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INTRODUÇÃO 

No Brasil, situações emergenciais envolvendo desastres naturais são cada vez mais frequentes, 

o que exige constante qualificação do atendimento prestado às suas vítimas, tanto da defesa civil 

quanto de outros setores, como a saúde. Neste sentido, aponta-se para a relevância da realização de 

pesquisas que busquem analisar as experiências vivenciadas pelos municípios, acreditando-se que 

estas podem contribuir com a produção do conhecimento acerca deste assunto. A respeito disso, sabe-

se que, as inundações figuram entre os desastres naturais que têm atingido de forma frequente e 

intensa os centros urbanos no Brasil. Estima-se que, estes eventos crescem gradativamente a cada 

década e avançam cada vez mais para as grandes metrópoles (OPAS, 2015). Ainda, ressalta-se que 

grandes eventos de precipitação são acompanhados por movimentos de massa e que este 

acontecimento é pouco avaliado, deixando assim a população acometida por esse desastre 

desamparada, sem informação e com poucas chances de resiliência (ASSUMPÇÃO et. al., 2017). 

O tema desastres naturais é de interesse para a saúde, pois estes eventos afetam a vida de 

milhares de pessoas de modo cada vez mais frequentes e intensos. Cabe ressaltar que, alguns grupos 

populacionais encontram-se em situação de maior vulnerabilidade frente a estas situações, como as 

crianças e idosos (FREITAS et al., 2014; OPAS, 2015). Em situação de desastre, tanto a população, 

como os serviços essenciais à resposta e à reabilitação da saúde estão ameaçados, pois as pessoas e 

as unidades de saúde, muitas vezes, encontram-se em zonas de risco (FREITAS et al., 2014). A 

natureza praticamente obriga a saúde coletiva a ter uma visão ampla do que os desastres naturais irão 

atingir, por este motivo precisa-se estar preparado para qualquer situação, desde mapeamentos de 

áreas de risco até registros atualizados dos pacientes (FREITAS et al., 2018). 

Partindo do exposto, constituiu-se esta pesquisa com o intuito de estudar o atendimento em 

saúde prestado por profissionais da saúde e defesa civil em situação de resposta e recuperação pós-

desastre hidrológico. Assim, a partir da experiência acumulada com o evento ocorrido em 2017 no 

município de Rolante/RS e da vivência dos trabalhadores em saúde e da defesa civil, estudou-se como 

se dá o atendimento à população em uma situação de desastre natural. 

Este evento é relevante em função da excepcionalidade e da magnitude do desastre ocorrido no 

dia 5 de janeiro de 2017, que culminou com vários escorregamentos na região do Alto Sinos, junto 

ao município de São Francisco de Paula, e  inundações entre os municípios de Rolante e Taquara, que 

ocasionou a interrupção do abastecimento no Baixo Sinos em função da alta turbidez do Rio dos 

Sinos. Neste evento, o Município de Rolante foi fortemente atingido, causando prejuízos econômicos 

e efeitos sociais ainda não estimados. Partindo do exposto, o presente estudo teve como objetivo: 

analisar o atendimento oferecido pelos serviços de saúde e defesa civil de Rolante/RS à população 

durante um desastre natural e as ações empreendidas no pós-evento. 
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METODOLOGIA 

Realizou-se um estudo de caso único, do tipo exploratório. O campo empírico da pesquisa foi 

Rolante/RS, um dos municípios da área de abrangência do curso de Enfermagem das Faculdades 

Integradas de Taquara (FACCAT) e que recentemente sofreu os efeitos de um desastre natural.  

Este evento se refere a um desastre de origem hidrológica que ocasionou uma inundação de alta 

magnitude no município de Rolante e várias cidades vizinhas. Neste acontecimento ocorreu uma 

precipitação acumulada estimada em 270 mm concentrada na cabeceira da bacia hidrográfica do rio 

Mascarada que deflagrou centenas de escorregamentos de terra (GPDEN/SEMA, 2017), o que 

permitiu a atuação prévia do Corpo de Bombeiros Voluntários de Rolante ao receberam a informação 

do que estava ocorrendo nas cabeceiras da bacia. Como consequência, o município necessitou de 

atendimento emergencial a população durante e pós-evento. 

Os participantes do estudo foram selecionados por meio de amostra intencional (POLIT; 

BECK, 2011), ou seja, a seleção dos participantes seguiu da reflexão das pesquisadoras sobre quais 

atores podem contribuir para a compreensão do fenômeno em estudo. Deste modo, compuseram a 

amostra os profissionais da saúde que atuavam na atenção básica, o coordenador do serviço de 

emergência e urgência do hospital geral e o Secretário Municipal de Saúde e um representante dos 

socorristas dos bombeiros voluntários de Rolante. Ainda, cabe ressaltar que foram entrevistados os 

profissionais que atuavam no Município à época do desastre, em função do objeto de pesquisa.  

Os critérios de inclusão dos participantes foram: estar trabalhando no município à época que 

ocorreu a enxurrada e ter participado no atendimento às vítimas do desastre. E, os critérios de exclusão 

foram: estar de licença saúde ou remarcar a data da entrevista mais de uma vez, em função de provável 

atraso no cronograma da pesquisa. Diante disso, foram entrevistados 8 profissionais que atuaram no 

atendimento às vítimas do desastre. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da FACCAT, recebendo aprovação CAEE nº 18667319.0.0000.8135. 

RESULTADOS 

Da análise dos dados emergiram as seguintes categorias empíricas: A experiência do desastre 

pela voz dos profissionais; A organização dos serviços de saúde na prestação de atendimentos: as 

ações setoriais e intersetoriais; A atuação diante do desastre: ação e solidariedade; O sofrimento em 

saúde mental gerado pelo desastre; Plano de ação para o enfrentamento de eventos futuros.  

Na categoria “A experiência do desastre pela voz dos profissionais” emergiram relatos 

relacionados aos efeitos sistêmicos da inundação e do quanto afetou os trabalhadores da área da saúde 

e suas famílias, assim como a dificuldade em atender as pessoas em função dos serviços estarem 

inundados. Isto foi um agravante para o atendimento das pessoas, especialmente daquelas da área 

rural, pois a distância do urbano faz com que algumas famílias dependessem exclusivamente do 

atendimento prestado pelas UBS e resgate do Corpo de Bombeiros Voluntários.  

Sobre a “A organização dos serviços de saúde na prestação de atendimentos: as ações setoriais 

e intersetoriais”, no atendimento pós desastre foi destacado a emergência do atendimento às pessoas 

feridas, o fornecimento de medicações de uso contínuo que foram perdidas, vacinação, cuidados com 

para manter a potabilidade da água e diagnóstico precoce de doenças como a leptospirose.  

No que tange a categoria “A atuação diante do desastre: ação e solidariedade” os entrevistados 

pontuaram que o evento mobilizou os profissionais para que estes atuassem de forma intersetorial, 

uma característica que se mostrou essencial para o trabalho nas condições de desastre. Outro aspecto 
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destacado foi a necessidade de manter nos Municípios o treinamento prévio dos profissionais e/ou 

com experiência no atendimento a desastres, tendo em vista que os profissionais da área da saúde 

foram unânimes em reconhecer que não estavam preparados para o atendimento naquelas condições.  

A respeito do “O sofrimento em saúde mental gerado pelo desastre” a situação de insegurança 

gerada pelas perdas de grande monta, gerou sofrimento entre as pessoas e isto teve impacto na saúde 

mental dos atingidos, principalmente aqueles da área rural. As considerações de um dos entrevistados 

permitem compreender o sentimento gerado pela vivência da enxurrada, relacionado à angústia e 

impotência diante do evento inesperado. À época do desastre, foi disponibilizado acesso ao 

atendimento em saúde mental, para quem demonstrou interesse, por meio de demanda espontânea. 

Mas, para além deste atendimento, não foram adotadas outras medidas específicas para o 

acompanhamento dos atingidos pelo desastre. Entretanto, esta demanda é reconhecida pelos 

trabalhadores em saúde, mas os casos são atendidos de forma isolada na rotina das equipes. 

Por fim, da categoria “Plano de ação para o enfrentamento de eventos futuros” emergiram 

reflexões sobre o que fazer para prevenir danos, em um  próximo desastre, sendo considerada a forma 

mais adequada a educando a população, realizando oficinas e oferecendo materiais informativos sobre 

normativas de segurança e sobre o procedimento a ser realizado durante o evento. Simulações de 

desastres para treinamento da população são práticas comumente realizadas em países como Japão, 

Peru, entre outros. Dentre as ações levantadas, a construção de um espaço físico para abrigar famílias 

vítimas de desastres na corporação do Corpo de Bombeiros Voluntários. Também, foi pontuada a 

questão de implementar bancos de alimentos e de água potável. Foi ressaltada, ainda, a necessidade 

de formação neste tema para os profissionais a experiência de ser trabalhador difere daquele de ser 

uma das vítimas. Mas, cabe ressaltar que, entre os entrevistados, alguns experimentaram o papel de 

atuar profissionalmente prestando atendimento, mas também foram vítimas da enxurrada. 

 CONCLUSÕES 

O atendimento às vítimas de um desastre é um desafio para o campo da saúde, apontando na 

direção de que trabalhadores e gestores precisam oferecer atendimento voltados às situações 

emergenciais e, também, organizarem-se para adoecimentos como aqueles de veiculação hídrica e 

sofrimento em saúde mental. Observou a importância do auxílio da vigilância epidemiológica nessas 

situações, da defesa civil e da solidariedade da população nestes momentos de vulnerabilidade.  

Além disso, denota-se a relevância do trabalho intersetorial no atendimento em um desastre 

hidrológico, mostrando-se essencial para um bom desempenho das equipes, bem como a realização 

de treinamentos dos profissionais que atuam no atendimento em desastres. Ainda, pontua-se os 

benefícios que os sistemas de alerta trazem a população, o que aponta para a necessidade de pesquisas 

interdisciplinares que aproximem diferentes campos do conhecimento que possam convergir para a 

qualificação dos sistemas de alerta e de atendimento nessas situações.  

Este estudo colaborou com o tema debatido ao documentar e propor pontos de discussão sobre 

um desastre hidrológico envolvendo um Município de pequeno porte com área rural extensa e com 

forte atuação do corpo de bombeiros voluntário. Ainda, destacando as ações desenvolvidas e as lições 

que foram aprendidas com o desastre, empreendendo importante documentação acerca do evento. Em 

tempo, cabe destacar algumas limitações da pesquisa realizada relacionadas à escolha dos 

participantes da pesquisa, estes poderiam incluir moradores do município que pudessem oferecer a 

percepção de quem foi usuário da prestação de atendimento relacionado ao evento na qualidade de 

vítimas. Além disso, poderiam ter sido entrevistados profissionais que trabalham no atendimento às 

vítimas que desenvolveram algum sofrimento psicológico ou emocional relacionado ao evento. 
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