
DESAFIOS DA ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA NA RESPOSTA AO 

DESASTRE TECNOLÓGICO EM BRUMADINHO (MINAS GERAIS / BRASIL) 

 

A atuação do psicólogo nas situações de emergências e desastres precisa ser 

estrategicamente analisada nos campos acadêmico, profissional e social, uma vez que, na 

contemporaneidade, a frequência e magnitude de tais eventos vêm aumentando e exigindo 

novas e arrojadas formas de enfrentamento e de redução de riscos. Nessas situações, as 

intervenções psicológicas assumem papel crucial para suporte aos indivíduos, famílias e 

comunidades atingidas. Caso exemplar aconteceu no município de Brumadinho, quando 

da ocorrência do desastre tecnológico de rompimento da barragem de rejeitos de 

mineração da empresa Vale®, ocasião em que vários profissionais da Psicologia foram 

mobilizados. Franco (2015) ressalta que a intervenção psicológica em emergências e 

desastres procura restaurar ou aumentar as capacidades adaptativas, por oferecer 

oportunidades para vítimas avaliarem e utilizarem apoio familiar ou da comunidade, além 

da promoção de educação sobre perspectivas futuras, e oportunidades para os 

sobreviventes organizarem e interpretarem cognitivamente o evento traumático.  

 Assim como Toledo et al. (2015) ressaltou que o trabalho em emergências é 

intrinsecamente estressante e as condições fisicamente exigentes, carga de trabalho 

pesada, em longas horas, com risco de fadiga crônica e falta de privacidade e de espaço 

particular, neutralidade e impossibilidade de interrupção dificilmente acontecem e deve-

se aprender a atender com as interferências, acrescidas do fato de ter que estar separado 

de seus familiares por longos períodos, reflete-se nas inúmeras indagações dos 

entrevistados sobre o processo de autocuidado e o quão foi desafiador lidar com as poucas 

horas de sono dormidas, o estresse de toda situação e ter que ficar longe de seus entes 

queridos, além de algumas vezes não saber como conversar com eles sobre toda a situação 

passada, se tornando algo angustiante e podendo levar ao sofrimento psíquico.  

 

Na atual realidade tem se mostrado um tanto quanto contraditória. Percebe-se que, 

nos últimos anos, situações emergenciais têm se tornado recorrentes e ganho atenção 

maior da mídia e redes sociais, como o deslizamento de terra no Morro do Bumba na 

cidade de Niterói em 2010, as inundações e deslizamentos de terra na região serrana do 

Estado do Rio de Janeiro em 2011, as secas nos Estados do Nordeste, além de desastres 

tecnológicos com grande impacto socioambiental envolvendo rompimento de barragens 

nas cidades de Mariana em 2015, e em Brumadinho, no ano de 2019, ambos no Estado 



de Minas Gerais. Com o avanço desses e outros fenômenos, estão em fase inicial o 

movimento nacional de prevenir e reduzir riscos de novos desastres. 

Registra-se que, pela OPAS/OMS Brasil, “desastre tecnológico” é definido como 

sendo um fenômeno causado pela ação humana, que produz um distúrbio massivo no 

sistema dos serviços de assistência social e de saúde, produzindo tão grande e imediata 

ameaça à saúde pública, ao ponto de o local afetado necessitar de ajuda externa para 

enfrentar a situação.  

 Com efeito, estudos e reflexões sobre os desafios enfrentados por esses 

profissionais são de suma importância para a construção de políticas e serviços públicos 

de proteção à saúde mental, prevenção de riscos e controle de danos.  

 

Objetivos: Nessa perspectiva, o presente estudo teve como objetivo descrever e analisar 

os desafios enfrentados por esses profissionais durante a fase de resposta do desastre 

tecnológico da empresa Vale®.  

 

Metodologia: estudo de abordagem qualitativa, de caráter exploratório. A coleta de dados 

se deu por meio de entrevistas semiestruturadas com 22 psicólogos que atuaram 

ativamente no referido evento. A análise estatística do corpus textual foi desenvolvida 

por meio do software Iramuteq.  

 

Resultados Preliminares: No Método Reinert processa o texto de modo que possam ser 

identificadas classes de vocabulário que permitem inferir quais são as ideias principais 

do corpus textual. O corpus geral foi constituído por 22 textos, separados em 3.356 

segmentos de texto (ST), com aproveitamento de 3,356 STs (96,69%). Emergiram 

118,403 ocorrências (palavras, formas ou vocábulos) sendo 7,170 formas, 3,419 formas 

ativas, 39 formas suplementares e 1,658 formas ativas com a frequência. O conteúdo 

análise foi categorizado em quatro classes: Classe 1 denominada de “O dia do Desastre 

e a Saúde Emocional”, com 12,7% (413 STs), a classe 2 os “Desafios Enfrentados e de 

Autocuidado”, com 34,5% (1120 STs), a classe 3 as “Intervenções da Assistência 

Psicossocial no Desastre e sua Práxis), com 24,5% (794 STs) e a classe 4 “A Psicologia 

diante do Desastre”, com 28,3% (918 STs). Com o desenvolvimento do estudo 

compreendeu-se aprofundar na classe 2 sobre desafios enfrentados e o processo de 

autocuidado à assistência psicológica. Dentre os desafios expostos, a precária preparação 

dos voluntários, falta de preocupação ética, necessidade de uma melhor comunicação 



entre os agentes do desastre, e principalmente os desafios pessoais, como saber lidar com 

a dor do outro e acabar não se influenciando, cuidar do adoecimento em volta, e lidar com 

a urgência, tornando-os influenciadores sobre o processo de autocuidado antes, durante e 

pós intervenções. Saber a hora de parar e lidar com possíveis impotências podem ser 

determinantes para o manejo da situação estabelecida. Algumas estratégias de 

autocuidado para lidar com esses desafios foram trazidas como o cuidado entre as 

equipes, entre os grupos e os pares foram fundamentais, ter um momento de 

descompressão como ter um sono minimamente regular, beber água, ter momentos para 

fazer suas refeições e contato com a família foram de suma importância.  

 

Conclusão: Os desafios de alguma forma, podem ser individuais, pessoal, únicos, 

singulares, mas tentou-se apresentar durante todo o estudo que desafios também podem 

ser gerais e podem ser resolvidos ou compreendidos de forma grupal. Os desafios são 

inúmeros e diversos podem ter relação com a gestão, com o gerenciamento, com a 

comunicação, com o modo de intervenção e qual prática usar, além do desafio em lidar 

com a dor do outro, desafio de ser atingido e procurar meio estratégicos para esse 

enfrentamento. Desafios esses que começam antes mesmo do desastre acontecer e não 

acaba depois que o desastre acaba, se é que o desastre acaba algum dia. 
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