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 Nos últimos anos ocorreram inúmeros desastres de causas naturais (ex: tsunamis na

Tailândia e Japão, terramotos no Haiti, Nepal e recentemente em Itália, incêndios

florestais de grandes proporções na Austrália e EUA, inundações na Europa…)

 Necessidade de se educar para o risco e preparar para os desastres resultantes de

alterações climáticas, industrialização maciça ou conflitos bélicos.

Contextualização
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Vítimas: medo, culpa, impotência, desespero, coping

habitual não funciona, trauma. Podem ser:

- primárias – exposição directa à ocorrência

- secundárias – familiar ou pessoas próximas da vítima

primária

- terciárias – elementos das equipas de socorro

- quaternárias – pessoas na comunidade além da zona do 

incidente, observador
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 Prevenção da catástrofe e dos desastres é designada por disaster preparedness

 Contexto internacional : medidas tomadas para prevenir um desastre e remediar as

suas consequências.

 Prevenir e mitigar o impacto do desastre na comunidade e nos indivíduos (He &

Zhuang, 2016; International Federation of Red Cross, 2000; Medina, 2015).
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Preparação individual e da comunidade

 Planeamento estratégico das instituições e estruturas governamentais

que em cada país estão associadas à educação para o risco e à gestão de

incidentes críticos de grandes proporções (Barbour & Manly, 2016; Sutton & Tierney,

2006; UN, 2008)
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Comunidade científica tem interesse crescente no tema, contribuindo em

variados países com reflexões sobre a preparação:

 população (Onuma et al., 2016; Young & Peters, 2016)

 profissionais de saúde ou de socorro (Al-Ali & Ibaid, 2015; Berhanu et al., 2016;

Labrague et al., 2016; Oztekin et al., 2015; Rattanakanlaya et al., 2016; Tavan et al., 2016).
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Referencial de Educação para o Risco (Saúde et al., 2015):

 criticáveis definições do conceito de risco (Lourenço, 2015)

 pouca valorização da componente emocional individual e dos contributos da

Psicologia.

.
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Psicologia pode contribuir para:

Adaptação individual pós-desastre e promoção da resiliência humana,

tentando reduzir o impacto emocional e recuperar o bem-estar emocional

de cada sobrevivente (He & Zhuang, 2016; Heagele, 2016; Mishra, 2015).
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 Preparação de grupos vulneráveis como crianças, idosos e pessoas com

incapacidades motoras ou psiquicas (Al-Rousan et al., 2015; Bagwel et al., 2016; McDermott et

al., 2016; Tuohy & Stephens, 2016)

.
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Modelos:

 Primeiros Socorros Emocionais

 Psychological debriefing

 Psico-educação

 Critical Incident Stress Management



Interesse crescente em cursos: 
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Como é efetuada a intervenção psicológica em crise:
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- Psicologia tradicional – perspetiva terapêutica, no consultório, lida com
problemas que já existem.

- Intervenção em Crise – primeiros socorros emocionais, é apoio e prevenção de
trauma, resolução no local ou encaminhamento, pretende estabilizar
emocionalmente (minimizar o risco de PTSD), reduzir os sintomas, restaurar o
equilíbrio possível e retomar funcionamento pré-crise.



Intervenção em Crise: necessidades de intervenção psicossocial variam com o alvo
dos cuidados e com a ocorrência (Policy Paper, 2001).
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Eventos diferentes, 
necessidades diferentes 

(Senaeve, 2001)

16



 Proteger: avaliar segurança do local e identificar pessoas mais
expostas, retirar de cheiros, ruídos e visão da ocorrência, afastar do
local e de jornalistas, dar agasalho, alimentos, local seguro.

 Dirigir: levar para outro local seguro e impedir que em confusão se
auto-guie, estando em choque (sem necessitar tratamento médico).

 Ligar á realidade: focalizar aqui e agora e lidar com emoções no
evento; tentar encaminhar para alguém conhecido e identificar quem
pode dar apoio e informação exata da ocorrência.

 Triar: reconhecer que haverá reações de stress agudo mas esta
estabilização minimiza esse impacto; distinguir se pode atuar ou
encaminhar, dar “normalidade” ao que a vitima sente.

 Cuidados agudos: gerir pânico, estar com vitima até esta acalmar,
referenciar para outras entidades, mas fazer follow up depois.
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Modelo do Critical Incident

Stress Debriefing (CISD): 

cognitivo-afetivo-cognitivo

 Introdução: apresentação membros, expectativas, regras, limitações,
confidencialidade

 Factos: descrição, avaliação do funcionamento de cada elemento
 Pensamentos : o que pensaram durante e imediatamente após

ocorrência
 Reações: momentos ou aspetos de maior impacto
 Sintomas: identificação do que possam ter sentido
 Educação: ensinar conceitos e gestão de stress nas ocorrêcias
 Reentrada: finalização e clarificação; dar contactos disponíveis

(Mitchell: info.trauma.org; Weaver: http://www.eyeofthestorminc.com)
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 Desmobilização: sessão rápida de descanso e conforto para necessidades básicas (ex: comida) quanto

os profissionais terminam o turno/serviço; grupo grande e durante evento prolongado (ex: buscas,

terramotos), dar informação para evitar rumores, melhora coesão, é mais cognitivo e tria elementos

em crise ; cerca de 10m mas é mais raro porque se usa o defusing.

 Briefing de crise: grupo pequeno ou grupo grande, até 45m, durante o evento, previne sintomas de

stress, dá coesão grupo, é mais cognitivo.

 Defusing: durante evento ou até 12h depois, dura cerca de 45m, grupo pequeno homogéneo,

permite ventilação das emoções, melhora resiliência, reduz sintomas de stress, trabalha no modelo

breve de cognição- emoção-cognição para partilha e normalização das experiencias; pode evitar

debriefing.

 Debriefing: 1 a 10 dias (3 a 4 semanas em mass-disasters) depois do IC, grupo pequeno homogéneo

expostos a mesmo trauma, permite ventilação das emoções, melhora a resiliência, reduz sintomas

stress e permite follow up.
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Prevenção e tratamento de:
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https://play.google.com/store/apps/details?i=com.nctsn.pfa.mobile
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https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.va.ptsd.ptsdcoach
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 ONU (2008): ocorrem cerca de 400 desastres graves por ano

 ocorrências recentes (ex: terramotos em Itália, atentados vários, queda

aeronave em Tires, etc.).

 Educar para o risco, preparar para os desastres e considerar o estado

psicológico, pode reduzir significativamente o impacto emocional em

vítimas e em profissionais de socorro.

Conclusão
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