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RESUMO 

Objetivo – O estudo tem a finalidade de avaliar a consistência da comunicação de risco na 

percepção da credibilidade da Anvisa e na autoeficácia de profissionais de saúde da Rede 

Sentinela para se comportarem de maneira protetiva. 

Metodologia – Foi desenvolvido um experimento 2x2, no qual foram manipuladas a 

transparência da mensagem e o quanto ela era acionável, da comunicação de riscos de um 

medicamento fictício. O experimento foi realizado com profissionais de saúde de 

instituições credenciadas à Rede Sentinela. Os participantes foram randomicamente 

submetidos a um desses cenários, dos quais houve um total de 163 respondentes. Após a 

leitura dos cenários, os respondentes avaliavam a credibilidade da Anvisa, a autoeficácia 

com relação às questões sanitárias e sua intenção de se propor a um comportamento 

protetivo. 

Resultados – Os resultados mostram que mensagens consistentes na comunicação de 

riscos de medicamentos aumentam a credibilidade da fonte da informação (Anvisa) e  a 

autoeficácia de profissionais de saúde para se comportarem de forma protetiva. Da mesma 

forma, mensagens inconsistentes diminuem a autoeficácia os atributos de transparência e 

de recomendações acionáveis na comunicação de riscos, em associação, tem relevância 

para um comportamento protetivo, via autoeficácia  e via credibilidade. Ao mesmo tempo, 

a análise individual da transparência não conduz a um comportamento protetivo positivo. 

Por outro lado, quando mensagens consistentes positivas vem de fontes críveis há relação 

com autoeficácia e, consequentemente, com uma mudança de comportamento. A 

credibilidade e a autoeficácia atuam como mecanismos que facilitam o engajamento ao 

comportamento protetivo coletivo. 

Limitações – Trata-se de um experimento, cuja validade externa pode ser considerada 

baixa, haja vista a quantidade de respondentes ter sido baixa. Além disso, o estudo 

considerou um medicamento fictício e, portanto, há a possibilidade de que isso influencie 

o quanto as pessoas se sentem inseridas no cenário. 

Contribuições práticas – A partir dos resultados, pode se propor melhorias na 

comunicação de riscos, de forma a obter maior comportamento protetivo por parte de 

profissionais de saúde e se criar estratégias de gestão da informação que busquem maior 

percepção do risco e autoeficácia. As  pessoas que cuidam da comunicação Anvisa têm que 

ter em mente a capacidade de desenvolver mensagens com mais consistência, passando 

coerência na mensagem, pois, caso contrário caem em descrédito e não geram a 



 

 

 

autoeficácia necessária para uma mudança de comportamento protetivo coletivo. O estudo 

também contribui para o aumento da credibilidade da Anvisa, na comunicação de risco de 

medicamentos. 

Contribuições Sociais – A comunicação de riscos sanitários feita de maneira consistente, 

de forma a manter uma coerência, aumenta a credibilidade que os profissionais de saúde 

tem sobre a Anvisa e permite promover uma mudança nos comportamentos protetivos 

coletivos pretendidos pela vigilância sanitária, contribuindo para o maior alcance da 

segurança do paciente. 

Originalidade – Mostra-se, por meio de método que infere causa e efeito, que mensagens 

passadas de forma consistente gera comportamento protetivo, no âmbito da administração 

pública. A maioria dos trabalhos avaliam um aspecto da comunicação de forma isolada, ao 

contrário do que se propõe nesse trabalho. 

Palavras-chave: Comunicação de risco, mensagens consistentes, credibilidade, 

autoeficácia, comportamento protetivo.         

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado  

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Purpose - The study aims to assess the consistency of risk communication in the perception 

of Anvisa's credibility and in the perception of risk and self-efficacy of health professionals 

in the Sentinel Network. 

Design/Methodology - A 2x2 experiment was developed, in which the transparency of the 

message and how actionable it was, the risk communication of a fictitious medicine, were 

manipulated. The experiment was carried out with health professionals from institutions 

accredited to the Sentinela Network. Participants were randomly submitted to one of these 

scenarios, of which there were a total of 163 respondents. After reading the scenarios, the 

respondents assessed Anvisa's credibility, self-efficacy in relation to health issues and its 

intention to propose protective behavior.  

Findings - The results show that the attributes of transparency and actionable 

recommendations in risk communication, in association, have relevance for protective 

behavior. Transparent messages with actionable (positive) recommendations and non-

transparent and non-actionable (negative) messages give consistency to the messages. At 

the same time, individual analysis of transparency does not lead to positive protective 

behavior. On the other hand, when consistent positive messages come from credible 

sources, there is a relationship with self-efficacy and, consequently, with a change in 

behavior. 

Research limitations - This is an experiment, whose external validity can be considered 

low, given that the number of respondents was low. In addition, the study considered a 

fictitious drug and, therefore, there is a possibility that this influences how much people 

feel inserted in the scenario. 

Practical implications - Based on the results, improvements in risk communication can 

be proposed in order to obtain greater protective behavior on the part of health professionals 

and to create information management strategies that seek greater risk perception and self-

efficacy. People who take care of Anvisa communication have to bear in mind the ability 

to develop messages with more consistency, passing message coherence, otherwise, they 

fall into disrepute and do not generate the necessary self-efficacy for a collective protective 

behavior change.  

Social Implications - The communication of health risks made consistently, in order to 

maintain consistency, increases the credibility that health professionals have about Anvisa 



 

 

 

and allows to promote a change in the collective protective behaviors sought by health 

surveillance, contributing to the greater reach of safety of the patient. 

Originality - It is shown, through a method that infers cause and effect, that messages 

passed consistently generate protective behavior, within the scope of public administration. 

Most works evaluate an aspect of communication in isolation, contrary to what is proposed 

in this work. 

Keywords: Risk communication, consistent messages, credibility, self-efficacy, protective 

behavior. 

Paper category: Master's thesis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, vivemos a pandemia de Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, 

onde informações são passadas, repassadas e recebidas, sem que haja um filtro do que é 

real ou não, do que é científico ou não. Segundo a Organização Mundial de Saúde (2020), 

é necessário fornecer informações adequadas por meio de uma comunicação de riscos 

apropriada, de forma a diminuir a inquietação e o pânico e que ajudem a minimizar o 

hiato entre o que as pessoas sabem, como se sentem e o que fazem em resposta ao risco.  

A forma como indivíduos percebem os diferentes riscos ao seu redor tem a 

influência direta e indireta de fatores sociais e culturais, dentre os quais está o efeito da 

comunicação e a confiança nas organizações e instituições responsáveis pela regulação e 

gestão do risco (Di Giulio et al., 2015). Por conseguinte, a percepção de risco, juntamente 

com a autoeficácia, ou seja, como se sentem, tende a levar a um comportamento protetivo, 

ou seja, à tomada de uma ação (Seeger et al., 2018). 

Comportamento protetivo, segundo Harris e Guten (1979), é qualquer 

comportamento de um indivíduo que proteja, promova ou mantenha sua saúde, 

independentemente de sua efetividade. Esse comportamento é dependente do 

conhecimento e da percepção dos riscos (Harris & Guten, 1979; Rosentock, 1974), as 

quais derivam das crenças individuais (Rosentock, 1974), as quais, quando expostas a 

ameaças maiores, tendem a incrementar a percepção de risco, mas que tem sua 

autoeficácia, e consequentemente uma resposta frente ao risco enfrentado, dependente da 

qualidade da mensagem recebida (Rimal & Real, 2003), bem como da credibilidade da 

fonte da informação (Winters et al., 2018).  

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2005, publicou um guia para 

comunicação de surtos em saúde, no qual descreve que uma boa comunicação deve ser 

pautada em cinco princípios: confiança; temporalidade da informação enquanto 

oportunidade; transparência; respeito ao público e; planejamento prévio. Além dos 

princípios destacados pela OMS, Seeger et al (2018) sugerem que essa comunicação 

ainda deve considerar alguns outros constructos. Segundo os autores, os principais fatores 

a serem considerados são: a acurácia, a clareza e transparência, a acionabilidade, o caráter 

científico.  

Destaca-se aqui um princípio fundamental subjacente importante à boa 

governança, ao considerar que uma comunicação clara ao público se refere tanto a que se 
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sabe a respeito dos riscos, mas também sobre as incertezas a eles relacionados (Dodoo & 

Hugman, 2012). Mesmo considerando todos esses aspectos da comunicação, conforme 

Guidry et al. (2019), muitas pessoas não se engajam em um comportamento protetivo 

sem antes compreenderem os riscos a que estão submetidos.  

Há de se considerar, portanto, que, de acordo coma Organização Internacional de 

Normalização – ISO (2018), a comunicação é parte do processo de gestão de risco, 

assumindo papel importante na minimização e eliminação desses riscos, mas que, por si 

só, não leva a uma ação de proteção. Por outro lado, em estudo realizado com 

profissionais de saúde, tem-se que, mesmo com pouco conhecimento, atitudes e práticas 

estão presentes, ou seja, mesmo com pouca informação, autoeficácia e comportamento 

protetivo existem (Ribeiro et al., 2013). 

Conforme Seeger et al. (2018), a comunicação que considera os aspectos 

destacados acima apresenta maiores chances de levar a uma mudança de comportamento 

de um indivíduo. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é avaliar a influência da 

comunicação de risco relacionado ao uso de um medicamento, por meio da confiabilidade 

da fonte da informação (Meyer, 1988; Seeger et al., 2018) e da cientificidade da 

mensagem (Seeger et al., 2018), fatores relevantes para o aumentar o conhecimento, a 

percepção de risco, autoeficácia e comportamento de proteção (Seeger et al., 2018; Rimal 

& Real, 2003). 

Pesquisas anteriores sobre comportamento protetivo focam no comportamento 

individual e, geralmente, com relação a algum agravo de saúde ou uma condição que o 

afeta  indivíduo isoladamente, ou, mais comumente encontrado, de práticas com foco no 

bem estar (Rosenstock, 1974; Becker, 1974; Harris & Guten, 1979; Ferrer et al., 2018).  

Além disso, grande parte dos trabalhos encontrados na literatura são publicações 

em revistas e periódicos da área da saúde e da área de marketing e comportamento de 

consumidores. O presente estudo pretende, então, complementar a literatura no campo da 

administração pública no que se refere ao comportamento protetivo preventivo, ou seja, 

em relação ao outro, especificamente do profissional de saúde em relação ao paciente, 

haja vista que entender o comportamento de profissionais de saúde, por meio da 

associação entre a credibilidade da fonte e o caráter científico por trás da informação 

disponibilizada, auxiliará os gestores públicos na elaboração de estratégias de 

comunicação preventiva de riscos, que promova uma resposta pretendida (Seeger et al., 

2018). A mensagem disponibilizada deve ser capaz de levar o indivíduo a se sentir auto 
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eficaz e comprometido com a proteção do próximo e, consequentemente, promova o 

benefício esperado à sociedade (Maibach & Murphy, 1995). A confiança nas 

organizações, o saber científico, as experiências individuais e práticas são de grande 

relevância nas pesquisas de percepção de riscos (Di Giulio, 2015). 

Para atingir o objetivo desse estudo, foi conduzido um experimento com 163 

participantes, profissionais de saúde, para investigar de que forma a consistência de msg 

de comunicação de riscos de medicamentos afetam a credibilidade da Anvisa, a 

autoeficácia para se se sentirem capazes de mudar seu comportamento e o comportamento 

protetivo coletivo. Desse modo, o presente estudo contribui para que a comunicação de 

risco sanitário seja feita de forma a se obter maior comportamento protetivo por parte de 

profissionais de saúde e a se criar estratégias de gestão da informação que busquem maior 

percepção do risco e autoeficácia, por meio da credibilidade da fonte, permitindo uma 

mudança nos comportamentos protetivos coletivos pretendidos pela vigilância sanitária, 

contribuindo para o maior alcance da segurança do paciente. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.A comunicação na administração pública 

A complexidade dos tempos atuais, decorrente do fenômeno da globalização, da 

revolução tecnológica, da informação e da era digital, exige das organizações uma nova 

postura e uma comunicação estrategicamente planejada (Kunsch, 2008). 

A Constituição Federal de 1988 dispõe em seu artigo 5º, inciso XXXIII que “todos 

têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de 

interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 

responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 

sociedade e do Estado” (Constituição do Brasil, 1988). Esse inciso foi regulamentado 

pela Lei nº 12.527 (2011) a qual prevê, no inciso I, do artigo 6º, que “cabe aos órgãos e 

entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos 

aplicáveis, assegurar:... a gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso 

a ela e sua divulgação”.  

No entanto, vale ressaltar que uma instituição transparente não é simplesmente 

aquela em que as informações estão acessíveis e disponíveis. Saber o que dar 

transparência e como fazer é um diferencial no tocante à comunicação pública, haja vista 

a diversidade de informação a ser passada e de receptores. Assim, é importante considerar 

os vários aspectos sociais, econômicos e culturais da sociedade a quem se pronuncia. Com 

relação ao Estado, pronunciar-se de forma clara, para um número maior de pessoas a 

quem a informação interessa, o torna mais transparente. (Gomes, Amorim & Almeida, 

2018). 

No que se refere à atuação da vigilância sanitária, Cruz (2017) afirma que esta é, 

por natureza, ampla e difusa, quase sempre reverberando sobre outras áreas, haja vista sua 

função fundamental de proteger a saúde da população. Tal afirmação é corroborada pela 

missão institucional da Anvisa, quer seja “proteger e promover a saúde da população, 

mediante a intervenção nos riscos decorrentes da produção e do uso de produtos e 

serviços sujeitos à vigilância sanitária, em ação coordenada e integrada no âmbito do 

Sistema Único de Saúde” (ANVISA, 1999). Desta forma, comunicar com clareza e 

objetividade torna-se chave para a promoção e proteção à saúde, principalmente quando 

se constata que, além da comunicação de risco feita pelas autoridades de saúde, há uma 

concorrência com outros tipos de comunicação emergentes e de menos confiabilidade 

(Seeger et al., 2018). 
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Importante destacar que as organizações são complexas em sua constituição 

humana e social, formadas por pessoas como seres individuais e sociais que se 

interconectam com seus diferentes universos cognitivos e suas culturas, por meio de um 

processo comunicativo em torno de objetivos comuns. Ao se somar a cultura do “outro” 

à da organização, a qual possui seus valores e atua em determinados contextos sociais, 

políticos e econômicos, as pessoas se submetem a contínuas interações, sob diferentes 

perspectivas e conflitos que permeiam o ato comunicativo no interior das organizações 

(Kunsch, 2018). Assim, a autora destaca que a comunicação organizacional integrada 

deve ser considerada como processo social básico e como um fenômeno, e não apenas 

como transmissão de informações, a partir de objetivos e propósitos específicos. A 

comunicação integrada, nesse sentido, busca a eficácia, eficiência e efetividade, em 

benefício do público e da sociedade. Assim, a área da comunicação passa a ser 

considerada estratégica, agregando valor às organizações, fazendo com que cumpram 

suas missões e seus objetivos. (Kunsch, 2018). 

Dentro da comunicação estratégica, a comunicação de risco e seus princípios 

constitui um importante instrumento a ser incorporado à forma de gestão das 

organizações, seja pública ou privada, cujo objetivo é melhorar a tomada de decisão 

relativa ao processo de gestão de riscos (Rinaldi & Barreiros, 2007). “A incorporação 

desses princípios não quer dizer, necessariamente, a minimização ou eliminação do 

risco, mas, sim, uma maior compreensão, tendo, assim, maior governabilidade sobre 

eles.” Vale destacar que os autores já colocavam a importância da comunicação de risco 

para o processo de gerenciamento, mesmo antes da publicação da primeira norma ABNT 

sobre o tema, a ISO 31.000:2009. Nessa época, ainda ecoava a pouca quantidade de 

literatura sobre esse tem dentro da administração pública. 

 

2.2.A comunicação e a gestão de riscos 

A Organização Internacional de Normalização (2018) dispõe que comunicação é 

parte integrante do processo de gestão de riscos e visa, dentre outras funções, assegurar 

que diferentes pontos de vista sejam considerados, a partir da definição dos critérios de 

risco e da avaliação destes, para que mudanças possam ser aprimoradas durante o 

processo.  

A comunicação eficaz de riscos é, cada vez mais, crucial para a prevenção e o 

gerenciamento cooperativo dos riscos à saúde (Infanti et al., 2013). No entanto, ainda 
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segundo o autor, as mensagens de comunicação de risco, nem sempre, chegam aos 

receptores pretendidos. Nesse sentido, o desenvolvimento de estratégias de comunicação 

como parte integral do gerenciamento de risco deve ser prioridade para reguladores 

(Frewer, 2004). Para uma gestão de risco efetiva é necessário fornecer informações sobre 

perigos emergentes às partes interessadas. 

A comunicação de risco aborda a melhoria contínua dos processos de trabalho, 

deixando práticas ineficientes em prol da implementação de novos processos de trabalhos 

ou a revisão e melhoria de processos, métodos e tecnologias já implementados, além de 

contribuir para avaliações mais rápidas e assertivas sobre os riscos aos quais a 

organização está exposta ou pode vir a se deparar (Slovic, 2009; Macedo et al., 2014). 

Segundo Seeger et al.(2018), a comunicação de risco é um processo complexo e 

que envolve uma variedade de construtos que interagem entre si de forma dinâmica ao 

longo do tempo. Para facilitar a compreensão e interatividade desses construtos, os 

autores desenvolveram um Modelo Conceitual para Avaliação da Comunicação de Risco 

de Emergência em Saúde Pública, abrangente, capaz de identificar os construtos 

mensuráveis de maior importância para o processo de comunicação de riscos. Avaliar a 

comunicação de risco ajuda a melhorar suas práticas, pois permite identificar construtos 

que podem estar mais intimamente ligados a resultados positivos. Ainda conforme Seeger 

et al. (2018), o objetivo da comunicação de risco é incentivar comportamentos que evitem 

ou reduzam danos. 

De acordo com o modelo, foram identificados 19 construtos distribuídos em três 

diferentes momentos: 1) Entradas (inputs); 2) Desenvolvimento e disseminação da 

mensagem; 3) Resultados da comunicação (outcomes). Os construtos interagem entre si, 

de maneira tal que suas características podem levar a aumento de conhecimento, de 

atitudes e de ações de minimização de risco, pelos receptores da mensagem.  

Para este estudo, dentre os constructos apresentados por Seeger et al., a 

transparência e a seu caráter acionável, juntamente com a credibilidade da fonte, a 

autoeficácia e o comportamento protetivo dos receptores foram considerados peças-chave 

para o processo de minimização de riscos.  

 

2.3. A comunicação de risco e os seus atributos 

De acordo com as Orientações Básicas para Funcionários de Informações Públicas 

(livre tradução), do Federal Emergency Management Agency (FEMA), dos Estados 
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Unidos, "a comunicação eficaz e precisa pode salvar vidas e propriedades e ajuda a 

garantir credibilidade e confiança do público".  

Segundo Lee (2019), ao se fazer a comunicação de um risco, não se espera 

somente informar sobre um fato, mas, sim, que os atores envolvidos possam se sentir 

engajados no processo. Para se fazer uma comunicação efetiva sobre riscos, é importante 

investigar mudanças dinâmicas na extensão e na natureza das percepções do público 

associadas a perigos específicos. Esse entendimento pode ser usado como base para o 

desenvolvimento de melhores práticas na comunicação sobre riscos (Frewer, 2004). 

Um ponto importante sobre a comunicação de risco foi abordado por Back, Tulsky 

e Arnold (2020), o qual dispõe sobre a característica de mobilidade da comunicação face 

a um novo conhecimento, apontando a importância de saber comunicar e ter repertório 

em momentos de ameaça à saúde. 

Segundo Seeger et al. (2018), uma boa comunicação de risco envolve uma série 

de atributos cujo objetivo final é promover uma mudança de comportamento, favorecendo 

a tomada de uma decisão. Dentre os atributos descritos pelos autores, estão a 

transparência e o caráter acionável da mensagem transmitida, a credibilidade da fonte e a 

autoeficácia dos receptores da mensagem. 

As mensagens devem ser precisas para evitar a desconfiança pública, a diminuição 

da credibilidade da fonte e danos indesejados. Por essa razão, devem ser baseadas em 

informações advindas de uma revisão científica sobre o risco informado, de forma a 

possibilitar a execução das as ações protetivas recomendadas (Seeger et al. 2018). 

Transmitir informações transparentes levam à melhor compreensão do conteúdo 

informado e ao aumento da confiança e da credibilidade da fonte. Uma mensagem que 

leva o receptor à desconfiança pode minar a credibilidade da fonte e afetar toda a cadeia 

de resposta ao risco. 

Porém, transparência também deve estar associada ao estímulo de ações de 

resposta, ao levarem os receptores a perceberem o risco da forma que o comunicador 

deseja, para, por fim, mudar seu comportamento de proteção. É relevante, também, no 

processo, que a mensagem chegue aos atores envolvidos na mitigação do risco. Nota-se 

que os atributos considerados por Seeger et al. (2018) não podem ser analisados de forma 

independente, eles se inter-relacionam o tempo todo.  

A partir de tais atributos, o presente estudo busca explorar os efeitos da 

transparência da mensagem e o seu caráter acionável na credibilidade da fonte, na 
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autoeficácia dos agentes de saúde e sua intenção de engajar em comportamentos de 

proteção. 

 

2.3.1. A transparência da mensagem 

A qualidade da informação disponível, segundo Gomes, Amorim e Almeida 

(2018), é uma das dimensões do nível de transparência do Estado. Isso significa dizer 

que, quanto mais extensa e clara a informação disponibilizada e quanto maior o número 

de pessoas a quem essa informação for disponível, mais transparente será o Estado. 

Segundo Altés e Pallàs (2016), a transparência é uma competência da boa administração 

pública, principalmente porque cria valor público, permite a correção de deficiências de 

mercado e é uma forma de accountability. Segundo Kunsch (2019) a transparência na 

comunicação é um dos atributos que norteiam os comportamentos institucionais. É um 

elemento constitutivo das sociedades democráticas desenvolvidas, a qual deve fazer parte 

da cultura de um país. 

No campo da saúde, uma melhor transparência proporciona um impacto no bem 

estar da população, pois favorece a gestão das organizações e das práticas clínicas.  

Com relação à comunicação de risco pela autoridade sanitária, a retroalimentação 

dos resultados recebidos em forma de notificação ou de dados obtidos de fontes 

internacionais, de forma transparente, aos profissionais de saúde, contribuem com a 

melhora dos resultados requeridos, tendo papel importante na melhoria dos resultados, da 

adequação de procedimentos e do desempenho institucional (Altés & Pallàs, 2016).  

A transparência tem ganho papel relevante no campo da governança, exemplo 

disso foi o ganho que promoveu na accountability, em Uganda, onde, por conta de sua 

aplicação, permitiu concluir que a transparência pode melhorar a governança mesmo em 

locais mais improváveis (Kosack & Fung, 2004).  

 

2.3.2. O caráter acionável da mensagem 

Conforme apontado por Seeger et al (2018), a comunicação de riscos tem como 

um dos seus objetivos promover ações de proteção que elimine ou minimize os danos. 

Nesse sentido, mensagens que descrevem ações específicas aumentam a autoeficácia e 

geralmente são mais eficazes na produção de comportamentos de proteção à saúde, pois 

apresentam mais credibilidade da informação, fazendo com que os indivíduos acreditem 

mais na ameaça e aumentem sua predisposição na tomada de uma ação de prevenção 
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(Mayhorn & McLaughlin, 2014). Tem-se que mensagens acionáveis são aquelas que 

invocam uma ação ou levam a uma resposta útil (Spasojevic & Rao, 2015). 

De Meulenaer, De Pelsmacker e Dens (2018), apontam, ainda, que se uma 

autoridade de saúde faz uma recomendação, a credibilidade da fonte tem uma influência 

positiva na consistência da mensagem. No entanto, Seeger et al (2018) mostra, em seu 

modelo, que, assim como a transparência, ter uma mensagem acionável, 

independentemente do contexto, não é suficiente para levar a uma mudança de 

comportamento. 

 

2.4. A mensagem de risco e seus efeitos 

De acordo com o Basic Guidance for Public Information Officers, do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Incidentes (NIMS), dos Estados Unidos, a comunicação 

feita de maneira eficaz e precisa tem o poder de salvar vidas e ainda ajuda a garantir a 

credibilidade de quem informa e a confiança do público ao que é informado ( US FEMA, 

2007). 

A comunicação de riscos pode ser entendida como tendo um papel importante na 

preparação para o gerenciamento de ameaças à saúde, criando uma capacidade de 

compreensão abrangente dos riscos à saúde, tanto por parte das autoridades sanitárias, 

bem como do público em geral, além de criar competências para que se possa agir frente 

aos mesmos. Essa capacidade gerada pela comunicação de riscos é necessária tanto para 

momentos de crise e emergências de saúde pública, como para o gerenciamento contínuo 

de potencias ameaças à saúde (Dickmann et al., 2016a). x 

Nesse estudo entenderemos como a interação de transparência da mensagem e seu 

caráter acionável interferem na comunicação do risco sanitário, a partir dos construtos do 

Modelo Conceitual de Seeger et al. (2018) (Figura 1). 

Embora não seja objeto do estudo, a percepção de risco desenvolve um papel 

importante na comunicação de riscos, haja vista que é fator precedente à autoeficácia. 

Portanto, é necessário entender esse construto para. A percepção que o público tem a 

respeito das questões que envolvam riscos à saúde tende a ser diferente da pretendida em 

virtude da forma como é informado (Rinaldi & Barreiros, 2007). 

Segundo Martins e Teixeira (2019), “é fundamental conhecer como o risco é 

percebido e valorizado pelos diferentes grupos da sociedade e o  modo como a vigilância 

sanitária atua e se faz presente no cotidiano das pessoas”. Para Frewer (2004), a 
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percepção do risco impacta na forma como os cidadãos respondem ao risco. A percepção 

de risco técnico pode ser determinada pela maneira como ele é comunicado e, a depender 

da credibilidade da fonte, o risco pode ser reverberado socialmente (Di Giulio et al.,2015). 

 

FIGURA 1. Modelo Conceitual de Comunicação de Risco 

 

Fonte: Adaptado pelo autor com base em Seeger et al. (2018) 

 

A percepção de riscos é influenciada por fatores que mudam no tempo e lugar, os 

quais levam a julgamentos e avaliações individuais sobre as ameaças e, 

consequentemente, à resposta à comunicação realizada (Lohivina et al., 2020). 

Denscombe (1993) cita a importância de o comunicador ter em mente o papel que o 

receptor exerce nas práticas de saúde. Nesse ponto, a psicologia social proporciona o 

entendimento sobre quais fatores são considerados na tomada de uma decisão racional. 

Tem-se, então, que, face a uma nova informação sobre um determinado risco, seria 

esperado que um indivíduo mudasse seu comportamento, alterando seus hábitos ou o seu 

ambiente de forma a reduzir a exposição ao risco. 

 

2.4.1. O conteúdo da mensagem e os efeitos na percepção de credibilidade da 

fonte 

Di Giulio et al apontam que a credibilidade na fonte da informação é fator 

determinante para a percepção do risco, e que esta considera medo, potencial de dano, se 
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o risco é controlado ou não e se é possível sua transmissão para gerações futuras. 

Experiências profissionais também constitui um aspecto importante para que o risco 

informado seja considerado, bem como tem uma relação estreita com a fonte da 

informação. Nesse sentido, riscos informados por fonte confiável, podem ser percebidos 

até mesmo por pessoas leigas.  

As atividades de mitigação do risco devem estar alinhadas entre o que dizem os 

estudiosos (experts) e as prioridades sociais (Frewer, 2004). Caso contrário, uma 

comunicação feita por especialistas, diretamente à população, pode levar a uma 

desconfiança sobre outros interesses, por parte de reguladores e indústria. No caso do 

estudo em voga, o interesse passa a ser a segurança do paciente, a qual, no Brasil, perpassa 

pela ação direta de uma agência reguladora.  

Ainda de acordo com Frewer (2004), há de se ter a preocupação para que, ao 

informar, as autoridades não julguem seus receptores pessoas leigas, onde seu 

conhecimento não favoreça a compreensão da mensagem. Tal julgamento leva à perda de 

credibilidade da fonte da informação. Um outro ponto citado por Frewer (2004) é o fato 

de que se o receptor da mensagem é contrário ao disposto na informação, a credibilidade 

da fonte é posta em dúvida. 

Contrariamente ao disposto por Seeger et al. (2018), o qual considera que 

mensagens com informações claras permitem maior compreensão dos riscos e aumentam 

a probabilidade de uma tomada de decisão, Frewer (2004) considera importante, também, 

que as autoridades reguladoras transmitam, também, as informações incertas. Porém, não 

se trata aqui de mensagens incertas do ponto de vista de falhas relacionadas ao insucesso 

das instituições reguladoras, mas sim falhas do ponto de vista de inadequações no 

processo científico, sobre incertezas terapêuticas, por exemplo. 

Nem todo risco é avaliado de forma racional, sob a égide de dados e informações, 

há uma subjetividade a ser levada em conta no processo de análise (Denscombe, 1993). 

Lee (2019) apontou que a intensidade com que um indivíduo percebe o risco de forma 

subjetiva, ou seja, aquela que não depende de um racional matemático, pode variar 

dependendo da percepção do indivíduo sobre o administrador que gerencia o risco. Há 

uma relação entre a confiança no administrador e a percepção do risco. Se um indivíduo, 

ao receber uma informação, apresenta uma atitude negativa com relação ao risco 

comunicado, o resultado é a redução da confiança na fonte (Frewer, 2004).  
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2.4.2. Os efeitos da mensagem na autoeficácia e comportamento de proteção dos 

receptores 

Guidry et al. (2019), dispõem que muitas pessoas precisam entender que também 

são suscetíveis ao risco e devem percebê-lo para que haja uma mudança em seu 

comportamento protetivo. Ao sentir-se ameaçado um indivíduo muda seu 

comportamento. 

Tummers (2009) descreve que a mudança de comportamento é necessária para o 

enfrentamento de problemas sociais. Para isso o autor elabora uma Matriz Conceitual para 

a Mudança de Comportamento por meio de Políticas Públicas, na qual aponta que o apoio 

das organizações é relevante para uma mudança de comportamento, ou seja, organizações 

comprometidas com questões sociais tendem a levar à mudança de comportamento por 

quem implementas ações. Nesse sentido, sugere a condução de experimentos para testar 

intervenções comportamentais, com impacto positivo na sociedade, cujos resultados 

podem ser mais efetivos e darem mais suporte às mudanças comportamentais.  

Ainda segundo Tummers (2009), muitas intervenções de mudança de 

comportamento são individualizadas e não consideram o outro ou a coletividade, sinal da 

falta de compaixão, a qual o autor descreve como sendo a valorização e o cuidado com 

outro indivíduo, mesmo sem sentir suas dores. Nesse sentido, cabe à administração 

pública o papel de fomentar essa valorização coletiva, pois a forma como a informação é 

transmitida pode ter um forte impacto sobre a resposta ao risco e seus benefícios (Slovic 

et al., 2005). Além disso, ao colaborar com profissionais em importantes problemas 

sociais que precisam de mudança de comportamento, para confrontar problemas coletivos 

e não somente os individuais, a administração pública pode passar a fazer ciência e não 

somente utilizar-se dela para suas decisões. 

Corroborando com o exposto acima, Cinite, Duxbury e Higgins (2008) elaboraram 

uma ferramenta para avaliar a prontidão de uma organização para a mudança na 

perspectiva de seus colaboradores, na qual cita o comprometimento dos gestores às 

mudanças, além de outros dois fatores: competência dos agentes da mudança e o apoio 

da chefia imediata. Avalia, também, a não-prontidão, a qual pode estar relacionada a uma 

comunicação deficiente sobre as mudanças e o impacto que estas podem refletir no 

trabalho dos colaboradores. Ou seja, práticas ruins de comunicação parecem ser 

prejudiciais à prontidão às mudanças em uma organização, pois contribuem para a forma 

como os empregados percebem o resultado, os benefícios e as razões para as mudanças, 
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bem como do não entendimento do que está por trás destas. Ao contrário do que acontece 

com instituições prontas para as mudanças, as quais estão associadas a uma comunicação 

efetiva. O artigo contribui com a argumentação de que uma comunicação bem feita pode 

desencadear um processo de mudança, a qual deve estar pautada no comprometimento da 

alta gestão da organização. Daí a importância de sentir-se confiante para abordar o risco 

com a alta gestão da instituição. Para Frewer (2004), a resposta à comunicação de risco 

é, provavelmente, relacionada ao ambiente social de quem recebe a informação.  

A autoeficácia tem uma relação estreita com as condições de trabalho (Freitas, 

Damásio & Koller, 2017). Ao encontrar um ambiente de trabalho onde o profissional 

tenha autonomia, apoio e autoeficácia geral, tendem a executar suas demandas de forma 

mais efetiva. Por outro lado, profissionais com maior nível de autoeficácia tem uma 

adaptabilidade maior ao ambiente de trabalho ao qual está inserido. Ou seja, um 

profissional autoeficaz que encontre um ambiente de trabalho com autoeficácia 

institucional, incluindo uma alta gestão comprometida, tende a executar e atender suas 

demandas com ainda mais afinco. A autoeficácia é tida como um recurso profissional, 

cuja avaliação aumenta o entendimento de seu papel sobre o desempenho profissional. 

 

2.5.Relação entre os construtos e as hipóteses de pesquisa 

De acordo com a bibliografia, pesquisadores têm demonstrado que os construtos 

apontados por Seeger et al (2018), quando trabalhados individualmente, tem importância 

e relevância no que tange à comunicação de risco e à resposta a essa comunicação (Van 

Rossem & Meekers, 2007; Di Giulio et al.,2015; Lohivina et al., 2020; Freitas, Damásio 

& Koller, 2017). 

Em seu estudo, De Meulenaer, De Pelsmacker e Dens (2018), demonstraram que 

a credibilidade da fonte tem uma influência positiva na consistência da mensagem 

atribuindo às autoridades de saúde um caráter confiável, a partir do momento em que 

estas traçam recomendações e diretrizes. A conformidade da mensagem é percebida de 

maneira crível, aumentando tanto o real significado da ameaça quanto a eficácia 

(resposta) da mensagem percebida. No entanto, diferentemente de De Meulenaer, De 

Pelsmacker e Dens (2018), onde foi experimentado como fonte da informação médicos e 

pacientes, esse estudo tem a Anvisa como única fonte de informação, porém, com 

mensagens divergentes no que tange à consistência da mensagem.  
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Ademais, mensagens consistentes aumentam a percepção real do risco real. Se o 

indivíduo não reconhece o risco em sua totalidade, a credibilidade da fonte e a informação 

prestada são colocadas em dúvida.  

Considerando a transparência e o caráter acionável das mensagens, espera-se que 

quando a mensagem é transparente e acionável, os receptores percebem a mensagem 

como consistente, influenciando a credibilidade que possuem na fonte. Ainda, quando a 

mensagem não é transparente e não é acionável, os receptores também percebem como 

consistente, uma vez que não há conflito de informação na mesma mensagem, isto é, falta 

clareza e falta ação. Tais consistências são positivas para o receptor, tanto com relação à 

avaliação de confiança na fonte, quanto à autoeficácia relacionada a comportamentos 

futuros de proteção à saúde.  

Por outro lado, quando há conflito de informação, espera-se que a mensagem 

seja percebida como inconsistente. Isto é, uma mensagem transparente pode levar à 

confiança na fonte (Seeger et al., 2018), mas se a mensagem não gerar uma ação, esse 

efeito é enfraquecido. De forma semelhante, uma mensagem não transparente com caráter 

acionável pode levar à dúvida sobre a ação futura indicada, uma vez que falta clareza nos 

porquês de se tomar determinada ação. Tais inconsistências são percebidas como 

negativas pelo receptor. 

Com base nos argumentos acima, propõe-se que: 

H1: Mensagens consistentes (inconsistentes), estão associadas a níveis mais 

altos (baixos) de credibilidade na fonte da comunicação. 

H2: Mensagens consistentes (inconsistentes), estão associadas a níveis mais 

altos (baixos) de percepção de auto eficácia no contexto da saúde. 

 

Tendo em vista que mensagens consistentes levam ao aumento da credibilidade 

da fonte e, que por sua vez, leva a um aumento do comportamento protetivo (Seeger et 

al, 2018) e, com relação à autoeficácia, a mesma é considerada como um mediador da 

relação entre o tipo de mensagem e uma intenção de mudança de comportamento (Seeger 

et al., 2018)., propomos que: 

H3: Há um efeito de mediação da credibilidade da fonte no efeito positivo de 

mensagens consistentes em comportamentos de proteção. 

H4: Há um efeito de mediação da percepção de autoeficácia no efeito positivo 

de mensagens consistentes em comportamentos de proteção. 
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A Figura 2 apresenta o modelo proposto de pesquisa.  

 

FIGURA 2: Modelo proposto 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Participantes e Procedimentos 

Para o resente estudo foi realizado um experimento 2x2, com o objetivo de 

manipular variáveis centrais da comunicação de riscos de medicamentos. Foram 

considerados, portanto, 4 cenários determinados pela transparência da comunicação 

(transparente x não transparente) e se a mensagem sugere uma ação de resposta (acionável 

x não acionável).  

Para a realização do experimento, foi elaborada uma pesquisa utilizando a 

ferramenta Qualtrics para distribuição. A pesquisa iniciou-se com um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, no qual eram apresentados o objetivo geral do estudo 

e informações sobre confidencialidade e anonimato, segurança na participação e dados 

do pesquisador. Em seguida, havia uma introdução, a qual agradecia a intenção de 

participar do estudo. 

Após a introdução, o participante era submetido a um dos quatro cenários, 

aleatoriamente disponibilizado pela própria ferramenta. Os cenários variavam em função 

do grau de transparência da mensagem e potencial de ação futura. Após leitura da 

comunicação, os participantes eram convidados a considerar o que haviam lido para 

responder questões relacionadas às variáveis dependentes do estudo: credibilidade da 

Anvisa, conhecimento e percepção dos riscos associados, auto eficácia e intenção de se 

engajar em comportamentos de proteção. Para finalizar, foram coletados dados 

demográficos como gênero, idade do respondente, estado civil, formação, atuação como 

líder e raça.  

O universo do estudo é formado por profissionais de saúde da Rede Sentinela, 

uma rede de 262 instituições de saúde, organizada e coordenada pela Anvisa que funciona 

como um observatório, no âmbito dos serviços, para o gerenciamento de riscos à saúde, 

em atuação conjunta e efetiva com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS). 

Dentre esses profissionais, a maioria é de enfermeiros, embora tenha, ainda, médicos, 

farmacêuticos, fisioterapeutas, odontólogos e outros. Um dos critérios paro o 

credenciamento de instituições à Rede é a constituição de uma Gerência de Risco, a qual 

é o ponto focal entre a agência e a instituição (Anvisa, 2014). As GR podem ser uma 

estrutura própria ou estar inserida dentro dos Núcleos de Segurança do Paciente (NSP), a 

qual se configura como a “instância do serviço de saúde criada para promover e apoiar 
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a implementação de ações voltadas à segurança do paciente” (Anvisa, 2013). A escolha 

por esse universo baseia-se na necessidade do respondente de possuir contato prévio com 

a comunicação de riscos realizada pela Anvisa e que sejam atuantes, dentro de sua 

instituição, com relação à mensagem de risco enviada. Ou seja, conhecer o processo de 

comunicação do risco e posterior ação é relevante no estudo. O número de instituições 

credenciadas à Rede Sentinela, no final de junho, do ano corrente, é de 263, todas com 

gerências de risco.  

A amostra final contou com 163 respondentes. Os participantes têm média de 

idade de 42,1 anos (DP = 9,47), sendo 81% do sexo feminino, 57,7% casado ou com 

união estável e 64,4% se declararam brancos. Com relação à formação, 89,6% possuem 

pós-graduação e 78,5% atuam como coordenadores ou supervisores na Rede.  

  

3.2.Desenvolvimento de materiais de estímulo 

Os respondentes eram expostos aleatoriamente a uma comunicação de risco 

dentre quatro possibilidades de mensagem, em função da transparência e potencial de 

ação. Tais critérios foram considerados segundo um dos modelos apresentados por 

Maibach e Murphy (1995), mas com uma escala de Likert de 5 pontos, baseado no estudo 

de Dalmoro e Vieira (2013).  

O primeiro passo para a desenvolvimento das mensagens foi definição do 

medicamento a ser explorado. Assim, foram levantadas, junto à ANVISA, se haveria uma 

comunicação de risco real programada. Com a negativa, optou-se pela criação de um 

medicamento fictício (Fubesilol), cuja definição se deu a partir de consulta ao banco de 

dados de medicamentos registrados pela Agência. O segundo passo foi considerar, a partir 

das comunicações de riscos realizadas anteriormente, por meio dos alertas de 

farmacovigilância, textos semelhantes em tamanho e linguagem. A partir dos alertas, 

foram desenvolvidos três blocos de textos. O primeiro focava na apresentação do 

medicamento e no registro pela Anvisa. O segundo bloco buscava manipular a 

transparência da mensagem, segundo a definição de transparência do modelo de Ruggiero 

e Vos (2015). Assim, foram considerados critérios como respaldo interno no banco de 

dados, estudos acadêmicos anteriores, e outras informações geradas pela agência. 

Finalmente, o terceiro bloco buscava manipular o potencial de ação da mensagem, ou 

seja, de ser acionável, segundo premissas do modelo Maibach e Murphy (1995). Assim, 
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considerou-se a direção e agência da mensagem, traduzidas em recomendações explícitas 

de ação ou recomendações gerais. 

A partir do risco sanitário de um medicamento fictício (fubesilol), foram 

descritos 4 cenários, conforme abaixo: 

 

Introdução 

O fubesilol1 é um medicamento utilizado para o tratamento de doenças cardíacas. 

Trata-se de um medicamento utilizado no mundo inteiro. No Brasil, a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou seu registro somente para o 

uso ao qual é indicado, ou seja, doenças cardíacas. No entanto, em outros países, 

médicos o estão prescrevendo para o tratamento profilático de doenças renais.  

1. medicamento fictício, criado para ilustrar o cenário. 

 

1A Transparente 

No início do mês, a Anvisa recebeu informações de que o uso do medicamento 

como profilaxia para doenças renais pode estar relacionado à ocorrência de 

doenças hepáticas graves.  

A Anvisa, então, garantindo a confiabilidade da informação, buscou internamente 

em seu banco de dados evidências que confirmassem a informação recebida. 

Ressalta-se que as informações já presentes no banco de dados da Anvisa sobre a 

ocorrência de eventos adversos relacionados ao uso do medicamento são 

as mesmas já prescritas em bula. No entanto, evidências adicionais obtidas pela 

Anvisa apontam que a informação recebida é verdadeira. 

Diante deste cenário, a Anvisa está tomando as providências necessárias para 

inclusão deste novo evento adverso na bula do medicamento. 

 

1B Não transparente 

No início do mês, a Anvisa recebeu informações de que o uso do medicamento 

como profilaxia para doenças renais pode estar relacionado à ocorrência de 

doenças hepáticas graves. 

A Anvisa, então, agregou esta informação a seu banco de dados. Ressalta-se que 

as informações já presentes no banco de dados da Anvisa sobre a ocorrência de 

eventos adversos relacionados ao uso do medicamento são as mesmas já 

prescritas em bula.  
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Diante deste cenário, a Anvisa está tomando as providências para repassar a 

informação para conhecimento. 

 

2A Acionável 

Com base no exposto, a Anvisa indica expressamente que, neste momento, o 

fubesilol não seja prescrito de forma alguma para o tratamento profilático de 

doenças renais. 

Ao mesmo tempo, solicita que, em caso de conhecimento de qualquer evento 

adverso, notifiquem imediatamente à Anvisa para que sejam tomadas as devidas 

providências. 

 

2B Não acionável 

Com base no exposto, a Anvisa sugere que a instituição, nesse momento, 

acompanhe a prescrição do uso do fubesilol no tratamento profilático de doenças 

renais. 

Ao mesmo tempo, solicita que, em caso de conhecimento de algum evento 

adverso, notifiquem à Anvisa para que sejam tomadas as devidas providências.   

 

3.3.Medidas 

Credibilidade da Fonte: Para medir a credibilidade da fonte de informação foi 

utilizado o índice de Credibilidade da fonte, desenvolvida por Meyer (1988) e validado 

para o contexto de saúde por McComas e Trumbo (2001). Os 4 itens da escala foram 

adequados para refletir a credibilidade da Anvisa como fonte de comunicação e 

monitoramento de risco. Os participantes deveriam indicar o quanto confiavam nas 

informações prestadas pela agência por meio de uma escala Likert de 5 pontos, onde 

1=“Nem um pouco” a 5= “Totalmente”. Um exemplo de item é: “Posso confiar nas 

informações prestadas”. A confiabilidade da escala foi de α = 0,72. 

Percepção de autoeficácia com relação à saúde: Para medir a autoeficácia 

percebida do profissional da Rede Sentinela, a partir da leitura da comunicação de riscos, 

foram utilizados 5 itens da escala de Autoeficácia para engajar em comportamentos 

saudáveis desenvolvida e validada por Maibach e Murphy (1995). Os participantes 

deveriam indicar em que medida concordavam com as afirmativas por meio de uma escala 

likert de 5 pontos, onde 1=“Discordo fortemente” a 5= “Concordo fortemente”. Um 
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exemplo de item é: “Sinto-me confiante para tomar alguma medida em relação ao risco 

informado”. A confiabilidade da escala foi de α = 0,87. 

Intenção de Comportamento Protetivo: Para medir a intenção de se comportar 

de forma protetiva no futuro, especificamente com relação aos riscos informados, foram 

desenvolvidos 5 itens com base na escala de estratégias de comportamento de segurança 

de saúde, desenvolvida inicialmente por Bryan, Fisher e Fisher (2002). Os participantes 

deveriam indicar em que medida concordavam com as afirmativas por meio de uma escala 

likert de 5 pontos, onde 1=“Discordo fortemente” a 5= “Concordo fortemente”. Um 

exemplo de item é: “Sinto-me comprometido em tomar medidas sanitárias com relação 

ao risco informado”. A confiabilidade da escala foi de α = 0,88. 

Variáveis de controle: Foram consideradas como variáveis de controle a idade, 

gênero, raça e atuação como líder de rede de sentinela. Considerando o modelo de 

comunicação de riscos, também foram consideradas as variáveis compreensão de risco e 

percepção de risco de medicamentos. A compreensão do risco foi medida partir da sub 

escala de compreensão de riscos do KAP (Knowledge, Attitudes  and Practices), 

desenvolvida por Lin et al. (2011). Os 4 itens da escala foram adequados para refletir os 

riscos comunicados pela Anvisa, e foram avaliados por meio de uma escala Likert de 5 

pontos, onde 1=“Discordo fortemente” a 5= “Concordo fortemente”. Um exemplo de 

item é: “Eu tenho conhecimento que nem todos os riscos relacionados ao uso de um 

medicamento estão previstos em bula”. A confiabilidade da escala foi de α = 0,73. Já a 

percepção do risco de medicamentos foi medida a partir da escala de percepção de risco 

desenvolvida por Trumbo (1996) e validada para o contexto de saúde por McComas e 

Trumbo (2001). Os 5 itens da escala foram adequados para refletir os riscos comunicados 

pela Anvisa, e foram avaliados por meio de uma escala likert de 5 pontos, onde 

1=“Discordo fortemente” a 5= “Concordo fortemente”. Um exemplo de item é: “Tenho 

ciência de que estou exposto(a) aos riscos relacionados ao uso de medicamentos quando 

faço uso dos mesmos”. A confiabilidade da escala foi de α = 0,75. O termo de 

consentimento, cenários e medidas utilizadas estão disponíveis no Apêndice 1. 
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4. RESULTADOS 

 

A Tabela 1 apresenta as estatísticas descritivas da amostra – média, desvio 

padrão, correlações bivariadas e alphas de Cronbach das escalas. Foi realizada uma série 

de regressões múltiplas hierárquicas de modo a testar as análises das hipóteses levantadas. 

Além disso, para avaliar os efeitos de mediação, foi utilizado o procedimento sugerido 

por Preacher et al. (2007).  

Consistente com o proposto pela H1, ambos os efeitos principais da 

transparência da mensagem e da mensagem ser acionável não foram significativos, 

enquanto o efeito de interação (mensagem consistente vs inconsistente) no nível de 

credibilidade da fonte foi positivo e significante (β = 0,16, p = 0,035). Além disso, a 

análise de efeitos simples mostrou que mensagens transparentes e acionáveis 

(consistentes; M = 4,02, DP = 0,72) geram maior credibilidade que mensagens 

transparentes e não acionáveis (inconsistentes; M = 3,76, DP = 0,79, p < 0,05), enquanto 

mensagens não transparentes e não acionáveis (consistentes; M = 3,97, DP = 0,72) 

também geram maior credibilidade que mensagens não transparentes e acionáveis 

(inconsistentes; M = 3,84, DP = 0,75, p = 0,05).  

Com relação à Hipótese 2, os resultados sugerem que, assim como H1, ambos 

os efeitos principais da transparência da mensagem e da mensagem ser acionável não 

foram significativos, enquanto o efeito de interação (mensagem consistente vs 

inconsistente) no nível de auto eficácia do respondente foi positivo e significante (β = 

0,21, p = 0,003). Além disso, a análise de efeitos simples mostrou que mensagens 

transparentes e acionáveis (consistentes; M = 4,07, DP = 0,59) geram maior auto eficácia 

que mensagens transparentes e não acionáveis (inconsistentes; M = 3,80, DP = 0,71, p < 

0,05), enquanto mensagens não transparentes e não acionáveis (consistentes; M = 3,96, 

DP = 0,55) também geram maior auto eficácia que mensagens não transparentes e 

acionáveis (inconsistentes; M = 3,76, DP = 0,65, p < 0,05). A tabela 2 e a figura 3 

apresentam tais resultados. 

As Hipóteses 3 e 4 se referiam ao efeito mediador da credibilidade da fonte e da 

auto eficácia na relação entre a consistência da mensagem e a intenção de se comportar 

de forma protetiva. Assim, o modelo de mediação moderada com a mensagem ser 

acionável moderando a relação entre a transparêcia da mensagem e intenção de 

comportamentos protetivos por meio da credibilidade da fonte (H3) e autoeficácia (H4).  
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TABELA 1: Estatísticas descritivas da amostra: média, desvio padrão, correlações bivariadas 

Variável M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Transparência 0,47 0,50 -             

2. Acionável 0,53 0,50 0,02 -            

3. Gêneroa 0,80 0,40 -0,17* -0,05 -           

4. Idade 41,74 9,27 -0,08 -0,02 0,01 -          

5. Formaçãob 3,90 0,31 -0,08 -0,08 0,08 0,04 -         

6. Raça (Branco)c 0,64 0,48 0,03 -0,04 -0,06 -0,10 0,04 -        

7. Raça (Pardo/Preto)d 0,28 0,45 -0,01 0,10 0,15 0,02 -0,01 -0,84** -       

8. Estado civile 0,58 0,50 -0,07 -0,07 0,06 -0,05 0,11 0,06 -0,07 -      

9. Cargo Líderf 0,77 0,42 -0,01 -0,06 -0,06 -0,02 0,05 0,23** -0,07 0,09 -     

10. Conhecimento Risco 4,35 0,60 0,01 -0,13 0,15 -0,08 0,14 0,24** -0,15 0,22** 0,05 -    

11. Percepção do Risco 4,20 0,56 0,03 -0,07 0,23** -0,03 0,18* 0,12 -0,02 0,15 0,07 0,68** -   

12. Credibilidade 3,90 0,75 0,00 0,04 0,04 0,07 0,01 0,09 0,06 0,00 0,21** 0,27** 0,35** -  

13. Autoeficacia 3,90 0,63 0,07 0,02 0,04 0,03 0,09 0,24** -0,16* 0,18* 0,20* 0,46** 0,47** 0,41** - 

14. Comp.  Proteção 4,07 0,63 0,08 0,01 0,16* 0,04 0,12 0,17* -0,08 0,23** 0,17* 0,50** 0,60** 0,26** 0,71** 

N = 163; *p < 0,05; ** p < 0,01. 
a Gênero: 0   = Masculino; 1 = Feminino 
b Formação: 3   = Graduação; 4 = Pós graduação 
c Raça: 1 = Branco; 0 = Outras 
d Raça: 1 = Preto/Parda; 0 = Outras 
e Estado Civil: 1 = Casado; 0 = Outros 
f Cargo: 1 = Líder; 0 = Não líder 
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TABELA 2: Média das variáveis dependentes em função da interação entre nível de 

Transparência e Mensagem Acionável 

 N = 163; *p < 0,05; ** p < 0,01. 

 

FIGURA 3: Média das variáveis dependentes em função da interação entre nível de 

Transparência e Mensagem Acionável 

 

Para avaliar a significância de tais efeitos, usamos os procedimentos de bootstrapping 

para analisar os efeitos indiretos condicionais na variavel dependente em diferentes categorias da 

variável moderadora (Preacher et al., 2007). Especificamente, examinamos o efeito das mensagens 

consistentes e inconsistentes no comportamento de proteção por meio da credibilidade e da 

autoeficácia.  

Com relação ao efeito mediador de credibilidade da fonte (H3), os efeitos indiretos são 

significantes para mensagens consistentes positivas, ou seja, efeitos positivos de transparência e 

de mensagem acionável (β = 0,03, Boot LLCI= 0,01; ULCI = 0,09) e para mensagens 

inconsistentes, por meio de mensagem transparente e não acionável (β = -0,03, Boot LLCI= -0,08; 

ULCI = -0,01). O efeito da mediação moderada da credibilidade da fonte foi positivo e significante 

 
 

N 
Credibilidade da fonte Auto eficácia 

 M DP M DP 

Transparente 
Acionável 41 4,02 0,72 4,07 0,59 

Não acionável 35 3,76 0,79 3,80 0,71 

Não transparente 
Acionável 45 3,84 0,75 3,76 0,66 

Não acionável 42 3,97 0,72 3,96 0,55 

 F 3,75** 6,99** 
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(β = 0,05, Boot LLCI= 0,01; ULCI = 0,14). Já com relação ao efeito mediador da autoeficácia 

(H4), os efeitos indiretos são significantes apenas para mensagens consistentes positivas, ou seja, 

efeitos positivos de transparência e de mensagem acionável (β = 0,14, Boot LLCI= 0,06; ULCI = 

0,24). O efeito da mediação moderada da autoeficácia foi positivo e significante (β = 0,21, Boot 

LLCI= 0,09; ULCI = 0,36). 

TABELA 3: Resultados da mediação de credibilidade da fonte e de auto eficácia na relação 

entre consistência da mensagem e comportamentos de proteção 

 Comportamentos de Proteção 

  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Controle    

Gênero  0,17* 0,14 0,13* 

Idade 0,08 0,05 0,03 

Estado Civil 0,20** 0,20** 0,10 

Raça (Branca) 0,24 0,16 0,06 

Raça (Preta/Parda) 0,12 0,04 0,07 

Cargo Líder 0,12 0,08 0,03 

Formação 0,08 0,07 0,04 

Efeitos Principais    

Transparência 0,13 0,13 0,07 

Acionável 0,04 0,03 0,01 

Interação    

Transparência x Acionável  0,19* 0,25** 

Mediadores    

Credibilidade da Fonte  0,22**  

Auto eficácia   0,67*** 

Teste F  2,90** 3,90** 20,17*** 

R² (∆R²) 0,15 0,19(0,04) 0,54 (0,39) 

N = 163; *p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 
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5. DISCUSSÃO  

 

O presente estudo propôs e testou um modelo de relacionamento entre uma boa 

comunicação e seus atributos, tais como clareza, transparência, percepção de risco de profissionais 

de saúde, conhecimento que essa comunicação agrega, percepção de risco que ela gera, motivação 

para o desencadeamento de uma atitude, e, por fim, um comportamento protetivo coletivo de 

profissionais de saúde.  

Os resultados apontam que, como mencionado por Seeger et al. (2018), os construtos do 

Modelo Conceitual de Comunicação de Riscos em Emergência em Saúde Pública formam um 

processo complexo que interagem entre si e que, quando analisados individualmente, não são 

capazes de desencadear uma mudança no comportamento protetivo do profissional de saúde. O 

estudo teve como premissa avaliar os impactos da transparência e da autoeficácia na mudança de 

comportamento protetivo coletivo e sua relação com a credibilidade da fonte e da autoeficácia.  

Considerar somente mensagens transparentes ou aquelas que levem ao aumento da 

autoeficácia, para se obter uma resposta, não é suficiente. Há uma relação entre os dois construtos. 

Observou-se que a mensagens que apresentavam transparência geravam resultados tanto positivos 

quanto negativos, o mesmo acontecendo com mensagens que geravam autoeficácia. No entanto, 

ao analisarmos esses dois construtos de forma conjunta, os resultados apontam a consistência como 

sendo um fator determinante para a mudança de comportamento. Mensagens consistentes mantem 

uma coerência entre o que se conhece, o que se comunica e o que se pretende com a informação.  

Ao se fazer uma comunicação transparente, esperava-se uma resposta positiva do receptor 

da mensagem, principalmente ao considerarmos que a informação é proveniente de uma fonte 

crível (Seeger, 2008). Porém, observou-se que nos experimentos onde havia transparência da 

informação, cuja recomendação não era acionável, não havia resposta positiva por parte do 

profissional de saúde. O mesmo entendimento aplica-se às mensagens cuja recomendação era 

assertiva. Da mesma forma que o esperado para a transparência, havia a presunção de que uma 

mensagem acionável levaria a uma mudança de comportamento protetivo. No entanto, mensagens 

não acionáveis também levaram a uma mudança de comportamento. 

A ideia de que mensagens transparentes aumentam a credibilidade e o comportamento 

protetivo só fazem sentido se forem consistentes. Essa consistência, nesse estudo, foi dada pela 

relação transparência e acionabilidade da recomendação. Mensagens transparentes com 

recomendações acionáveis apresentaram maior autoeficácia por parte dos profissionais de saúde, 

o que denota que, quando as informações são claras e assertivas, e os profissionais de saúde não 

precisam ir atrás de informações adicionais, somado ao fato de já terem uma recomendação 
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explícita, estes sentem-se autoeficazes e mudam seus comportamentos. Quando o conteúdo da 

mensagem é específico, os destinatários do aviso tendem a acreditar que a ameaça é confiável e a 

personalizar o risco, o que aumenta a probabilidade de eles tomarem alguma ação preventiva 

(Mayhorn & McLaughlin, 2014). 

Por outro lado, tanto mensagens transparentes com recomendações não acionáveis, como 

mensagens não-transparentes e acionáveis geram dúvidas no receptor da informação, fazendo com 

que não haja uma mudança no comportamento protetivo. Isso foi encontrado nos estudos de Lee 

(2009) e Menon e Goh (2005). No primeiro caso, mesmo a informação sendo transparente, por 

mais que se tenha um aumento no conhecimento do risco e consequente aumento na sua percepção, 

o fato de não conter uma recomendação acionável gera dúvidas e incertezas sobre o que se deve 

fazer com aquela informação, diminuindo a resposta em relação ao comportamento protetivo, 

corroborando com Guidry et al. (2019). No segundo caso, o respondente não tem informações 

suficientes que o leve a conhecer o risco real, mesmo sendo de uma fonte com credibilidade (De 

Meulenaer, De Pelsmacker & Dens, 2018), e que o faça sentir-se autoeficaz, mesmo existindo uma 

recomendação explícita sobre o que fazer. 

Porém, nos salta aos olhos o fato de que mensagens não-transparentes e não-acionáveis 

também foram consistentes e apresentaram resposta positiva. Tal achado contrapõe o disposto por 

Seeger (2008) de que mensagens transparentes levam à mudança de comportamento, ao mesmo 

tempo em que corrobora com Dodoo e Hugman (2012), Frewer (2004) e Reynolds (2011), ao 

disporem que mensagens transparentes devem fornecer informações francas, inclusive quanto às 

incertezas sobre os riscos. Quanto a não ser acionável, a consistência pode estar atrelada ao fato 

de que, ao mesmo tempo que não há informação suficiente ou incerta, não há por que tomar uma 

medida ou uma ação para mitigar o risco informado, deixando o poder discricionário do receptor 

para a adoção de quaisquer medidas sanitárias. 

Um bom exemplo que transparência e acionabilidade da recomendação, se não passam 

uma mensagem consistente, geram incertezas e dúvidas é o caso do uso da cloroquina em pacientes 

contaminados pelo SARS-CoV-2. Enquanto o Ministério da Saúde do Brasil informava à 

população sobre a falta de informações acerca da comprovação do uso da cloroquina no combate 

à COVID-19, o presidente da república fazia propaganda de seu uso. Esse paradoxo entre a 

transparência do Ministério da Saúde e a recomendação de uso por parte do presidente do país 

gerou confusão na população, pois ficou sem saber em quem acreditar, diminuindo a autoeficácia 

e não promovendo uma mudança de comportamento com relação às recomendações para o 

enfrentamento da doença pandêmica. Ainda acusou a mídia de fazer uma comunicação exagerada 

e não-transparente, assustando o público, não percebendo que a falta de transparência do regente 
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máximo do país era o que causava esse comportamento na sociedade. Esse padrão foi o mesmo 

observado por Lee (2009), durante o surto de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), em 

Hong Kong, em 2003. Porém, no estudo, a falta de transparência era do governo, mesmo que 

associada à recomendação do uso de máscaras. A população não sabia se usava ou não. 

Os resultados do estudo também revelaram que havia um efeito da credibilidade da fonte 

na mediação da relação da consistência da mensagem com o comportamento protetivo, para as 

mensagens consistentes, tanto positivas (transparentes e acionáveis) quanto para as negativas (não-

transparentes e não-acionáveis). Por outro lado, a autoeficácia mostrou-se mediadora somente das 

mensagens consistentes positivas. Tal achado corrobora, em parte, com o modelo conceitual de 

Seeger (2018), o qual dispõe que mensagens claras e transparentes levam ao aumento da 

credibilidade da fonte e de autoeficácia, no sentido de promover um comportamento protetivo, 

contanto que não seja mencionado o termo mensagens consistentes, pois mensagens não-

transparentes e não-acionáveis também são consistentes e não apresentam o efeito mediador da 

autoeficácia. 

Portanto, observa-se que a transparência é um fator determinante na comunicação de 

riscos, ao mesmo tempo em que não é a única característica envolvida no comportamento 

protetivo. O caráter acionável de uma recomendação também é importante para a credibilidade da 

fonte e para uma mudança de comportamento, mesmo que estes últimos não tenham uma relação 

direta. A relação direta entre transparência e credibilidade foi refutada, bem como a relação direta 

entre mensagem acionável e credibilidade.  

Os resultados comprovam que o modelo aqui proposto, no qual mensagens transparentes, 

associadas a recomendações acionáveis levam à autoeficácia e maior credibilidade da fonte e, 

consequentemente à um aumento do comportamento protetivo. Vale a ressalva de que o estudo 

não buscou demonstrar a relação entre autoeficácia e credibilidade da fonte, mas seus efeitos 

mediadores com relação à consistência da mensagem. 

Apesar de sua contribuição para a gestão da comunicação e melhoria da administração 

pública, o estudo apresentou algumas limitações dignas de menção. Primeiro, por se tratar de um 

medicamento fictício, os respondentes não tinham uma experiência prévia, a qual pode influenciar 

na percepção do risco e, por consequência, na autoeficácia (Di Giulio, 2015). Isto pois com o 

medicamento fictício, não havia a necessidade real de se preocupar com os eventos adversos 

relacionados ao uso de medicamento. Tal aspecto pode ter impactado nos efeitos da mensagem. 

Sugere-se, portanto, que esse estudo possa ser replicado com um medicamento ou outro 

produto motivo da área da saúde, mais especificamente da vigilância pós-uso e da segurança do 

paciente, que tenha um risco real. Por exemplo, utilizar um alerta de farmacovigilância a ser 
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publicado. Outra sugestão seria a de buscar relacionar outros atributos da comunicação de riscos 

do modelo de Seeger et al. (2018), de modo a adicionar mais robustez à comunicação de riscos 

feitas pelos órgãos reguladores e de controle. 

Outra limitação importante é fato de a pesquisa ter sido conduzida por meio de um 

experimento. Embora com o experimento seja possível inferir causalidade, pelo controle e 

manipulação das variáveis de interesse, o experimento possui menor validade externa. Assim, 

considerando o setor de saúde e as interferências que o ambiente de trabalho exerce nos 

profissionais, um experimento de campo ou uma coleta tipo survey poderiam investigar melhor os 

efeitos de mensagens com atributos diferentes, garantindo maio validade externa.  
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6. CONCLUSÃO 

 

O estudo demonstrou que, embora seja extremamente importante no processo de 

comunicação de riscos, a transparência não pode ser considerada, isoladamente, como um fator de 

promoção de comportamento protetivo. Uma vez associado à acionabilidade da recomendação e 

essa associação sendo mediada pela credibilidade da fonte, faz com que a mensagem passada seja 

consistente, gerando resultados positivos ao comportamento protetivo.  

Uma mensagem consistente, seja ela positiva ou negativa, leva a respostas positivas. No 

caso de mensagens consistentes positivas, o fato de a informação trazer conhecimento e a 

recomendação o que eu devo fazer com ela pode estar relacionado ao fato de que o receptor não 

precisará debruçar-se sobre o assunto para chegar à melhor decisão. Por outro lado, mensagens 

consistentes negativas podem levar a uma busca maior de conhecimento e, somado à confiança 

que o receptor tem de sua capacidade, o permite tomar a decisão que melhor lhe convém, mesmo 

que não seja a mais oportuna. 

Portanto, transparência e ação, enquanto fatores de consistência de uma boa comunicação 

de riscos, pode ser capaz de mudar atitudes e comportamentos de proteção de profissionais da 

saúde. 
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8. APENDICE 1  

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

  

Prezado(a) participante, 

  

Este é um estudo sobre a comunicação de riscos relacionados ao uso de medicamentos, realizada pela 

ANVISA. 

  

Sua participação é voluntária, suas respostas serão tratadas anonimamente e serão mantidas em 

sigilo. Os dados coletados serão utilizados exclusivamente para fins acadêmicos. 

  

Ao prosseguir na pesquisa, você declara estar ciente do conteúdo deste termo e expressa concordância 

para participar do estudo. 

  

A pesquisa levará aproximadamente 6 minutos. 

  

Agradecemos a sua disponibilidade! 

  

Em caso de dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato. 

  

Obrigado! 

Leonardo Oliveira Leitão 

Mestrando em Administração Pública 

Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas - FGV EBAPE 

Fundação Getúlio Vargas 

lolleitao@gmail.com 
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ESCALAS  

 

COMPREENSÃO DO RISCO  

Escala de 1 a 5 sendo 1 = Discordo Totalmente e 5 = Concordo Totalmente. 

Considerando como base a comunicação que acabou de ler, avalie cada afirmativa abaixo e indique 

em que medida você concorda ou discorda com cada uma delas: 

1. Eu tenho conhecimento de que os medicamentos são registrados, na ANVISA, para fins 

terapêuticos específicos. 

2. Eu tenho conhecimento de que as informações sobre eventos adversos são importantes para 

a identificação de riscos relacionados ao uso de medicamentos. 

3. Eu tenho conhecimento de que o uso de medicamentos é responsável por grande parte dos 

eventos adversos ocorridos em hospitais. 

4. Eu tenho conhecimento que nem todos os riscos relacionados ao uso de um medicamento 

estão previstos em bula. 

 

PERCEPÇÃO DE RISCO 

1. Tenho ciência de que estou exposto(a) aos riscos relacionados ao uso de medicamentos 

quando faço uso. 

2. Na minha vida, eu me preocupo constantemente com os riscos relacionados a 

medicamentos.  

3. No meu trabalho, eu me preocupo constantemente com os riscos relacionados a 

medicamentos. 

4. Eu acredito que os riscos causados pelo uso de medicamentos podem se estender para as 

gerações futuras, caso não sejam considerados agora. 

5. Eu acredito que os riscos causados pelo uso de medicamentos estão aumentando. 

 

CREDIBILIDADE DA FONTE 

Conforme apresentado na comunicação do risco que leu no início deste estudo, a ANVISA é a 

fonte de comunicação e monitoramento desse risco. Por favor, indique o quanto você confia nas 

informações prestadas pela ANVISA.  

1. As informações são transparentes. 

2. As informações contêm vieses. 
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3. As informações são precisas. 

4. Posso confiar nas informações prestadas. 

PERCEPÇÃO DE AUTOEFICÁCIA 

1. Tenho confiança para abordar o risco informado com a alta gestão da minha instituição. 

2. Tenho confiança para abordar o risco informado com os demais colaboradores de sua 

instituição. 

3. Sinto-me confiante para convencer outras pessoas sobre o risco informado. 

4. Sinto-me confiante para tomar alguma medida em relação ao risco informado. 

5. Sinto-me confiante para acreditar nas informações prescritas em bula. 

 

COMPORTAMENTO PROTETIVO  

1. Sinto-me responsável em minimizar o risco informado, em minha instituição. 

2. Acredito que estou atuando ativamente para a minimização dos riscos informados. 

3. Sinto-me confortável em ajudar os demais colaboradores de minha instituição a 

entenderem os riscos informados. 

4. Sinto-me comprometido em tomar medidas sanitárias em relação ao risco informado. 

5. Acredito que decisões de minha parte são capazes de minimizar o risco informado. 


