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Resumo 

A comunicação do risco é um processo interactivo e deliberado de troca de 
informação sobre riscos (natureza, gravidade e aceitabilidade) entre 
indivíduos, instituições e comunidades relativo a situações que ameaçam a 
saúde, segurança ou ambiente.  

A finalidade da comunicação do risco é a capacitação do público-alvo. Ao 
incluir conselhos sobre comportamentos redutores do risco (por exemplo, no 
decurso de surtos por doenças transmissíveis), a comunicação do risco 
assume-se como um instrumento fundamental de gestão do risco em saúde 
pública. 

O Autor aborda o processo da comunicação do risco como parte integrante 
da análise do risco (avaliação, gestão e comunicação do risco). É destacada a 
importância dos determinantes psico-sociológicos da efectividade da 
comunicação do risco, incluindo percepções, receios e valores do público em 
geral. 

A efectividade da comunicação do risco assenta na transparência do 
processo de gestão do risco que deverá incluir todas as partes envolvidas, 
incluindo o público e os mass media, e na adequação da mensagem ao 
público-alvo.  

A divulgação de informação relacionada com riscos em saúde e destinada ao 
público em geral é uma das estratégias de gestão do risco que, pela sua 
especificidade, incumbe a médicos de saúde pública peritos em comunicação 
do risco.  
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1 Introdução  

Os acontecimentos relacionados com a saúde, segurança ou bem-estar das 
populações ou comunidades são alvo de particular interesse por parte do 
público – que exige um cada vez maior protagonismo no processo de tomada 
de decisão (Lang, Fewtrell & Bartram, s.d.). 

Acontecimentos intencionais como os ataques terroristas de 11 de Setembro 
nos E.U.A. evidenciaram a necessidade da comunicação do risco como área 
prioritária de competência e intervenção dos profissionais de saúde pública 
(Aakko, 2004). Por outro lado, a efectividade da comunicação do risco não é 
inata ao processo, mas antes produto do conhecimento, treino e prática 
(Nicholson, 1999). 

Muitas vezes o público sobrevaloriza determinados perigos em detrimento 
de outros (Department of Health, 1998). A percepção societal inapropriada 
dos riscos relacionados com a saúde resulta na alocação de recursos para 
ameaças com um menor nível de risco em detrimento de outras que cursam 
com um risco maior (Nicholson, 1999).  

Os meios de comunicação social têm um papel crítico em comunicação do 
risco, uma vez que a maior parte da informação relacionada com situações 
que têm implicações (potenciais ou reais) na saúde é acedida pelo público 
através dos mass media (FAO, 1999). O direito à informação é hoje um 
princípio consagrado nas sociedades democráticas. Estas estão a sofrer a 
transição duma sociedade industrial ou pós-industrial para uma sociedade de 
serviços e difusão de informação (service and information-transfer society) 
caracterizada por novos padrões de doença, assumindo-se a literacia em 
saúde como um instrumento fundamental de capacitação dos indivíduos 
(Dever, 2006). 

A intervenção dos mass media pode-se limitar à transmissão duma 
mensagem ou ir mais longe, criando-a ou interpretando-a; por outro lado, as 
fontes utilizadas pelos meios de comunicação social não se limitam às 
entidades oficiais e muitas vezes as notícias reflectem as preocupações ou 
receios do público ou de outras partes interessadas (FAO, 1999).   

O presente artigo tem por finalidade divulgar conceitos relacionados com o 
risco em saúde pública com destaque para a comunicação do risco. Esta 
última é uma área emergente nos EUA desde finais dos anos 1980, mas 
ainda relativamente desconhecida no nosso País.  

É discutido o papel dos órgãos de comunicação social no processo de 
comunicação do risco no contexto societal contemporâneo (sociedade da 
informação e do conhecimento). 
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O Autor destaca o papel fundamental dos médicos de saúde pública com 
competências em comunicação do risco no controlo do risco e na adequação 
do limiar de percepção do risco, mediante a divulgação de informação 
compreensível para o público mas baseada na melhor evidência científica 
disponível. 

2 Risco e assunção do risco 

“Risco”, “perigo” e “probabilidade” são parte integrante do léxico dos 
órgãos de comunicação social e restantes actores societais (incluindo público 
em geral).  

A literatura anglo-saxónica distingue hazard e risk. Hazard (perigo) é tudo 
aquilo que pode causar dano, enquanto que risk (risco) define-se como a 
probabilidade de ser atingido pelo hazard (Health and Safety Executive, 
s.d.). A electricidade é perigosa porque pode causar a morte por 
electrocussão, no entanto, pode-se reduzir o risco de electrocussão (risco 
residual) se forem adoptadas as precauções adequadas. 

 Em termos conceptuais, o risco pode ser percepcionado subjectivamente 
(dependente de experiências prévias e de factores culturais) e objectivamente 
(risco quantificável ou probabilístico) (Meneses de Almeida, 2004). Risco é 
definido como a probabilidade de que uma acção, circunstância ou 
acontecimento indesejável resulte em dano ou perda (DiBartolomeis, 2004). 

“Acidente” – termo a ser banido, de acordo com o Conselho da Europa, pela 
dimensão “fatalista” que a sua definição encerra -  é um “acontecimento não 
planeado, inesperado e indesejado, que se traduz usualmente por 
consequências adversas” (Conselho da Europa, 2005).  

A imprevisibilidade e a consequente “inevitabilidade” (i.e., a 
impossibilidade de prevenção) que esta definição encerra, contradizem o 
facto de que muitos dos “acidentes” (caso dos acidentes rodoviários) são 
previsíveis e passíveis de prevenção, facto que levou a British Medical 
Journal a “banir” o termo “acidente” (Davis & Pless, 2001). 

O modelo do “termóstato do risco” (Adams, 2002) aborda a gestão 
(individual) do risco como um tipo de análise custo-benefício: desta forma, 
quanto mais elevadas forem percepcionadas as recompensas associadas à 
assunção dum risco (dinheiro, sexo, poder, prestígio, reconhecimento 
social…), maior será a propensão individual de assumir esse risco (risk 
taking) e o “termóstato” é colocado a temperaturas mais elevadas (Adams, 
2002). 

O risco (R) pode ser entendido como uma variável dependente das 
variáveis “probabilidade da ocorrência do acontecimento” (P) e 
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“gravidade do desfecho” (H), sendo que R=PxH (Pitot III & Dragan, 
2003). Na perspectiva do “consumidor do risco” (risk taker), pode ser 
assumido um perigo maior (desfecho mais grave) por ser considerado 
pouco provável (Pitot III & Dragan, 2003).  

Tal é o caso das actividades que são pessoalmente gratificantes ou 
compensadores do ponto de vista social ou económico: nestes casos, 
aceitam-se mais facilmente riscos maiores (Cunningham & Cunningham, 
2006).  

No entanto, a maioria das pessoas assume mais facilmente uma 
probabilidade mais elevada dum acontecimento adverso se a consequência 
(gravidade do desfecho) for baixa (Cunningham & Cunningham, 2006). 
Assim, e por exemplo, um risco de morrer de 1/10 000 pode ser mais 
dificilmente assumido (i.e., causar mais preocupação) do que um risco de 
lesão não-mortal 100 vezes inferior – i.e., de 1/100 (Cunningham & 
Cunningham, 2006). 

Outra definição de risco consiste no produto da probabilidade do dano 
(harm) pela probabilidade da exposição (Cunningham & Cunningham, 
2006), evocando o célebre aforismo popular “Tantas vezes vai o cântaro à 
fonte…”.  

Do ponto de vista epidemiológico, o risco (ou incidência cumulativa) é uma 
medida de ocorrência de novos casos dum acontecimento de interesse 
(doença, acidente ou morte) numa determinada população, sendo a sua 
estimação resultante da observação dessa população durante um intervalo de 
tempo definido (Greenberg et al., 2005).  

Enquanto que os cientistas geralmente definem o risco em termos de 
natureza do perigo, probabilidade de ocorrência e número de indivíduos 
afectados, o público em geral valoriza os atributos qualitativos do risco, 
como a sua etiologia (natural ou tecnológico), o seu carácter (voluntário ou 
involuntário), a sua distribuição (equidade) e a capacidade dos indivíduos 
controlarem o risco (i.e., de o minimizarem a níveis localmente aceitáveis) 
(Sinisi, s.d.).  

3 Risco percepcionado e determinantes da percepção do risco 

“Because the risk communication process is so deeply embedded in 
broader social issues, communicators are faced with many barriers. A 
key barrier is the term “risk” itself, how it is measured, described, and 

ultimately perceived. Interested parties perceive risk differently, and 
people do not believe that risks are of the same type, size or importance” 

 US Department of Health and Human Services, 2002 
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A adequação do limiar de percepção comunitária do risco à evidência 
científica disponível é uma das funções mais importantes dos comunicadores 
do risco, uma vez que permite prevenir ou controlar o alarme social (sobre-
estimação do risco) por parte de indivíduos e comunidades. Tal pressupõe a 
avaliação prévia, pelo comunicador do risco, do limiar de percepção do risco 
por parte do público, por forma a corrigir os eventuais desvios assim 
identificados (Meneses de Almeida, 2004). 

Estudos sobre percepção comunitária do risco sugerem que a maioria das 
pessoas reage mais às emoções do que à estatística (Cunningham & 
Cunningham, 2006), tendo sido descritos dezenas de factores que afectam a 
forma como o risco é percepcionado (Beecher et al., 2005).  

Por outro lado, o risco é percepcionado de forma diferente por cada 
indivíduo, uma vez que a percepção do risco assenta em características 
individuais subjectivas como valores, experiências e consequência do 
resultado esperado (Beecher et al., 2005). 

O especialista em comunicação do risco Peter Sandman chamou, em finais 
dos anos 80 do século XX, a estes determinantes da percepção do risco 
“factores de preocupação” (outrage factors) porque estão relacionados com 
o nível de indignação ou preocupação associado a um perigo potencial ou 
real (Beecher et al., 2005). Sandman definiu “risco” (devendo ser entendido 
como risco percepcionado) como a soma do perigo (hazard) e da 
preocupação associada (outrage), sendo que R=H+O (Beecher et al., 2005). 

Dentre os principais determinantes da percepção do risco (outrage factors) - 
i.e., características que influem na forma como o risco é percepcionado 
(favorável ou desfavoravelmente)  - Sandman & Lanard (2005) destacam os 
seguintes: 

 Carácter (in)voluntário (um risco imposto é mais dificilmente aceite do 
que um risco voluntário - como os riscos auto-inflingidos associados a 
estilos de vida) 

 (In)capacidade de controlo do risco (ex. acompanhante versus condutor 
de um veículo automóvel) 

 (In)equidade (fairness) (um risco não equitário – i.e., que afecta 
predominantemente um grupo social, em especial grupos vulneráveis 
como crianças ou grávidas - é considerado injusto e mais dificilmente 
aceitável) 

 (Des)confiança na fonte de informação 

 Carácter repulsivo (dreadful) 
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 (In)capacidade de resposta ou interacção (responsiveness) por parte das 
entidades responsáveis pelo risco 

 (I)moralidade  

 “Memorabilidade” (ex. acidentes tecnológicos ou industriais) 

 Familiaridade (riscos conhecidos ou familiares são mais bem aceites do 
que riscos exóticos ou não familiares) 

 Disseminação no espaço e no tempo (riscos catastróficos – i.e., 
associados a mortalidade concentrada no espaço e no tempo – provocam 
mais indignação do que riscos crónicos, independentemente do número 
de mortes associadas) 

Adams, por sua vez, considera que existem três tipos de risco percepcionado: 
os riscos directamente percepcionados (“instintivos” ou “intuitivos” e 
normalmente associados a actividades da vida diária como a condução 
automóvel ou actividades lúdicas), os riscos percepcionados através do 
conhecimento científico e que, desta forma, implicam um nível diferenciado 
de informação (caso das doenças provocadas por microorganismos) e os 
riscos virtuais, resultantes de construções sociais que substituem o 
conhecimento científico na explicação de fenómenos (Adams, 2002).  

A percepção do risco das diversas partes interessadas (stakeholders) é, 
frequentemente, díspar: enquanto que a tendência do público é 
“personalizar” o risco (referenciando-o a alguém conhecido ou familiar, por 
exemplo), a tendência dos cientistas (e avaliadores do risco) é 
“despersonalizá-lo” (US Department of Health and Human Services, 2002).  

Por outro lado, a percepção do risco depende, igualmente, de quem 
comunica o risco e da forma de comunicação. No caso dos riscos 
relacionados com a saúde, os profissionais de saúde detêm a mais elevada 
credibilidade junto do público, ao contrário dos organismos oficiais e sector 
industrial que são olhados com desconfiança (Nicholson, 1999). Os médicos, 
independentemente do organismo onde trabalham, são aqueles que detêm a 
maior credibilidade, uma vez que o público em geral considera que os 
imperativos éticos e deontológicos da sua profissão asseguram a sua 
independência profissional (Nicholson, 1999). 

Alguns estudos evidenciaram que as mulheres são consideradas mais dignas 
de confiança do que os homens (Beecher et al., 2005). No entanto, regra 
geral as mulheres são percepcionadas como mais “maternais” (caring) pelo 
que, num contexto de comunicação do risco, deverão adoptar uma postura 
mais formal por forma a garantir a sua credibilidade (Nicholson, 1999). 
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4 Comunicação do risco em saúde pública 

“Risk communication is the challenging process of making information 
about risk assessment and risk management comprehensible to 

community groups, lawyers, local elected officials, judges, business 
people, labor and environmentalists.” 

Faustman, E.M.& Omenn, G.S., 2003 

A comunicação do risco (risk communication) “é um processo interactivo de 
troca de informação e opiniões entre indivíduos, grupos e instituições” (US 
Department of Health and Human Services, 2002) relativa a acontecimentos 
ou situações que ameaçam a saúde humana ou a segurança dos indivíduos ou 
das comunidades. A informação veiculada no decurso do processo de 
comunicação do risco em saúde (health risk communication) diz respeito à 
natureza, magnitude, significância ou controlo do risco (Covello, 1993 
citado por Nicholson, 1999). 

A literatura anglo-saxónica distingue comunicação do risco (risk 
communication), comunicação de crise (crisis communication) e 
comunicação do risco em situações de crise e de emergência (crisis and 
emergency risk communication).  

Enquanto que comunicação do risco consiste na “discussão” entre um 
desfecho adverso e a probabilidade da sua ocorrência, sendo a sua finalidade 
capacitar o processo de tomada de decisão - de forma “antecipatória”, com 
escassa ou nenhuma pressão temporal - a comunicação da crise aplica-se 
tipicamente a organizações que enfrentam um acontecimento inesperado 
com possíveis repercussões na sua reputação ou viabilidade e que, desta 
forma, têm necessidade em explicá-lo urgentemente (CDC, 2002). 

Já a comunicação do risco em situações de crise e emergência integra a 
urgência da comunicação do desastre (ou da crise) com a necessidade de 
comunicar riscos e benefícios às partes interessadas, distinguindo-se da 
comunicação da crise pelo facto da participação do comunicador no 
acontecimento adverso se limitar a actuar como agente-perito da resolução 
da situação (postevent participant) e não como participante da crise (CDC, 
2002).  

Utilizando uma imagem dos serviços de saúde, a comunicação do risco está 
para uma consulta em ambulatório como a comunicação do risco em 
situações de crise e emergência está para o serviço de urgências, sendo que 
neste último cenário existe o constrangimento temporal – à semelhança da 
comunicação da crise (CDC, 2002). 

Beecher e colaboradores (2005) consideram que a comunicação do risco, 
enquanto área especializada da comunicação, “é a resposta às necessidades 
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daqueles que pretendem fazer a ponte entre o conhecimento dos peritos e o 
conhecimento do público em geral sobre assuntos técnicos”.  

Neste processo interactivo de troca de informação sobre risco, existem 
quatro “pontos críticos”: o perigo e o risco, o indivíduo (percepção 
individual do risco), o ambiente social (dinâmica do grupo) e a comunicação 
(Nicholson, 1999). 

Quando correctamente implementado, o processo de comunicação do risco 
permite que indivíduos com perspectivas diferentes do risco - assentes em 
diferentes tipos e níveis de conhecimento - partilhem um entendimento 
comum relativamente ao risco associado a uma determinada exposição ou 
actividade (Beecher et al, 2005). 

A mensagem do risco é qualquer declaração (escrita, verbal ou visual) 
contendo informações sobre risco, podendo incluir conselhos sobre 
comportamentos redutores do risco (US Department of Health and Human 
Services, 2002).  

O comunicador do risco é o indivíduo ou organismo que difunde a 
mensagem do risco ou que interage com as partes interessadas (stakeholders) 
(US Department of Health and Human Services, 2002). A finalidade da 
comunicação do risco é fornecer informação compreensível e processável 
(usable) pelo receptor, garantir que o público-alvo é adequadamente 
informado por forma a poder fazer julgamentos sobre risco e promover o 
apoio activo das partes envolvidas e afectadas (Nicholson, 1999). 

Enquanto que a comunicação do risco em Medicina Clínica é um processo 
que envolve dois intervenientes individuais – o clínico (comunicador) e o 
doente – a comunicação do risco em Saúde Pública envolve o comunicador 
(médico de saúde pública, autoridades administrativas, policiais ou outras) e 
o público-alvo mais ou menos heterogéneo revestindo-se o processo de 
comunicação do risco em Saúde Pública duma maior complexidade e 
impacte potencial (Meneses de Almeida, 2004). 

Ao invés de considerar o público como uma “massa” homogénea, o 
comunicador do risco deverá ter em consideração os possíveis valores 
referentes a actores-chave (por exemplo, líderes de opinião) e segmentos 
específicos do público (Department of Health, 1998). 

O estudo científico da comunicação do risco remonta a 1969, mas foi nos 
anos 80 do século passado que se desenvolveu uma nova abordagem do risco 
que inclui aspectos relacionados com a percepção do risco (Sinisi, s.d.). De 
facto, foi só na década de 1980 que a comunicação do risco em saúde se 
tornou objecto de investigação científica limitada, quase exclusivamente, aos 
E.U.A. (Nicholson, 1999). 
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Covello e Sandman (2001) consideram 4 fases de evolução da comunicação 
do risco (Covello & Sandman, 2001 citados por Beecher et al., 2005): 

1. Público ignorado (até meados dos anos 1980); 

2. Explicação sobre dados relativos ao risco (inserida na abordagem DAD 
– Decide, Announce, Defend – de gestão do risco); 

3. Troca de informação e entendimento entre as partes interessadas 
(nomeadamente, público e gestores do risco); 

4. Promover a mudança individual ou organizacional em termos de valores 
e cultura. 

Para atingir esta última fase, é necessário vencer obstáculos relacionados 
com o preconceito de que quem gere o risco (técnicos) actua 
sistematicamente de forma correcta, não devendo ser questionado, e que a 
visão do público assenta em aspectos irracionais – e, como tal, não 
valorizáveis (Beecher et al., 2005). Adicionalmente, há que superar o 
desconforto relacionado com a capacitação do público (e consequente 
partilha do processo de tomada de decisão) e garantir o nível de empenho 
pessoal e organizacional necessário para promover a mudança (Beecher et 
al., 2005). 

A comunicação do risco como um processo biunívoco de comunicação entre 
as diversas partes interessadas (stakeholders) inclui informação sobre a 
natureza, gravidade e aceitabilidade do risco (Institute for Risk Research, 
s.d.) tendo como objectivo “construir a confiança” entre as diversas partes 
envolvidas no processo e como objecto o público-alvo e restantes partes 
interessadas.  

Este processo situa-se a dois níveis: o nível estratégico e o nível interpessoal 
(US Nuclear Regulatory Commission, s.d.). Enquanto que o nível estratégico 
(ou institucional) está relacionado com o planeamento a longo prazo, o 
estabelecimento de parcerias estratégicas e a coordenação de esforços 
comunicacionais (além da dotação dos instrumentos de comunicação interna 
e externa), o nível interpessoal (ou operacional) consiste na aplicação de 
aptidões e competências (empatia comunicacional e confiança e 
credibilidade) em situações relacionadas com a saúde, segurança ou 
ambiente, visando difundir mensagens de risco e gerir conflitos (US Nuclear 
Regulatory Commission, s.d.). 

A comunicação do risco é parte integrante do processo de análise do risco 
que inclui, igualmente, a avaliação do risco e a gestão do risco (Benford, 
2001) estando envolvida em todas as fases do processo de gestão do risco, 
desde a iniciação e análise preliminar (através da identificação e consulta das 
partes interessadas até à sua análise) passando pela estimação, avaliação e 
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controlo do risco (através da avaliação da aceitação das medidas 
preconizadas e risco residual) e terminando na implementação (comunicação 
da decisão de controlo do risco) e monitorização (Institute for Risk 
Research, s.d.). 

Trata-se dum instrumento fundamental de gestão do risco sempre que a 
informação divulgada incluiu conselhos relativos a atitudes ou 
comportamentos redutores do risco ou ainda, sempre que há necessidade de 
prevenir ou controlar o alarme social (sobre-estimação do risco) (Meneses de 
Almeida, 2006). De facto, além das mensagens “negativas” associadas ao 
risco, a comunicação do risco deve incluir mensagens “positivas” porque 
“educativas” (Lang, Fewtrell & Bartram, 2001). 

Ao incluir conselhos redutores do risco, a mensagem do risco vai induzir 
uma sensação de controlo do público sobre o acontecimento em questão 
(WHO, 2005), facto que vai diminuir o nível de percepção de risco. A 
comunicação de medidas de protecção individual, por exemplo, capacita e 
responsabiliza o público relativamente à gestão da sua saúde (WHO, 2005). 

No entanto, e atendendo a que a finalidade do processo de comunicação do 
risco é adequar o nível de percepção (individual ou grupal) do risco à 
evidência científica disponível, algumas vezes o papel do comunicador do 
risco consiste em aumentar o nível de preocupação (Beecher et al., 2005), 
diminuindo o limiar de percepção de risco relativamente a um determinado 
problema.  

Este facto é mais evidente na comunicação do risco individual, quando o 
comunicador alerta um jovem, por exemplo, para os riscos decorrentes de 
relações sexuais não protegidas. 

A comunicação do risco inclui não apenas a disseminação de informação 
mas também a comunicação de complexidades e incertezas associadas ao 
processo de avaliação e gestão do risco (Sinisi, s.d.). A sua finalidade é 
influenciar comportamentos e a percepção do risco por parte do público-alvo 
- servindo de “ponte” entre a análise do risco e o público (US Nuclear 
Regulatory Commission, s.d.) - e produzir um público informado, 
colaborante e envolvido no processo de gestão do risco.  

Desta forma, a comunicação do risco encerra dimensões “críticas” de índole 
ética, técnico-científica (avaliação e gestão do risco) e comunicacional 
(mensagem do risco). A efectividade do processo de comunicação do risco 
requer conhecimento sobre a natureza do risco e dos benefícios relacionados 
com a aceitação do risco, bem como o (re)conhecimento das incertezas 
inerentes à avaliação e gestão do risco  (Sinisi, s.d.). 

De facto, um dos aspectos cruciais no processo de análise do risco consiste 
no facto de que a gestão do risco consiste na gestão da incerteza científica 
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em que se baseia a tomada de decisão. Desta forma, as mensagens do risco, 
em vez de minimizarem esta incerteza, devem comunicá-la ao público, 
explicando porque é que existe, descrevendo a forma de a gerir e explicando 
como se pode reduzir o risco (Institute for Risk Research, s.d.b).  

Uma das estratégias consiste em adoptar estimativas intervalares ao invés de 
estimativas pontuais – estas últimas dão uma falsa noção de precisão, sendo 
por isso de evitar (Institute for Risk Research, s.d. b). 

A partilha de dilemas relacionados não só com a avaliação do risco (“what 
will happen”), mas também com a sua gestão (“what to do”) tem múltiplas 
vantagens, entre as quais a humanização dos organismos e instituições 
envolvidos, permitindo a participação activa (e consequente co-
responsabilização) do público no processo de tomada de decisão e 
prevenindo conflitos secundários a recomendações contraditórias (Sandman 
& Lanard, 2005). 

Além do reconhecimento da incerteza associada ao processo de análise do 
risco, outra boa prática da comunicação do risco consiste em expressar 
sentimentos na forma de desejos de resultados favoráveis (Sandman & 
Lanard, 2005).  

Há três princípios fundamentais do processo de comunicação do risco 
enquanto instrumento regulador do risco (ILGRA, s.d.): 

 Ouvir as partes interessadas 

 Adequar as mensagens ao público-alvo e ao objectivo 

 Gerir o processo (planeamento adequado em termos de objectivos e 
processo) 

Os organismos implicados na regulação (ou gestão) do risco, devem 
identificar, previamente, as partes interessadas no processo de gestão do 
risco – i.e., quais os indivíduos, organizações ou comunidades que são 
afectados pelo problema em questão – bem como perceber quais são as suas 
atitudes e comportamentos perante o risco e perante as medidas de controlo 
do risco, tendo em vista a sua integração no referido processo (ILGRA, s.d.). 

No que diz respeito à adequação (tailoring) das mensagens, o comunicador 
do risco deve demonstrar empatia e receptividade relativamente às emoções, 
receios e preocupações da audiência e evidenciar uma postura credível, 
competente e empenhada (ILGRA, s.d.). 

Covello & Allen (1988) enunciaram cinco regras destinadas aos 
comunicadores do risco, tendo em vista construir a confiança e a 
credibilidade perante o público (Covello & Allen, 1988 citados por US 
Department of Health and Human Services, 2002): 
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 Aceitar e envolver o público como parceiro; 

 Levar em consideração as preocupações do público, mostrando 
empatia e “humanidade”; 

 Ser honesto e acessível: “uma vez perdidas, a confiança e 
credibilidade são praticamente impossíveis de recuperar”; 

 Trabalhar com fontes credíveis, coordenando a estratégia 
comunicacional com os restantes parceiros; 

 Ir ao encontro das necessidades dos órgãos de comunicação social 
(i.e., informar o público e fornecer uma informação precisa e 
esclarecedora): “Nunca recuse trabalhar com a comunicação social: 
o papel dos media é informar o público, o que será feito com ou sem 
o seu auxílio” 

4.1 Comunicação do risco durante surtos 

Apesar das estratégias de comunicação do risco em situações inter-críticas se 
aplicarem, em termos gerais, a situações de crise, o processo de 
comunicação do risco em situações de crise apresenta especificidades 
resultantes da sua finalidade em evitar o pânico e fornecer informação 
positiva sobre a situação (FAO, 1999). 

Um surto é um acontecimento inevitável e muitas vezes imprevisível, 
caracterizado pela incerteza, confusão e sentido de urgência (WHO, 2005). 
Muitas vezes, cabe ao comunicador, neste contexto, restaurar a confiança do 
público nos organismos oficiais responsáveis pela regulação do risco. 

Desta forma, a comunicação do risco durante surtos enquadra-se na 
comunicação do risco em situações de crise e emergência. Uma vez que os 
surtos são acontecimentos com uma elevada carga mediática, ocorrendo a 
comunicação geralmente através dos media (WHO, 2005) tal pressupõe o 
conhecimento das técnicas de comunicação com a comunicação social.  

A comunicação inapropriada do risco mina a confiança e adesão do público 
às medidas preconizadas, comprometendo a efectividade das medidas de 
controlo (WHO, 2005). Desta forma, a competência em comunicação do 
risco por parte das equipas de controlo dos surtos é fundamental, sendo 
equiparável à competência epidemiológica ou apoio laboratorial (WHO, 
2005).  

A comunicação do risco em cenário de surto, assenta nos seguintes 
pressupostos (WHO, 2005): 
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 Numa sociedade globalizada, é virtualmente impossível esconder do 
público acontecimentos relevantes;  

 Existe tendência à sobre-estimação do risco quando a informação é 
retida pelas entidades oficiais (propagação de rumores e boatos); 

 É obrigatória a comunicação quando o comportamento do público pode 
influir no controlo dum surto ou reduzir o risco de doença (caso das 
doenças de transmissão inter-pessoal); 

 Não é legítimo reter informação face a um surto com um número 
reduzido de casos (mesmo porque a definição de “epidemia” é 
relativista) ou perante informação incompleta relativamente à situação. 

Quanto mais precoce é a divulgação da informação maior é o risco de 
divulgação de informação incompleta ou correcta e maior é o risco de 
provocar o desagrado dos outros parceiros envolvidos na gestão do risco 
(WHO, 2005). No entanto, os benefícios dum “anúncio” precoce (early 
announcement) são superiores aos seus riscos (WHO, 2005), ao prevenir a 
divulgação de boatos e rumores secundários ao chamado “vácuo 
informativo” (US Department of Health and Human Services, 2002 citado 
por Meneses de Almeida, 2006).  

O planeamento do processo de comunicação, através do desenho dum plano 
de comunicação é outro dos “pontos críticos” a ser acautelado. Para ser 
efectiva, a comunicação de surtos não pode consistir no anúncio de decisões 
sem planeamento: o plano de comunicação deve estar pronto antes mesmo 
de ser necessário (WHO, 2005). 

5 Discussão e conclusões 

“Effective risk communication is not something that comes naturally. It is 
a product of knowledge, preparation, training and practice.” 

Nicholson, P.J., 1999 

“Preparation of risk messages for dissemination is an important part of 
the risk communication process. It is also a deliberate and specialized 

undertaking and should be treated as such. Good risk communication and 
proper risk messages will not always decrease conflict and mistrust, but 

inadequate risk communication and poorly developed messages will 
almost certainly increase both.” 

FAO/WHO, 1999 

A comunicação do risco é um processo interactivo e deliberado de troca de 
informações entre indivíduos, grupos e instituições relativamente a assuntos 
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que põe em perigo a sua saúde ou segurança, sendo parte integrante do 
processo global de análise do risco – que inclui, igualmente, a avaliação e a 
gestão do risco.  

Apesar de ser considerada independente da gestão do risco, a comunicação 
do risco assume-se um instrumento fundamental de gestão do risco, ao 
capacitar o público relativamente a comportamentos redutores do risco e ao 
prevenir e controlar o alarme social decorrente de ameaças reais (explícitas) 
ou percepcionadas (implícitas) à segurança e bem-estar das populações. 

De acordo com a teoria da comunicação em saúde, o processo de 
comunicação inclui quatro elementos-chave: audiência, mensagem, fonte e 
canal de comunicação (Freimuth et al., 2000). O comunicador deve abordar 
e integrar estes quatro elementos, identificando e priorizando segmentos da 
audiência (público-alvo), difundindo mensagens precisas e cientificamente 
fundamentadas e baseadas em fontes credíveis e utilizando canais de 
comunicação familiares ao público-alvo (Freimuth et al., 2000). 

Em função do seu conteúdo e do público-alvo, as mensagens do risco 
poderão incluir informações sobre os seguintes aspectos: natureza do risco 
(incluindo magnitude e gravidade do risco), natureza dos benefícios 
associados (caso dos riscos auto-impostos), incertezas associadas ao 
processo de avaliação do risco e alternativas de gestão do risco (FAO, 1999). 

O conhecimento aprofundado da audiência-alvo em termos de 
conhecimentos, atitudes, percepções, crenças, valores, necessidades e 
preocupações é um pressuposto fundamental para a efectividade do processo 
de comunicação do risco, mediante a identificação e caracterização dos 
líderes de opinião, redes sociais e dinâmica comunitária (Nicholson, 1999). 

Não obstante a comunicação do risco não ser “panaceia” para a resolução de 
diferendos entre os diversos stakeholders relativamente às decisões 
relacionadas com a gestão do risco, facilita a sua compreensão e aceitação 
activa (apoio), além de contribuir para construir e manter a confiança entre 
os diversos intervenientes no processo de gestão do risco (incluindo público 
em geral). 

Note-se que a comunicação do risco encerra, em si própria, riscos: ao 
informar precocemente evita-se a desinformação (boatos e rumores) 
decorrente do “vácuo informativo” (information vaccum) mas, por outro 
lado, expõem-se eventuais debilidades do processo de gestão de risco, 
incluindo as relacionadas com as entidades oficiais responsáveis pela tomada 
de decisão. Por outro lado, a comunicação (inapropriada) do risco pode 
desencadear reacções inapropriadas por parte do público-alvo (Nicholson, 
1999). 
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Quanto mais precoce a comunicação, maiores os riscos relacionados com a 
“qualidade” da informação constante na mensagem do risco, uma vez que 
existe uma maior possibilidade desta conter erros ou imprecisões. Este 
“ponto crítico” é mais evidente nos surtos por doenças emergentes, uma vez 
que a “evidência” científica disponível é, nestes casos, necessariamente mais 
escassa. 

No entanto, os benefícios de informar de forma transparente e precoce (i.e., 
em tempo útil) superam, largamente, os seus riscos (WHO, 2005). Um 
pressuposto fundamental é que a globalização é um fenómeno “transversal” 
a todos os aspectos da vida da sociedade contemporânea da informação e do 
conhecimento traduzindo-se, nomeadamente, pela globalização e difusão 
instantânea de informação. 

Desta forma, a informação sobre risco deve ser divulgada o mais 
precocemente possível, desde que seja expresso de forma clara que a 
informação é “preliminar” (i.e., sujeita a rectificação), facto que é aceitável 
pelo público (Nicholson, 1999). 

A estratégia de “gestão do risco” associado à comunicação do risco assenta 
em dois princípios: a transparência relativamente ao processo de gestão do 
risco e a assunção da incerteza científica por parte dos comunicadores do 
risco. Note-se que só por si a transparência não garante a confiança do 
público-alvo, apesar de contribuir para a aumentar: a confiança é, antes, 
conquistada pela competência das decisões tomadas (WHO, 2005). 

Ao informar de forma transparente e precoce, acentuando a incerteza 
científica inerente a qualquer avaliação do risco, as entidades responsáveis 
comprometem os diversos stakeholders a todo o processo de gestão do risco, 
facilitando, desta forma, a adesão às medidas preconizadas de prevenção e 
controlo e prevenindo a instalação do alarme social (sobre-estimação 
populacional do risco). 

Não é mais possível, nem tão pouco desejável, que os intervenientes 
institucionais no processo de gestão do risco (entidades ou organismos 
públicos) continuem a ignorar os órgãos de comunicação social como 
parceiros fundamentais neste processo - não obstante eventuais (e legítimos) 
ressentimentos secundários a experiências mediáticas pouco gratificantes.  

Se atentarmos a que as necessidades dos órgãos de comunicação social (em 
termos de notícias) podem constituir contributos valiosos para o processo de 
gestão do risco ao espelharem as preocupações, receios e valores do público-
alvo (FAO, 1999) então os mass media passam, definitivamente, a aliados 
decisivos em todo o processo de gestão do risco.  

Tendo em conta que a comunicação do risco é um processo “deliberado e 
especializado” (FAO, 1999), é fundamental que os serviços e organismos 
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ligados à gestão de ameaças à segurança e bem-estar da sociedade (incluindo 
o sector da saúde) disponham de profissionais com competência em 
comunicação do risco.  

Estes profissionais deverão dominar todas as etapas do processo de análise 
do risco (avaliação, gestão e comunicação do risco) além de competências 
específicas em “comunicação com a comunicação social” – não obstante a 
eventual assessoria por parte de profissionais de comunicação social e de 
profissionais de outras áreas em função da situação em questão ou do nível 
de actuação. 

Cabe aos serviços de saúde pública assessorar os decisores no processo de 
tomada de decisão (avaliação e gestão dos riscos relacionados com a saúde) 
e disponibilizar médicos de saúde pública peritos em comunicação do risco 
nas equipas de gestão de incidentes. 
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