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Reduzindo as barreiras de saúde mental à preparação: 
lições do Haiti e do Nepal 
Por Leah James e Courtney Welton-Mitchell 
 
A saúde mental pode ser um fator importante para resolver o enigma de por que as 
pessoas não se preparam para os desastres. Se alguém está lutando com depressão, 
ansiedade ou com sintomas relacionados ao trauma decorrentes de desastres 
passados, o estado mental de uma pessoa pode determinar como ela se envolve - ou 
não se envolve - em atividades de preparação. Nosso trabalho no Haiti e no Nepal 
esclarece a relação entre saúde mental e preparação, enquanto testa uma abordagem 
inovadora para aumentar a prontidão e melhorar o bem-estar. 
 
Nos últimos anos, o Haiti e o Nepal foram devastados por uma série de grandes 
desastres que são exacerbados pela constante instabilidade econômica e política. 
Apesar da exposição a inundações anuais previsíveis e terremotos catastróficos, 
observamos que muitas pessoas não tomam medidas para se preparar para futuros 
desastres. De fato, embora tenhamos observado exemplos ocasionais de abordagens 
locais inovadoras para a redução do risco de desastres, indivíduos e comunidades 
muitas vezes não conseguiram se envolver em formas de prontidão gratuitas ou de 
baixo custo, como ensinar crianças a evacuar ou proteger documentos valiosos de 
enchentes. 



 
Vinculando Preparação para Desastres e Saúde Mental 
Em 2012 e 2013, trabalhamos com organizações parceiras locais, Soulaje Lespri Moun 
no Haiti e a Organização Psicossocial Transcultural Nepal, para coletar dados piloto que 
exploravam as relações entre preparação e saúde mental. Aprendemos que aqueles 
que relataram níveis mais altos de sofrimento eram menos propensos a se preparar 
para desastres quando comparados a outros nas mesmas comunidades. Essas 
descobertas são consistentes com pesquisas nos Estados Unidos que indicam que 
aqueles com sintomas de saúde mental podem ter menor probabilidade de se envolver 
em prontidão. 
 
Existem muitas razões pelas quais os sintomas de saúde mental podem interferir na 
preparação. As explicações variam desde a falta de motivação relacionada à depressão 
até a prevenção de desastres e pensamentos relacionados à preparação decorrentes 
de sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. Alguns indivíduos propensos à 
ansiedade podem ser reticentes em até mesmo discutir a preparação, muito menos 
tomar as ações de proteção recomendadas. 
 
A boa notícia é que há esperança para aqueles que sofrem de sofrimento mental. O 
aprendizado de estratégias de enfrentamento e autodesconforto pode ajudar esses 
indivíduos a se engajarem positivamente com conteúdo estressante relacionado a 
desastres. Da mesma forma, para as pessoas que vêem desastres em potencial como 
uma das principais fontes de estresse, o treinamento de preparação pode aumentar a 
eficácia relacionada à preparação e a segurança percebida, melhorando assim o bem-
estar. Conclui-se que abordar a saúde mental e o preparo simultâneo, com uma única 
intervenção, poderia beneficiar tanto o bem-estar quanto os resultados relacionados à 
preparação. Apesar do que alguns podem ver como ligações óbvias, os currículos 
padrão de preparação para desastres raramente incorporam componentes de saúde 
mental. 
 
Design e Adaptação Cultural de uma Intervenção 
Com essas possibilidades em mente, nós e nossos parceiros desenvolvemos e 
implementamos uma intervenção de três dias de preparação para a Saúde Mental 
Integrada em Desastres (MHIDP) (ver link abaixo). Este workshop baseado na 
comunidade 

https://hazards.colorado.edu/news/research-counts/reducing-mental-health-barriers-to-
preparedness-lessons-from-haiti-and-nepal 

 
Chile tem um modelo de atenção de Saúde Mental en 
desastres 



Chefiada pelo ministro da Saúde, Emilio Santelices e o Director Nacional de ONEMI, 
Ricardo Toro, o lançamento do primeiro modelo chileno de Gestão Mental Health Risk 
Emergência e Desastres teve lugar, que pretende ter uma política para abordar o antes, 
durante e após cada situação de emergência para reduzir o impacto na população 
afetada, incluindo equipes de resgate e de saúde. 

Este documento nasceu de uma relação de trabalho frutífera entre o Ministério da 
Saúde, ONEMI e Centro de Pesquisa para a Gestão do Risco de Desastres integrado, que 
também contou com a colaboração técnica da Agência de Cooperação Internacional do 
Japão e do Instituto de Hyogo para estresse traumático no Japão. 

A iniciativa baseia-se nas experiências que o Chile tem nessa área, combinando os 
esforços de múltiplos atores do Estado e da sociedade civil, e começou a se desenvolver 
a partir de 2015 com o apoio da Agência de Cooperação Internacional do Japão. 

O ministro Santelices disse que "nós valorizamos a vasta experiência nos dá 
generosamente Japão, permite-nos olhar para as nossas respostas a emergências e 
desastres episódios de uma cultura diferente, mas nesta área tem uma história de 
semelhanças com o Chile. Este produto que hoje apresentamos nos dá uma 
oportunidade valiosa para atendimento integral de Saúde Mental, que nos desafia a não 
negligenciar a obrigação de entregar suprimentos ou infra-estrutura de reconstrução, 
mas com a mesma força nos impele não esquecer o recuperação do espírito ". 

De sua parte, o diretor do Onemi disse que "esta é uma oportunidade para melhorar e 
fortalecer as capacidades institucionais e a resposta da comunidade a todos os tipos de 
desastres". Em vista disso, as diretrizes intersetoriais que facilitam a transição de ações 
eminentemente reativas para a gestão integral de riscos são indispensáveis ". 

Como descrito pela Organização Mundial de Saúde, a resposta no campo da Saúde 
Mental não só envolve lidar com as conseqüências emocionais diretos de um evento, 
mas também outros efeitos indiretos sobre a dinâmica interpessoal e sociais e do meio 
ambiente as pessoas afetadas na medida em que há uma deterioração do tecido social 
e uma desestruturação da vida familiar. Todo este conjunto de efeitos tem um grande 
impacto nas condições e projetos de vida individuais e coletivos, alimenta o sofrimento 
emocional dos sobreviventes e freqüentemente estabelece círculos viciosos de 
violência. 

O ministro Santelices ressaltou que "isso nos leva a ampliar nossa visão e gerar novos 
conhecimentos, a fim de atender às necessidades de saúde mental de nossas 
comunidades, a participativa, territorial e que se deslocam para a transformação de uma 
cultura de forma a prevenção." 

FONTE:http://www.minsal.cl/ 

 

 

 



 

INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          INFORMATIVOS UNISDR 

         http://www.eird.org/camp-10-15 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

         http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes 

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

         http://www.ceped.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16 

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

         http://www.defesacivil.sp.gov.br/  

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

         http://www.rj.gov.br/web/sedec/exibeconteudo?article-id=4173185  

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS 

        http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/ajuda/page/280-programa-minas-mais-  resiliente-edital-de-
chamamento-publico-n-01-2016-resultado-de-analise-das-propostas 

           

 

 


