Um desastre não é uma fatalidade, no sentido de evento
extraordinário que não poderíamos prever, prevenir
e mitigar. Isso se aplica até àqueles fenômenos que
relacionamos a processos da natureza (como terremotos,
inundações e secas). E, sobretudo, aplica-se aos eventos
associados a tecnologias produzidas pelas sociedades
humanas (como desastres radioativos e rompimentos de
barragem de mineração).
Apesar de termos a impressão de que o desastre é representado pelo
momento em que o evento extremo ocorre, ele na verdade é composto
de uma série de interações complexas, com elementos anteriores ao
acontecimento propriamente dito e com repercussões que podem se
estender por vários anos. Ou seja, o desastre é um processo e gera
efeitos muito além do tempo e do lugar de impacto imediato.
Mesmo quando não há o desfecho agudo (o colapso de uma estrutura
ou o deslizamento de uma encosta), mas se vive sob o risco constante
de sua ocorrência, as pessoas afetadas podem sentir um estado
de sofrimento psíquico semelhante àquelas que passaram por um
acontecimento trágico.
Uma comunidade exposta cotidianamente ao mesmo tipo de riscos
de ameaças envolvendo rompimentos de barragens que já ocorreram
em outros municípios, por exemplo, está vivenciando uma situação de
desastre. E pesquisas sugerem que viver em “estado de iminência” pode
gerar impactos às populações atingidas semelhantes àqueles sofridos
com a situação do rompimento propriamente dito.
Por não se tratar de um evento pontual e a depender da forma como
as instituições responsáveis lidam com a situação, o desastre segue se
desdobrando e gerando ininterrupto sofrimento social às populações
afetadas. Por isso é que “o desastre só termina quando o sofrimento
acaba”.
Desastres têm responsáveis; e os responsáveis tendem a reforçar o
sentido de “fatalidade” do evento e a subdimensionar as dimensões
temporais e espaciais do que promoveram. Nesse escopo, é comum
observarmos na literatura que empresas responsáveis por desastres
disputam o conceito de atingido, tendendo a minimizar o impacto
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promovido. Sob esse objetivo, desvalorizam o tempo que levaram para
produzir tal impacto e depreciam seu alcance sobre as populações, que
em geral vai muito além das fronteiras de sua atuação.
O risco de desastres envolve três componentes:
1. os agentes (químicos, radioativos, biológicos) ou processos de
produção perigosos;
2. a exposição de populações humanas ou infraestruturas aos
agentes ou processos de produção perigosos;
3. as condições de vulnerabilidade da população ou das instituições
públicas responsáveis pela prevenção e cuidados em situações de
desastres por falta de estrutura ou de profissionais qualificados
(Defesa Civil, órgão ambiental, setor de saúde, assistência social,
entre outros).
Para a saúde pública, é importante ressaltar o aspecto de vulnerabilidade
institucional, pois se relaciona à capacidade de o Estado fornecer
insumos e serviços básicos para a população. A vulnerabilidade
institucional se reflete diretamente no plano de ação e na capacidade de
resposta aos efeitos nocivos do desastre na saúde da população, tanto
na fase imediata ao evento, como na fase posterior de reconstrução.
Além da vulnerabilidade institucional, os efeitos do desastre podem ser
acentuados pela fragilização da capacidade de governança, quando
órgãos governamentais têm dificuldade em manter a ordem e a oferta
de serviços essenciais. Isso ocorre não só em razão da sobrecarga, mas
também pela diminuição da confiança da população nas instituições
públicas, visto que elas não conseguiram evitar o desastre ou suas
consequências.
A vivência da insegurança e da perda de confiança pode se dar no
nível individual e coletivo, e as respostas devem ser construídas nessas
duas instâncias. Estudos sobre a pandemia da Covid-19 apontaram que
o comportamento preventivo e protetivo está ligado ao otimismo, à
solidariedade e à empatia. Esses sentimentos permitem
o fortalecimento da sensação de pertença e auxiliam de
maneira significativa na construção de estratégias coletivas
de elaboração do sofrimento, assim como de medidas que
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permitam a reconstrução comunitária. O fortalecimento
das redes comunitárias e socioafetivas atua, de maneira
significativa, como um fator protetivo para a saúde
mental da população.

PONTOSCHAVE:

1.

O desastre é um processo e gera efeitos muito além do tempo
e do lugar de impacto imediato.

maior for o perigo, a exposição humana e as
2. Quanto
vulnerabilidades (das populações e instituições responsáveis
para atuar nos efeitos dos desastres), maiores serão os impactos
dos desastres sobre as pessoas.
desastres têm sempre responsáveis e não devem ser tratados
3. Os
como uma fatalidade.
das redes comunitárias e socioafetivas atua,
4. Odefortalecimento
maneira significativa, como um fator protetivo para a saúde
mental da população.
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