. 

 

5.3. Construção do sistema de apoio à avaliação da probabilidade de 

riscos de segurança e saúde no trabalho 

A escala de probabilidade foi construída na primeira conferência de decisão, através da 

metodologia MACBETH. O Microsoft PowerPoint funcionou como sistema de apoio, onde no 

modo “apresentações de diapositivos” do MS PowerPoint, as questões foram colocadas de 

forma interativa e sequencial aos decisores e as respostas registadas em tempo real através 

da ferramenta ActiveX textbox (figura 18). Na segunda conferência de decisão foi realizada a 

revisão dos juízos emitidos e a validação da escala de probabilidade obtida. 
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5.3.1. Determinação da escala de probabilidade 

Numa conferência de decisão foi feita uma breve apresentação sobre a fase de 

estruturação desenvolvida previamente, em particular sobre a nomenclatura em uso e a 

informação de base tida em conta para o cálculo de probabilidade do risco. De seguida, foi 

também apresentado o protocolo de perguntas desenvolvido e apresentado na subseção 

4.3.3.. 

Figura 18 - Printsreen do sistema de apoio ao protocolo de questões desenvolvido no MS PowerPoint 

para (a) julgamentos iniciais e (b) julgamentos adicionais entre pares de eventos de risco. 
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Assim, para a construção da escala de probabilidade, pediu-se ao grupo de decisores que 

avaliasse qualitativamente, por meio das sete categorias semânticas da nova escala 

proposta e referidas na seção 4.3.4., a diferença de probabilidade entre o evento de risco 𝑥 e 

o “evento impossível” bem como a diferença de probabilidade entre o “evento certo” e o 

evento de risco 𝑥 , por forma a preencher a primeira linha e a última coluna da matriz 

MACBETH. Com este propósito, e a título exemplificativo, a facilitadora confrontou o grupo 

de decisores com questões do tipo: (a) “Quão provável é evento de risco Postura Extremas 

acontecer?” e (b) “Quão improvável é o evento de risco Posturas Extremas de acontecer?”, 

caracterizado pela informação disponível na tabela 10. Os decisores classificaram estas 

diferenças de probabilidade como Extrema e Nula, respetivamente (ver figura 19). Este tipo 

de perguntas foi feito para todos os eventos de risco, sempre com a caracterização completa 

do risco como base de análise, permitindo o preenchimento da primeira linha e última coluna 

da matriz exemplificada na figura 19. É de salientar, que muitas vezes os decisores 

hesitavam entre duas categorias semânticas, mas tal pode ser contornado uma vez que o 

software M-MACBETH permite introduzir mais do que uma categoria na mesma célula da 

matriz.  

Uma vez preenchida a primeira linha e a última coluna da matriz de julgamentos, a 

facilitadora simplificou o processo de inserção dos julgamentos qualitativos fazendo uso do 

processo de transitividade oferecido pelo software. Esta caraterística permite fazer uso da 

informação disponível das perguntas anteriores por forma a identificar possíveis 

comparações emparelhadas ordinais que elas impliquem e preencher com um “P” as 

respetivas células da matriz de julgamentos. Todos os “P”s presentes nas células da matriz 

da figura 19 (exceto os que se encontram selecionados a cor-de-laranja) sugerem que o 

evento de risco na respetiva linha é mais provável de acontecer do que o evento de risco da 

respetiva coluna. Esta classificação deve ser avaliada pelos decisores e caso o grupo não 

concordar com a mesma, pelo menos um dos dois julgamentos realizados tem que ser 

revisto. Os restantes “P”s que se encontram selecionados a cor-de-laranja correspondem a 

julgamentos adicionais que tiveram que ser realizados entre par de eventos de risco da 

mesma categoria. Por exemplo, podemos observar que os riscos Cortes físicos e Vírus 

Tuberculose são fracamente prováveis de acontecer e fracamente improváveis de ocorrer 

pelo que nada pode ser inferido sobre a probabilidade relativa destes dois riscos uma vez 

que não existe nenhuma condição imposta no algoritmo do MACBETH (ver seção 4.3.3.4) 

para os juízos da mesma categoria.  
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No decorrer do preenchimento da matriz, o software detetou algumas inconsistências 

entre os julgamentos emitidos. Para cada caso, discutiu-se o problema e abordou-se as 

sugestões fornecidas pelo software tendo-se adoptado aquelas onde houve consenso no 

grupo de decisores. Uma vez preenchida por completo a matriz MACBETH e verificada a 

consistência dos julgamentos emitidos, o software propôs uma escala de probabilidade 

subjetiva (ver figura 20 a)) que atribui a cada evento de risco um valor numérico de 

probabilidade. 

 

5.3.2. Validação da escala de probabilidade obtida 

Por fim, os decisores foram convidados a validar a escala obtida por comparação do 

tamanho dos intervalos entre as probabilidades dos eventos de risco e pela ordenação da 

respetiva escala e realizaram-se alguns ajustes. Na figura 20 são apresentadas a escala 

inicial (figura 20 (a)) e após validação (figura 20 (b)).                

          

Figura 19 - Matriz de julgamentos MACBETH para a diferença de probabilidade do conjunto de 

riscos representativo. 
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Durante esta etapa visualizou-se a escala proposta pelo software graficamente e 

comparou-se a probabilidade de cada risco e o valor dos intervalos entre cada probabilidade, 

de forma a assegurar que a pontuação e o tamanho de cada intervalo traduziam o valor dos 

julgamentos emitidos pelo grupo de decisores. Após a observação e análise da escala em 

conjunto com o grupo de decisores, estes concordaram com todos os valores obtidos à 

exceção de duas pontuações correspondentes aos eventos de risco Intoxicação e 

Carregamentos Inadequados. Desta forma, voltou-se à matriz de julgamentos MACBETH e 

após a revisão da breve descrição de cada um dos riscos, todos os elementos do grupo 

concordaram em trocar a ordem destes dois juízos. Dado que o intervalo entre a 

probabilidade do risco Incêndio (devido à utilização de equipamentos com matérias 

inflamáveis) e a probabilidade do risco Entalões era bastante significativa (0.29 – 0.42) 

tornou-se útil introduzir um novo risco na gama da probabilidade moderada. Desta forma, 

através da análise dos mapas de risco presentes nos relatórios da ARSLVT selecionou-se o 

risco biológico Contaminação da água (devido a termoacumuladores sem manutenção 

adequada) e voltou-se a confrontar os decisores com as duas perguntas: (1) “Quão provável 

é o risco Contaminação da água ocorrer?” e (2) ”Quão improvável é o risco Contaminação da 

a) b) 

Figura 20 - Escala de probabilidade subjetiva proposta pelo software: (a) inicial e (b) validada pelo 

grupo de decisores. 
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água de acontecer?”. Os julgamentos emitidos pelos decisores foram inseridos na matriz 

MACBETH e as respostas foram dadas tendo por base a breve descrição deste risco 

presente na tabela 13. 

 

Tabela 13 - Breve Descrição do risco Contaminação da água. 

Fator Descrição 

Fonte de Risco 
Termoacumuladores sem manutenção adequada 
e/ou com instalação deficiente.  

Consequência Infeção por legionella e queimaduras 

Exposição à fonte de risco Frequente: 5 horas/dia 

Eficácia das medidas de 
segurança 

Ausente: Nenhuma medida de segurança é 
adotada 

Profissão do trabalhador 
exposto 

Qualquer profissional exposto 

 

 

5.3.3. Construção do sistema de regras para a avaliação da probabilidade de 

um novo risco 

Construída a escala de probabilidade subjetiva, procedeu-se à construção da lógica do 

sistema de regras para a avaliação da probabilidade de um novo risco, encontrando-se 

representado o fluxograma obtido na figura 21 e validado na segunda conferência de 

decisão. 
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Um dos objetivos deste sistema de regras consiste no fato de permitir obter a expressão 

numérica e verbal da probabilidade dos novos riscos (através da consulta da escala 

numérica para cada categoria semântica fornecida pelo MACBETH e representada na figura 

22) sem ser necessário questionar diretamente aos decisores pelas mesmas. 

Uma vez construída a escala de probabilidade subjetiva e validado o fluxograma, para o 

processo de avaliação da probabilidade de um novo risco, a metodologia genérica proposta 

deverá ser futuramente validada, no contexto do uso de matrizes de valoração de risco, 

criadas no âmbito do projeto IRIS. A escala de probabilidade subjetiva construída bem como 

o algoritmo do fluxograma do sistema de regras encontram-se a ser integrados num software 

que será utilizado pela unidade da ERSO da ARSLVT para avaliar riscos SST. Desta forma, 

a validação do sistema de regras deverá ser efetuada à medida que o software vá sendo 

construído, tanto com dados arbitrários, como, mais tarde com dados representativos do 

mundo real [128]. Tal como Williams (1999) defende, uma abordagem possível é a validação 

por resultados que consiste em comparar as soluções do sistema com os resultados do 

mundo real [128]. 

Desta forma será possível obter ideias para ajustar o procedimento realizado através da 

detecção de possíveis incoerências que até então não foram detetadas. 

 

Figura 21 - Lógica de construção do Sistema de Regras para a avaliação da probabilidade de um novo 

risco. 
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5.4. Vantagens da avaliação numérica obtida juntamente com a escala 

qualitativa 

Uma vez realizadas todas atividades da metodologia proposta, pareceu conveniente 

comparar os resultados obtidos pelo MACBETH com a graduação qualitativa de 

probabilidade retirada dos mapas de risco dos relatórios da ARSLVT para a mesma amostra 

de riscos. Esta análise pretendeu avaliar se a metodologia desenvolvida traduzia as 

preocupações e intuições dos decisores. 

Outra característica distintiva oferecida pelo software M-MACBETH consiste na exibição 

de uma escala numérica para cada categoria semântica que resulta do processo de eliciação 

de probabilidades. Assim, através da quantificação da probabilidade de um risco podemos 

obter a sua expressão verbal sem ser necessário questionar diretamente aos decisores pela 

mesma. Esta escala encontra-se ilustrada na figura 22. 

  

No geral, as pontuações finais obtidas para cada evento de risco identificam-se com a 

graduação qualitativa de probabilidade anteriormente atribuída nos mapas de risco e 

traduziram as preferências dos decisores. 

A escala numérica de probabilidade obtida apresenta determinadas vantagens para o 

grupo de decisores. Uma das vantagens consiste no fato de se diminuir a ambiguidade 

presente no processo de avaliação da probabilidade de riscos SST uma vez que ao contrário 

da probabilidade verbal que tende a ter significados imprecisos, a probabilidade numérica 

possui valores precisos numa escala entre zero e um.  

Tendo em conta que a avaliação de riscos geralmente requer informação numérica para 

cálculos seguintes, a avaliação verbal tem a desvantagem de exigir a sua tradução para que 

possa ser utilizada numa análise posterior. Desta forma, a quantificação da probabilidade 

através da comparação entre pares de eventos de risco permitirá à ERSO realizar uma 

análise mais precisa e menos ambígua aquando da avaliação da probabilidade de riscos 

ocupacionais.  

 

6. Discussão 

Este capítulo apresenta uma análise crítica à metodologia aplicada e aos resultados, 

discutindo-se a abordagem MACBETH no contexto de probabilidades subjetivas face às 

alternativas encontradas na literatura para a eliciação de probabilidade e apresentando as 

suas contribuições mais importantes bem como as suas limitações. 

 

Figura 22 - Escala qualitativa MACBETH obtida para cada categoria semântica. 



 72 

6.1. Metodologia construída em comparação com a literatura existente 

Na pesquisa bibliográfica realizada, não se encontrou nenhum método que pudesse ser 

diretamente aplicado ao caso ARSLVT uma vez que a maioria dos diferentes tipos de 

formato para a eliciação da probabilidade encontrados na literatura não eram suficientemente 

específicos para cobrir todos os aspetos relevantes ao problema. Contudo, a obtenção de 

probabilidades subjetivas através da comparação emparelhada de eventos em termos de 

probabilidade não consiste num conceito novo, uma vez que vários autores já o fizeram no 

âmbito do AHP. Apesar de esta técnica demonstrar ser extremamente útil em vários aspetos 

do processo de eliciação de probabilidade, apresenta algumas limitações anteriormente 

descritas no capítulo 3. 

 

6.2. Considerações sobre a metodologia construída 

Nesta secção são descritos os pontos fortes e fracos da metodologia aplicada. 

6.2.1. As principais funções do MACBETH na eliciação de probabilidades 

A construção da escala de probabilidade subjetiva envolveu diferentes etapas, 

interligadas entre si e a componente social da metodologia assumiu um papel fulcral tanto na 

fase de estruturação como na própria construção da escala de probabilidade.  

A primeira reunião com o grupo de decisores foi dedicada ao levantamento das 

dificuldades e dos aspetos cruciais no processo de avaliação da probabilidade dos riscos. 

Foram introduzidos vários pontos de vista que fomentaram a discussão entre os decisores, 

permitindo recolher vários aspetos que influenciam a probabilidade do risco. 

Finda a fase de estruturação, realizaram-se duas conferências de decisão: a primeira no 

sentido de se construir a escala de probabilidade subjetiva e a segunda para a validação da 

mesma. Durante a realização das mesmas, foi notória a troca de conhecimentos e 

perspetivas entre os elementos do grupo, o que permite garantir que a metodologia seja 

clara e ajustada ao contexto de decisão. 

Desta forma, o presente trabalho revelou que a abordagem MACBETH, utilizada em 

conferencias de decisão, foi capaz de promover um compromisso entre os vários elementos 

do grupo de decisores o que permite promover o processo de participação dos vários 

stakeholders na construção de matrizes de risco. 

Relativamente à construção da escala de probabilidade subjetiva através da metodologia 

MACBETH é de salientar o fato de esta abordagem pedir julgamentos qualitativos, ao invés 

de quantitativos, para medir a diferença de probabilidade entre pares de eventos de risco, o 

que torna o procedimento mais simples e intuitivo para o grupo de decisores dado que 

estudos demonstram uma grande preferência, por parte dos indivíduos, em expressar a 

probabilidade verbalmente. Desta forma, o uso da metodologia MACBETH torna-se bastante 

apelativo no contexto da eliciação de probabilidade uma vez que permite obter escalas 

numéricas compatíveis com os juízos qualitativos emitidos, contornando a necessidade dos 
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indivíduos expressarem a probabilidade em termos de frequência. Verifica-se também uma 

melhoria na comunicação que resulta na utilização de uma linguagem probabilística precisa 

ao invés do uso de descrições qualitativas ambíguas (dado que diferentes indivíduos tendem 

a associar diferentes significados a níveis qualitativos de probabilidade). Outra caraterística 

vantajosa no uso desta metodologia, consistiu no fato do software M-MACBETH permitir a 

introdução de mais do que uma categoria semântica em cada célula da matriz de 

julgamentos, o que se revelou extremamente útil face ao grande número de indecisões entre 

diferenças de probabilidade. Dado que um dos objetivos mais importantes do presente 

trabalho era a aplicação da abordagem MACBETH na tarefa de eliciação de probabilidades é 

de acrescentar ainda o fato de o software ser capaz de detetar inconsistências no conjunto 

de juízos introduzidos e sugerir sugestões nos casos em que estas inconsistências ocorrem, 

facilitando as revisões necessárias.  

Os resultados obtidos estão em consonância com o esperado e a escala de probabilidade 

subjetiva construída bem como o algoritmo do fluxograma do sistema de regras encontram-

se a ser integrados num software que será utilizado pela unidade da ERSO da ARSLVT para 

avaliar riscos SST. 

 

6.2.2. Limitações da metodologia aplicada 

Apesar de esta metodologia ter demonstrado ser bastante vantajosa no âmbito da 

eliciação de probabilidades, encontrou-se também algumas limitações associadas à mesma. 

Um dos pontos fracos da metodologia na opinião dos decisores foi o fato das 

conferências de decisão terem sido muito longas e morosas. 

Já como alguns estudos reportaram, os indivíduos têm tendência a empregar 

determinadas “easy-to-use strategies” quando se deparam com situações de incerteza [77]. 

Este tipo de estratégia é designado de heurística e pode ter sido empregue no presente 

trabalho, refletindo-se numa limitação do mesmo uma vez que conduz à prática de 

julgamentos tendenciosos. Durante o processo de eliciação de probabilidade subjetiva, 

alguns elementos do grupo de decisores podem ter recorrido à heurística “availability” 

através da recordação de alguma experiência recente o que poderá ter influenciado o 

resultado da análise. Contudo, a utilização um sistema de apoio ao protocolo de questões 

com a caracterização completa do evento de risco pode ter contornado a presença de alguns 

enviesamentos na construção da escala de probabilidade subjetiva.  

Por fim, o número de comparações a serem realizadas entre pares de eventos de risco 

pode ser visto como um ponto fraco da metodologia uma vez que este método pode ser 

impraticável em alguns casos dado que o número de perguntar a realizar aumenta 

substancialmente com o número de parâmetros que se pretende estimar.  

Contudo, apesar da existência destas limitações e do fato do MACBETH não ser 

conhecido pelos elementos do grupo de decisores, o seu desempenho geral foi 

surpreendentemente admirado pelo grupo de decisores.  
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Discutidas as principais vantagens e limitações da metodologia construída, as conclusões 

obtidas relativamente ao estudo realizado nesta tese são apresentadas no próximo capítulo.  

 

7. Conclusões e trabalho futuro 

Devido à frequência da ocorrência de acontecimentos imprevistos à escala global, as 

organizações têm vindo a adotar processos para a prevenção dos riscos que possam 

comprometer os seus objetivos. A ERSO da ARSLVT é responsável por apoiar os serviços 

de SST nas diferentes unidades de saúde e escritórios administrativos pertencentes à 

ARSLVT fazendo uso de uma matriz de risco baseada em procedimentos clássicos. No 

entanto, a ERSO reconhece as várias dificuldades associadas ao uso dessa matriz, 

nomeadamente na escolha de probabilidades para diferentes riscos, e em particular em 

casos onde existe escassez de histórico. 

Neste sentido, desenvolveu-se um sistema de apoio à avaliação da probabilidade de 

ocorrência de riscos SST. Recorreu-se à abordagem MACBETH, que permitiu a construção 

de probabilidades subjetivas com base em julgamentos qualitativos, através de um processo 

sociotécnico que levou a que os decisores confiassem nos resultados obtidos por refletirem 

as suas preocupações e pontos de vista.  

O processo de construção da escala de probabilidade subjetiva envolveu diferentes 

etapas, interligadas entre si: (1) trabalho preparatório onde um conjunto de eventos de risco 

representativo foi descrito em termos de frequência de ocorrência tendo por base a literatura 

e o histórico da ARSLVT; (2) levantamento das dificuldades no processo de avaliação de 

probabilidades; (3) estruturação da escala de probabilidade subjetiva, por definição da 

informação de base necessária à avaliação da probabilidade de riscos de SST e 

especificação do tipo e número de riscos a avaliar e (4) construção da escala de 

probabilidade através de um protocolo que adapta o uso da abordagem MACBETH na 

quantificação de probabilidades subjetivas com base em julgamentos qualitativos, o que 

contribui também de forma original para a literatura da área. 

Após construção de probabilidades subjetivas para um conjunto de riscos representativos, 

criou-se um sistema de regras para definir probabilidades de riscos no âmbito da construção 

de matrizes de risco. A conjugação destas duas fases de conceptualização do sistema de 

suporte apresentou-se muito bem ajustada para problemas de avaliação da probabilidade de 

riscos ocupacionais e muito promissora no apoio à avaliação da probabilidade de riscos em 

contextos distintos. 

Assim, a metodologia desenvolvida nesta tese seguiu a lógica de colmatar algumas das 

lacunas do modelo encontrado e explorar a abordagem MACBETH no uso de julgamentos 

qualitativos para a diferenciação da probabilidade de eventos de riscos de SST. Esta 

metodologia permitiu (1) construir uma escala de probabilidade subjetiva de eventos de risco 

através de um processo interativo e baseado em julgamentos verbais; (2) construir uma 

escala numérica de categorias de probabilidade compatível com os juízos qualitativos 

eliciados; (3) destacar algumas falhas presentes na construção de matrizes de risco como o 
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fato de se associar um único valor numérico a níveis qualitativos de probabilidade e de se 

estabelecer o mesmo comprimento para todos os intervalos de probabilidade, o que pode 

não ser compatível com a opinião dos decisores e (4) desenvolver a lógica de um sistema de 

regras para a avaliação de novos riscos SST, o que permite aos decisores analisar e integrar 

novos riscos no software de apoio à avaliação de riscos de SST que se encontra a ser 

desenvolvido.  

Os resultados obtidos revelaram-se satisfatórios, dada a incerteza considerada e as 

limitações da metodologia propostas, e permitiram apoiar a ERSO da ARSLVT na avaliação 

da probabilidade de riscos ocupacionais, na medida que o software que se encontra a ser 

desenvolvido inclui informações gerais dos eventos de risco analisados, o grau de 

probabilidade associado a cada um e a integração do algoritmo da lógica do sistema de 

regras para avaliar a probabilidade de riscos que não se encontrem na base de dados. 

Tendo em conta o descrito, pode afirmar-se que os objetivos propostos no início da 

realização desta tese de mestrado foram realizados, tendo sido criado um sistema de 

suporte para avaliar a probabilidade de ocorrência de riscos SST na ARSLVT, que torna 

mais eficiente e menos ambíguo o processo de estimação da probabilidade de riscos 

ocupacionais. 

Tendo em conta o exposto, importa ressalvar algumas sugestões para desenvolvimentos 

futuros. Os resultados obtidos pretendem vir a ser utilizados na construção de uma matriz de 

valoração de riscos para a avaliação e mitigação de riscos de SST. Desta forma a 

metodologia genérica proposta deverá ser futuramente validada, no contexto do uso de 

matrizes de valoração de risco, criadas no âmbito do projeto IRIS. A validação do sistema de 

apoio à avaliação de probabilidades poderá ser efetuada à medida que o software vá sendo 

construído, tanto com dados arbitrários, como, mais tarde com dados representativos do 

mundo real. Desta maneira será possível obter insights para ajustar o procedimento 

realizado através da detecção de possíveis incoerências que até então não foram detetadas. 

O desenvolvimento do sistema de apoio à avaliação de probabilidades construído 

permitirá fornecer à ARSLVT um histórico de probabilidades que até então não tinha sido 

realizado. Sugere-se a integração do histórico no algoritmo que permitirá tornar o sistema 

mais abrangente na medida que a introdução de novos riscos através do sistema de regras 

fornece uma base de dados mais completa que facilitará as avaliações posteriores. 

A presente metodologia foi construída com o intuito de apoiar a ARSLVT na avaliação da 

probabilidade de riscos SST. Contudo, também poderá ser interessante adaptar e aplicar a 

metodologia aplicada a outros contextos de gestão de risco do mundo real.   

Por fim, prevê-se que a integração do trabalho desenvolvido num sistema de apoio à 

avaliação de risco, que integre a construção da matriz de valoração de riscos desenvolvida 

no projeto IRIS, forneça uma grande ajuda aos gestores de risco no entendimento dos trade-

offs envolvidos, na adoção de diferentes estratégias de risco e na tomada de decisões 

fundamentadas e informadas. Considera-se, portanto, que ainda existem desafios teóricos e 

práticos por explorar, tratando-se de um tema promissor para desenvolvimentos futuros.  
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Anexo A 

Tabela A.1 – Acidentes de trabalho no Hospital Santo André em 2010 [129] 

Forma do Acidente Nº de Acidentes % de Acidentes 

Corte/ Picada com material potencialmente 
contaminante 

16 29,1 

Queda de Pessoas 10 18,2 

Esforço excessivo ou movimento em falso 5 9,1 

Entalão em objeto 4 7,3 

Exposição/ contacto com material biológico 4 7,3 

Movimentação de Doente/ Utente 4 7,3 

Marcha sobre, choque contra, ou pancada por 
objetos 

3 5,5 

Acidente viação 2 3,6 

Agressão por doente/ familiar 2 3,6 

Movimentação de cargas 2 3,6 

Exposição/ contacto com substâncias químicas 1 1,8 

Outra forma de acidente não classificada 1 1,8 

Queda de objecto 1 1,8 

 

Tabela A.2 – Distribuição percentual dos acidentes, segundo o tipo de lesão, nos Hospitais e Centros 

de Saúde, Portugal, 2007-2008 segundo a DGS [130] 

Tipo de lesão Hospitais (%) 
Centros de Saúde 

(%) 
Total (%) 

Concussão 20,0 13,1 19,7 

Contusão, hematoma 51,2 42,7 50,9 

Esfolamento 1,0 4,7 1,1 

Ferida aberta 15,8 28,4 16,2 

Compressão 0,3 0,3 0,3 

Amputação 0,0 0,1 0,0 

Envenenamento/ intoxicação 0,4 0,0 0,4 

Queimadura, escaldamento (térmica) 1,6 2,3 1,7 

Corrosão (química) 0,1 0,0 0,1 

Electrocussão 0,0 0,1 0,0 

Asfixia 0,1 0,7 0,1 

Não se diagnosticou nenhuma lesão 0,1 1,9 0,2 

Tipo de lesão não especificado 9,5 5,7 9,3 

 
Nota: As percentagens apuradas têm por base o total de acidentes cujo mecanismo de lesão é 
conhecido. Não incluem portanto, os acidentes cujo mecanismo de lesão é desconhecido (5,4% do 
total) 
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Tabela A.3 – Acidentes no trabalho por tipo de lesão em 2009 

Tipo de lesão % de Acidentes 

Feridas e lesões superficiais 34,0 

Luxações, entorses, distensões 30,0 

Fracturas ósseas 10,6 

Concussão e ferimentos internos 10,2 

Queimaduras 1,9 

Múltiplos ferimentos 1,6 

Envenenamento e infecções 0,5 

Choques 0,4 

Amputações 0,4 

Efeitos do som, vibração, pressão 0,1 

Radiação e temperatura 0,1 

Afogamento e asfixia 0,0 

Outros 10,3 

Fonte: Eurostat 

 
Tabela A.4 – Acidentes de trabalho no distrito de Bragança, 2002 [131] 

Forma do Acidente Nº de Acidentes % de Acidentes 

Queda do trabalhador 53 23,8 

Queda de objetos 7 3,1 

Picada de agulha 81 36,3 

Pancada/ corte provocado por objetos 39 17,5 

Entalamento por entre objetos 8 3,6 

Esforços excessivos ou movimentos inadequados 25 11,2 

Exposição a substâncias nocivas 2 0,9 

Exposição a produtos contaminados/ infectados 
por agentes biológicos 

5 2,2 

Outros 3 1,3 

Total 223 100,0 

 
 
 
 
 
 


