
Nome e estatuto de ligação ao CEG-IST 
Diana Fernandes Lopes, bolseira de investigação do projeto IRIS 

 
Título e subtítulo da apresentação 

Avaliação de riscos de segurança e saúde no trabalho: Uso da abordagem MACBETH para construir 
uma matriz de valoração de riscos 

 

Resumo 
As matrizes de risco são ferramentas vastamente adotadas e recomendadas por múltiplas 
organizações na avaliação e mitigação de riscos em várias áreas, nomeadamente no contexto de 
gestão de riscos em segurança e saúde no trabalho. No entanto, vários estudos reportam 
problemas nas matrizes de risco que comprometem a sua fiabilidade. Este estudo reporta como 
técnicas multicritério de apoio à decisão, com base na abordagem MACBETH, foram usadas para 
apoiar a Equipa Regional de Saúde Ocupacional da Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo na construção de uma matriz de valoração de riscos (value risk matrix) que colmata 
vários dos problemas identificados na literatura da área.  
 

Conteúdo 
Os acidentes de trabalho e as doenças profissionais constituem um problema de saúde pública 
fundamental para todos os que intervêm no mercado de trabalho, sendo a avaliação e gestão de 
riscos neste contexto obrigatória. De acordo com a legislação da área e com orientações 
profissionais sobre boas práticas para avaliação de riscos, em geral, e para a avaliação de riscos em 
segurança e saúde no trabalho, em particular, sistemas de avaliação baseados em matrizes de risco 
são comumente adotados (p.e., módulo de segurança e saúde no trabalho do SAP). No entanto, 
vários estudos indicam que as matrizes de risco violam alguns princípios teóricos que 
comprometem a sua fiabilidade e uso. 
A Equipa Regional de Saúde Ocupacional (ERSO) da Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo (ARSLVT) é responsável pela avaliação dos 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. 
Este estudo reporta como métodos multicritério de apoio à decisão, com base na abordagem 
MACBETH, foram usados para apoiar a ERSO na construção de uma matriz de valoração de riscos 
(value risk matrix) que colmata vários dos problemas identificados na literatura da área. Com base 
num enfoque sociotécnico que envolve os membros da ERSO, o desenvolvimento de uma matriz de 
valoração de riscos tem seguido as seguintes etapas, interligadas entre si: em primeiro, a 
estruturação do modelo multicritério para a avaliação dos impactos dos riscos consistiu em: (a) 
especificar as dimensões relevantes para avaliar os impactos dos riscos, (b) atribuir um descritor de 
impacto em cada dimensão e (c) construir tabelas de correspondência entre medições qualitativas 
(ou quantitativas ou pitóricas) dos níveis de expressão dos fatores de risco, e as consequências e 
impacto nas várias dimensões. Em segundo, a construção de uma escala de impacto, para avaliar as 
consequências dos riscos, combinou a metodologia MACBETH com os operadores do integral de 
Choquet, de forma a modelar as interdependências entre as dimensões de impacto. Em terceiro, a 
construção de uma escala de probabilidades envolveu a definição de um novo protocolo que 
adapta o uso da abordagem MACBETH para o contexto da modelação de probabilidades subjetivas. 
Por último, foi definido um procedimento para definir as categorias de risco para classificar os 
riscos dentro da matriz de valoração de riscos.  
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