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«Os profissionais que actuam em situações de crise, quer sejam
técnicos de saúde como médicos e enfermeiros, quer sejam
militares e forças de segurança, quer ainda voluntários de
organizações não governamentais, repórteres, ou mesmo
políticos, podem ter de fazer face a situações extremas, em que a
destruição física, o sofrimento, a morte e às vezes a crueldade
das atrocidades provocados por seres humanos podem pôr em
causa tudo o que é considerado um mundo justo e com sentido,
previsível e seguro. Nessas situações é frequente a sensação de
impotência face às necessidades reais de acção e, às vezes, é a
própria segurança dos profissionais que é posta em causa, como
se pode constatar pelo número de feridos e mortos entre as
forças de intervenção em crise. A exposição repetida a estas
situações adversas pode dar origem a oportunidades de
desenvolver estratégias adequadas para enfrentar os desafios das
situações extremas, mas pode igualmente potenciar um mal-estar
contínuo, provocando efeitos cumulativos que vão delapidando os
recursos e tornando os sujeitos sucessivamente mais vulneráveis
para fazer face a estes desafios (…). O equilíbrio quer físico, quer
mental dos seres humanos pode ser posto em causa por algumas
situações, sendo que se fala de adversidade para referir uma
condição que ameaça o bem-estar físico ou psicológico do ser
humano (Gunnar, 2000). A resposta a estas situações é
conhecida como resposta de stress, uma cascata de alterações
fisiológicas com concomitantes emocionais e cognitivos (…). As
situações traumáticas, especialmente se abrangem um número
considerável de pessoas, dão origem à afectação de recursos
(meios humanos e materiais) que visam diminuir a ameaça ou o
seu efeito sobre os seres humanos afectados. O conceito de crise,
que
teve,
especialmente
na
Psicologia,
um
grande
desenvolvimento conceptual nos anos oitenta, salienta o
desequilíbrio que é imposto aos seres humanos quando percebem
que as estratégias e competências habituais são ineficazes para
fazer frente à nova situação. Isto significa que face a situações
mais
ou
menos
inesperadas,
os
pressupostos
e
os
comportamentos habituais no funcionamento de uma pessoa ou
de um grupo deixam de ser suficientes ou são inadequados, o que
exige a emergência de novos recursos que possam capacitar o
indivíduo ou a comunidade para lidar com a situação. No caso de
destruição massiva de bens ou ameaça à vida, utiliza-se a palavra
catástrofe. A catástrofe, segundo a lei de bases da protecção civil,
define-se como “um acontecimento súbito quase sempre
imprevisível, de origem natural ou tecnológica, susceptível de
provocar vítimas e danos materiais avultados, afectando
gravemente a segurança das pessoas, as condições de vida das
populações e o tecido sócioeconómico do País” (site do Serviço
Nacional de Bombeiros e Protecção Civil). A exposição a situações
de trauma individual ou colectivo como catástrofes, põe em causa
os mecanismos de funcionamento normais e podem dar origem a
psicopatologia (…). Para lidar com estas situações os profissionais
que actuam na crise tem de ter competências técnicas bem
diferenciadas e estratégias de coping que lhe permitam manter o
funcionamento adequado nas situações de maior tensão, e o
equilíbrio no fim da sua missão.»
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