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Resumo  

O mini-curso “Risco, percepção de risco e comunicação de risco em Psicologia da Saúde 

/ Hospitalar” discutirá inicialmente os conceitos de risco e percepção de risco, ou seja, 

como as pessoas entendem os riscos para sua saúde  e sua vulnerabilidade pessoal diante 

do risco em diferentes fases do adoecimento. Esses julgamentos baseiam-se na avaliação 

subjetiva sobre o estado atual do perigo (ex: medo, se é controlável ou não), o número de 

mortes causado pela ameaça, dentre outros fatores. Portanto, a percepção de risco está 

ligada aos comportamentos de saúde que o indivíduo adota, tanto de prevenção quanto de 

tratamento. No contexto hospitalar, os riscos estão sempre presentes: risco de piora do 



estado de saúde, riscos pelo uso de algumas medicações, riscos de procedimentos e 

cirúrgicos, riscos de infecções e, em última instância, risco de morte. É importante que as 

pessoas estejam informadas sobre o risco real para que possam ter uma perceção de risco 

pessoal ajustada. Nesse sentido, a comunicação de risco e a comunicação de más notícias 

por parte da equipe de saúde tem um papel fundamental no gerenciamento do risco e 

manejo das emoções impactando diretamente nas tomadas de decisões em relação à 

doença e ao tratamento. Serão tratados no curso, também, como comunicar o risco, o que 

comunicar, passos e protocolos de comunicação em saúde. Por último, serão discutidos 

casos práticos de comunicação de risco e manejo do psicólogo hospitalar no ambiente de 

Urgências e Unidade de Terapia Intensiva.  
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