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RESUMO

O desastre com vítimas humanas, foco do presente estudo, tem sido um assunto de
relevada importância para a sociedade, a qual percebe a sua fragilidade nesses
eventos. O estudo trata sobre o atendimento às vítimas humanas em casos de
desastres, tendo por foco de análise a coordenação das atividades de
enfrentamento desses eventos. A presente pesquisa caracteriza-se por ser um
estudo qualitativo, exploratório e descritivo. Foram realizadas entrevistas com os
gestores dos órgãos responsáveis por atuar em ambientes com vítimas humanas.
Ao todo foram entrevistadas dez pessoas responsáveis pelo gerenciamento das
ações de respostas de alguns órgãos responsáveis pelo enfrentamento de eventos
desastrosos no Ceará. Utilizou-se um roteiro de entrevistas contendo três questões
a todos os gestores selecionados intencionalmente para participar da pesquisa.
Dentre as constatações evidenciadas, podem ser citadas a inexistência de um
instrumento normatizador das relações institucionais que defina as ações e limites
de cada instituição; a eficiência de recursos materiais em instituições que estão
diretamente na linha de execução dos atendimentos; a falta de um planejamento
integrado entre os diversos segmentos envolvidos, estabelecendo e fortalecendo as
suas participações no sistema; a pouca utilização da potencialidade e capacidade
instalada de treinamento de recursos humanos para o atendimento de desastres
dessa natureza. O Estado deve estruturar e atentar para a qualidade do ensino e
treinamento dos profissionais que vão trabalhar nesses serviços de forma adequada,
estimulando a melhoria dessa atividade para atender e preservar o direito a vida de
todas as pessoas.
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1 INTRODUÇÃO

No desenvolvimento da humanidade, durante todo o período de luta pela
sobrevivência, o ser humano sempre procurou defender-se do ambiente hostil e das
ameaças que o cercavam. Dessa forma, sempre buscou proteção contra a fome,
inundações, incêndios e acidentes de um modo geral. E, conseqüentemente buscou
condições de qualidade de vida adequadas às suas aspirações, evitando com isso, a
maior das calamidades: a morte. Assim sendo, a história da humanidade contém
muitas referências à ação de grupos organizados com a função de buscar a
proteção e a minimização das nefastas conseqüências dos acidentes, naturais ou
não, visando à proteção da sociedade organizada na pessoa de seus integrantes.
O desastre com vítimas humanas, foco do presente estudo, tem sido um
assunto de relevada importância para a sociedade, a qual percebe a sua fragilidade
nesses eventos, em que pese os avanços tecnológicos para a melhoria das
condições de vida nas regiões urbanas e rurais. Diante desse contexto, tal
preocupação remete a ações que têm por objetivo o cuidado de preparar as pessoas
para o enfrentamento de situações as quais possam fugir ao controle e assim
constituir uma ameaça à vida humana.
O Estado do Ceará possui atualmente 184 municípios, sendo que desses
apenas 14 possuem serviços de bombeiros. Vale citar que a base conceitual desses
dados quantitativos e iniciais tem por pressuposto que o atendimento de ocorrências
de desastres com vítimas humanas está fundamentalmente calcado na atuação dos
integrantes do Corpo de Bombeiros.
A preocupação com os desastres com vítimas, sejam eles causados pelo
homem ou não, cresce a cada ano. Isso ocorre principalmente em função do grande
número de desastres que se verifica diariamente no mundo todo. Ao focalizar o
interesse no estudo desse tema verifica-se que a dimensão é muito mais ampla do
que se imagina.
Não basta investir em tecnologia e existir amparo legal, é preciso
despertar as autoridades para a importância da coordenação de operações em
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desastres com vítimas humanas, planejamento das operações, destacar as missões
de cada órgão envolvido, recursos humanos, o trabalho integrativo das forças
públicas de enfrentamento dos desastres e a disponibilidade de meios materiais.
Coordenar é compor meios, de tal forma que se possa alcançar os
objetivos estipulados no momento do planejamento de situações de emergência.
Assim, o objetivo quantificado passa a ser a meta a alcançar e, no caso em estudo,
compreende-se reduzir, minimizar ou até mesmo, na medida do possível, evitar que
ocorram vítimas humanas nos desastres. Para alcançar esses objetivos e necessária
a disponibilidade dos recursos adequados, contudo apenas isso não é o bastante,
pois da genialidade, criatividade e inovação resultam a melhor utilização dos
recursos com a efetivação da atividade.
Justifica-se esta ênfase na coordenação a partir da constatação de que
existem diversos “atores” realizando essa atividade com múltiplos e diferentes
interesses e procedimentos e, portanto, é preciso unir esforços para que o objetivo
comum seja alcançado. Ao Estado cabe, necessariamente, ocupar-se no suprimento
de condições que alcancem melhores resultados, independentemente de quem
proceda a ação, mas sobretudo buscando a eficácia da ação – a preservação da
vida humana.
Em síntese, partiu-se da elaboração da problemática de como coordenar
as ações em operações de desastre com vítimas humanas, em que se procurou
relacionar quais as ações de cada órgão envolvido e quais os aspectos no
desenrolar da operação de atendimento de desastre com vítimas, que poderiam
dificultar as ações. Acredita-se que os resultados desta pesquisa poderão contribuir
de forma relevante para minimizar eventos, muitos deles imprevisíveis. Diante do
exposto, o presente trabalho tem por objetivo discutir a atual realidade da
coordenação das atividades de atendimento a desastres com vítimas humanas.
A presente pesquisa caracteriza-se por ser um estudo qualitativo,
exploratório e descritivo. Foram realizadas entrevistas com os gestores dos órgãos
responsáveis por atuar em ambientes com vítimas humanas. Ao todo foram
entrevistadas dez pessoas responsáveis pelo gerenciamento das ações de
respostas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (2), Secretaria de
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Saúde do Estado (2), Instituto Dr. José Frota (2), Coordenadoria Estadual de Defesa
Civil (2) e Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Fortaleza (2). Utilizou-se um
roteiro de entrevistas contendo três questões a todos os gestores selecionados
intencionalmente para participar da pesquisa.

2 DESASTRES, CLASSIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA

Desastre é o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo
homem, sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou
ambientais e, conseqüentemente, prejuízos econômicos e sociais. Baseado nesta
definição, mostra-se inquestionável a afirmação de que uma das maiores ameaças à
sobrevivência e à incolumidade das pessoas é constituída pelos desastres.
O ser humano, no curso de sua evolução, descobriu que a sobrevivência
e segurança própria eram condicionadas ou proporcionadas pela união e
cooperação com outros seres da espécie e, em decorrência, os indivíduos deveriam
organizar-se para viver em conjunto e harmonia. Surgiu o chefe: o mais forte e apto,
tanto para proteger a família e a tribo dos perigos como também para promover a
manutenção, a alimentação, a expansão, através do trabalho, atribuindo tarefas aos
mais novos e aos mais fracos.
Estudos epidemiológicos demonstram que, em função do crescimento
demográfico nestes dois últimos séculos, os desastres naturais produziram danos e
prejuízos muito superiores aos provocados pelas guerras. E ainda, os desastres
antropogênicos, provocados por ações ou omissões do homem, são cada vez mais
intensos, em função de um muito baixo senso de percepção de riscos e de um
desenvolvimento econômico e tecnológico pouco atento aos padrões de segurança
das populações (CASTRO, 2008).
Em muitos distritos industriais, o desenvolvimento imediatista e o
crescimento sem análise do sistema circundante provocaram a deterioração do
ambiente e agravaram a vulnerabilidade dos ecossistemas humanos, contribuindo
para elevar os níveis de insegurança relacionados com os desastres humanos de
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natureza tecnológica. Existem evidências de que os desastres mistos, como as
chuvas ácidas, a redução da camada de ozônio e o efeito estufa, podem concorrer
para tornar as populações de todo o planeta ainda mais vulnerável aos desastres.

A crise econômica que se desenvolveu no País, a partir da década de 70,
gerou reflexos negativos sobre o processo de desenvolvimento social sobre
a segurança das populações, em circunstâncias de desastres, ao: deteriorar, ainda mais, as já precárias condições de vida e de bem-estar
social de importantes segmentos populacionais; - intensificar as
desigualdades e desequilíbrios inter-regionais e intra-regionais; - intensificar
os movimentos migratórios internos, o êxodo rural e o crescimento
desordenado das cidades; - incrementar o desenvolvimento de bolsões de
extrema pobreza no entorno das cidades de grande e médio porte
(CASTRO, 2007, p. 9).

O Brasil caracteriza-se por seus desastres resultarem da somação de
efeitos parciais, sendo o trânsito o principal gerador de desastres no País, porem a
mídia não o caracteriza como tal, mostrando para a comunidade um falso conceito
de que o país é relativamente imune aos desastres.
A calamidade é uma situação catastrófica em que um grande número de
pessoas é lançada a um estado de infortúnio e grandes sofrimentos, carecendo de
alimentação, roupas, abrigos, serviços médicos, enfermagem, informação e outras
necessidades básicas de sobrevivência. Entende-se por calamidade pública a
situação de emergência, provocada por fatores anormais e adversos que afetam
gravemente a comunidade, privando-a, total ou parcialmente, do atendimento de
suas necessidades ou ameaçando a existência ou integridade de seus elementos
componentes, englobando tanto a guerra como os desastres naturais dos mais
amplos espectros.
Quanto à origem ou causa primária do agente causador, os desastres são
classificados em: naturais; humanos ou antropogênicos e mistos. Os desastres
Naturais são provocados por fenômenos e desequilíbrios da natureza e gerados por
fatores de origem externa, que atuam independentemente das ações humanas. Os
desastres humanos ou antropogênicos são provocados pelas atividades humanas
(ações ou omissões) quando desencadeadoras de desajustes políticos e sociais,
desequilíbrios ambientais ou da redução dos padrões de segurança coletiva. Os
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desastres mistos ocorrem quando ações ou omissões humanas contribuem para
provocar, intensificar ou complicar os efeitos de desastres naturais.
Por sua vez, a organização consiste em dividir o trabalho em tarefas
capazes de serem executadas por uma única pessoa e em proporcionar meios de
coordenação.

Devem-se

descrever

as

principais

funções

necessárias

à

concretização dos planos e providências que devem ser tomadas para evitar a
superposição das tarefas e para assegurar que os objetivos das diversas unidades
não sejam antagônicas.
As linhas mestras da organização são geralmente estabelecidas pela alta
administração, mas papel importante cabe a cada supervisor que tem de organizar
seu grupo de maneira que não haja duplicação de esforço, nem perda de energia.
Além disso, deve coordenar o grupo e procurar concatenar seu esforço com os
demais supervisores.
Uma vez definidas as funções a serem executadas, é necessário
preencher os cargos com as pessoas mais qualificadas disponíveis. Esta é uma
tarefa que nunca termina, pois as pessoas poderão ser substituídas ou transferidas.
A finalidade é, naturalmente, ter a pessoa certa no lugar certo, entretanto, não é fácil
conseguir isso, especialmente quando há carência de determinadas qualificações,
Neste caso, o gerente pode ser forçado a colocar tarefas entre as pessoas que lhe
parecem ser as melhores de um determinado grupo.

3 RECURSOS HUMANOS E COORDENAÇÃO DA RESPOSTA AOS DESASTRES

As atividades de gestão de recursos humanos, em especial a de
coordenação, só serão possíveis de serem compreendidas se estiver presente o
conhecimento

da

maneira

como

ocorrem

as

relações

interpessoais,

as

características básicas das organizações e em particular, a interação entre pessoas
e organizações no ambiente de trabalho. As circunstâncias onde se desenvolvem as
atividades de coordenação são de extremo estresse, onde deverá haver a plena
interação e integração entre os segmentos, organizações e pessoas envolvidas na
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atividade realizada, onde existe a necessidade de se conhecer as pessoas e as
instituições que deverão, obrigatoriamente, participar do contexto situacional, no
qual está inserido o desastre com vítimas humanas. Necessariamente, deve-se
observar que a produção de bens e serviços não pode ser desenvolvida por pessoas
que trabalham sozinhas (CHIAVENATTO, 2000).
A administração dos recursos humanos tem sua origem no início do
século XX, influenciada fortemente pela revolução industrial. Na década de 50,
ocorre uma mudança radical. O conceito de relações industriais passou a ser
denominado Administração de Pessoal. Desse modo, há uma ampliação de sua
função pois não mais estava restrito a intermediar os desentendimentos e reduzir os
conflitos, mas agora deveria administrar as pessoas de acordo com a legislação
trabalhista vigente e também, os conflitos que surgissem espontaneamente.
Um pouco mais adiante, em 1960, as pessoas passam a ser
consideradas como recursos fundamentais para o sucesso da organização, surgindo
assim, o conceito de Administração de Recursos Humanos. Porém este novo
conceito não consegue extirpar o preconceito de que as pessoas são recursos
produtivos. Hoje, com a globalização da economia, a competitividade mundial, a
tendência das organizações é de não mais administrar recursos humanos, nem mais
buscar administrar as pessoas, mas sim administrar com as pessoas.
A base para a boa política de coordenação das pessoas (recursos
humanos) é que se deve ter sempre presente que não se pode traçar os limites da
influência de cada pessoa em uma organização. Razão pela qual se julga importante
abordar o tema treinamento de recursos humanos sob o prisma das organizações.
A organização é um sistema de atividades conscientemente coordenadas
de duas ou mais pessoas (BLACK, 1976). A cooperação entre as pessoas é
fundamental para a existência e sobrevivência das organizações, tanto é assim que
não é possível existir uma organização sem comunicação entre as pessoas, sem
que haja disposição delas em contribuir com uma ação conjunta no intuito de atingir
um objetivo comum, o que significa, principalmente, disposição para sacrificar o
controle da própria conduta em prol da coordenação.
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As organizações podem ser voltadas para a produção de bens ou para a
realização de serviços, sendo que todas elas exercem um impacto sobre a vida das
pessoas. O desempenho da coordenação depende essencialmente da capacidade
de gestão de seus administradores, variando conforme a estruturação das
organizações, as quais se estruturaram, no decorrer do século XX, conforme é
demonstrado no Quadro 1.

Industrialização
Clássica
Período
1900 – 1950
Estrutura
Funcional,
burocrática,
Organizacional piramidal, centralizadora,
Preponderante rígida e inflexível. Ênfase
nos órgãos
Cultura
Teoria X. Foco no
Organizacional passado, nas tradições e
nos valores. Ênfase na
manutenção do status
quo. Valor à experiência
anterior
Ambiente
Estático,
previsível,
Organizacional poucas
e
gradativas
mudanças.
Poucos
desafios ambientais
Modo de lidar Pessoas como fatores de
com as pessoas produção
inertes
e
estáticos,
sujeitos
a
regras e a regulamentos
rígidos
para
serem
controlados.
Denominação
Relações industriais

Industrialização
Neoclássica
1950 – 1990
Matriarcal
enfatizando
departamentalização por
produtos/serviços
ou
unidades estratégicas.
Transição.
Foco
no
presente e no atual.
Ênfase na adaptação ao
ambiente.

Era da Informação
Após 1990
Fluida
e
flexível,
totalmente
descentralizada, redes de
equipes multifuncionais.
Teoria Y. Foco no futuro
destino.
Ênfase
na
mudança e na inovação.
Valor ao conhecimento e
à criatividade.

Intensidficação
das Mutável,
imprevisível,
mudanças e com maior turbulento, com grandes
velocidade.
e intensas mudanças.
Pessoas com recursos Pessoas como seres
organizacionais
que humanos
proativos,
precisam
ser dotados de inteligência e
administrados.
habilidades e que devem
ser impulsionados.

Administração
de Administração
Recursos Humanos
pessoas
QUADRO 1 – Estrutura das organizações ao longo do tempo
Fonte: Chiavenato, 2000

de

As organizações constituem um arranjo de componentes projetados para
cumprir um particular objetivo em conformidade com um determinado plano.
Necessário se faz definir o propósito ou objetivo, estabelecer um projeto ou arranjo
dos componentes e por fim, as entradas de informações, energia e materiais que
serão alocados para o funcionamento.
A moderna filosofia administrativa de recursos humanos faz com que as
organizações tratem as pessoas como pessoas e como importantes recursos
organizacionais e não como tradicionalmente o faziam, tratando-as meramente
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como meios de produção. Nas atividades de coordenação é indispensável o
conhecimento sobre determinadas características próprias de personalidade das
pessoas, valores pessoais e motivações, bem como as habilidades, capacidades e
conhecimentos de cada um. Atualmente, as pessoas, constituem o maior patrimônio
da instituição, seja esta, pública ou privada.
Quanto maior a organização, maior o número de pessoas vinculadas aos
objetivos iniciais propostos, no entanto cada um é possuidor de objetivos individuais.
Isto provoca um crescente distanciamento entre os objetivos organizacionais e os
objetivos individuais dos integrantes da organização que vem se somando a ela,
organização, devido ao seu crescimento. O desafio está em conhecer plenamente o
funcionamento deste processo para que, de um lado, as organizações ofereçam
incentivos, enquanto as pessoas ofereçam contribuições. O equilíbrio organizacional
depende do intercâmbio entre os incentivos oferecidos e as contribuições como
retorno à organização (BLACK, 1976).
O conhecimento pleno de como funcionam, operam e se estruturam as
organizações e como as pessoas interagem neste ambiente são fatores cruciais
para o pleno desenvolvimento e desempenho das atividades e ações de
coordenação em qualquer tipo de atividade, em particular as atividades que
envolvam acidentes com vítimas humanas.
A forma como dialogam entre si estes segmentos, organizações e
pessoas, num sistema de cooperação e atividades de trabalho, tem que ser do
domínio total do coordenador. O ambiente psicológico, físico e estrutural onde se
encontram as pessoas e as organizações num contexto mais macrogerencial diz
como são realizadas e aceitas as metas e os trabalhos que devem ser executados
pelo grupo coordenado pelo líder.

4 PLANEJAMENTO, GESTÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE RESPOSTA

A partir da análise da forma como são planejadas as operações foi
possível verificar que existe um distanciamento em relação às condições ideais
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previstas para a implementação desta atividade de planejamento e os resultados
apresentados, pois há nítida discrepância entre o que deveria ser regra e a situação
que esta sendo praticada. Pode-se supor que a não inserção no planejamento, de
todos os segmentos que estão envolvidos na atividade de atendimento aos
desastres com vítimas humanas, indica ainda, numa fase inicial de análise, a
possibilidade de aprimorar o processo mediante a inclusão desses setores já na fase
de planejamento (CHIAVENATTO, 2000).
Porém fica claro que esses órgãos responsáveis pelo planejamento não
incluíram, na sua totalidade, os segmentos relacionados quando da fase de
planejamento. Conclui-se ainda que esses dados são suficientes para supor que
existe um não aproveitamento dos recursos humanos capacitados e experientes
para coordenar esta atividade de atendimento de desastres com vítimas humanas.
Dentre os segmentos que podem ser indicados como possuidores de capacidade e
experiência na atividade de coordenação das ações em desastres com vítimas
humanas, podem-se relacionar dois segmentos que possuem íntimo envolvimento
com a questão: médicos e bombeiros.
De fato, o segmento médico possui todo um conjunto de conhecimentos
teóricos e uma prática relacionada com a recepção em ambiente hospitalar de
vítimas humanas para o seu atendimento. Por outro lado, o segmento bombeiro
possui uma prática diária no atendimento aos desastres com vítimas humanas,
imediatamente após o fato ocorrido.
Embora ambos os segmentos possuam prática de domínio sobre as
técnicas específicas para cada momento, é necessário destacar que os integrantes
do Corpo de Bombeiros estão estruturados de uma forma hierarquizada. Isto
significa que estão acostumados e até mesmo treinados para a gestão de processos
em múltiplas situações.
Cabe citar, que os conhecimentos para a gestão e coordenação dessas
atividades são objetos de formação de alguns níveis do Corpo de Bombeiros,
sobretudo, respeitadas as qualificações técnicas sobre o atendimento específico. É
no segmento bombeiro que se podem encontrar recursos melhor habilitados para a
coordenação das ações em desastres com vítimas humanas.
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O

conjunto

das

respostas

sobre

a

existência

de

planos

de

operacionalização de atendimento de desastres com vítimas humanas permite
afirmar que há quase total inexistência de documento que sirva de padrão sobre a
operacionalidade desse serviço, mediante um plano anteriormente estabelecido.
Desta forma, constatam-se dois fenômenos: o primeiro, a inexistência de documento
normativo; e o segundo, a inexistência de uma conduta operacional, planejada em
cada um dos segmentos envolvidos.
Neste sentido, salienta-se a necessidade de planejamento que, segundo
CHIAVENATO (2000) é de vital importância para a saúde das organizações e a
excelência das atividades que desempenha. Também é possível supor que um dos
fatores dessa omissão ou esquecimento, seja a inexistência de uma doutrina que
estipule de forma sistemática o conjunto de ações que compreende esta atividade.
Isto pode ser também descrito como sendo decorrente da inexistência de um
sistema de coordenação geral, ou mesmo direção, no nível estadual, que inclua
todos os segmentos que estão direta ou indiretamente envolvidos com o
atendimento de desastres com vítimas humanas.
Ficou evidenciado que os segmentos que integram a Defesa Civil
Estadual, Municipal, Corpo de Bombeiros e a área de Saúde Pública, possuem um
órgão encarregado da coordenação de desastres com vítimas humanas. Assim
pode-se, preliminarmente, supor que nestes mesmos instrumentos de pesquisa da
amostra, percebe-se a coordenação como um fator necessário para a realização
destes serviços. Pode-se afirmar que sejam poucos os órgãos estruturados para
esta atividade, e estejam disponibilizados para tal, no momento seguinte ao
desastres com vítimas humanas, pois este problema se refere basicamente a
definição dos limites e funções de cada órgão, mostrando que no momento da
operação é necessário haver um sincronismo dos esforços para obtenção dos
resultados almejados.
Isto deve ser claramente definido, por escrito, ou seja, o conteúdo de
cada posição ocupada, bem como as relações formais entre os ocupantes, assim
como os deveres, atribuições, autoridade e relações de cada participante
(CHIAVENATO, 2000). Pode-se afirmar que a coordenação sendo direcionada para
o Corpo de Bombeiros propiciará um espaço de tratativas que fluirá de forma mais
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efetiva, haja vista a identidade profissional deste segmento com o atendimento de
ocorrências de desastres com vítimas humanas.
A maior parte dos entrevistados indicou a falta de integração institucional
e a inexistência de um regramento sobre esta atividade, sendo que alguns
identificaram uma carência de liderança nas relações interpessoais como uma
dificuldade considerável neste contexto. Desta forma, pode-se supor que esta seja
mais uma tarefa a ser abordada para implementar melhorias no atendimento de
ocorrências nos referidos desastres.
No que se refere à liderança, sabe-se que esta é a forma assumida pela
autoridade quando esta entra em processo. Os dados remetem a uma abordagem e
a um questionamento sobre a efetiva compreensão do serviço na sua totalidade,
haja vista que este tipo de avaliação requer o envolvimento dos diversos órgãos
técnicos que estão relacionados com este tipo de atendimento. Se por um lado cada
instituição entende ter satisfeito os seus objetivos, por outro lado talvez não
percebam que o atendimento poderia ser melhor realizado se houvesse apenas um
órgão ou elemento na coordenação das ações em desastres com vítimas humanas e
que visualizasse outros recursos disponíveis, porem não utilizados. Resta assim,
uma sensação de carência de um mecanismo de controle sobre a atividade de
coordenação das ações em desastres com vítimas humanas.
Dentre os problemas possíveis está a não inserção ou utilização
inadequada de recursos especializados que foram evidenciados no momento do
planejamento, resultando dessa forma, numa possível falha no atendimento pela
deficiência humana do coordenador. Assim, torna-se necessário cada vez mais,
priorizar um planejamento que inclua todos os recursos disponíveis nos diversos
segmentos técnicos e sua conseqüente divulgação por intermédio de treinamentos.
Os dados coletados por meio das entrevistas permitem afirmar que os
respondentes priorizam como critérios para definição das ações os recursos
disponíveis, juntamente com os critérios técnicos, contudo, são poucos os que
afirmam seguir orientação superior a partir de um plano previamente estipulado.
Esta constatação remete a abordagem da questão para um outro nível de discussão,
trazendo à tona a necessária disponibilização dos recursos na qualidade e
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quantidade para atender os aspectos técnicos no atendimento a desastres com
vítimas humanas.
Novamente, evidencia-se que poucos são os respondentes que seguem
um

procedimento

padronizado,

provavelmente

em

decorrência

da

efetiva

inexistência de um plano ou mesmo pela falta de uma doutrina sobre o assunto que
defina cada área e critério para atuação.
Nesta questão verifica-se que 100% dos respondentes afirmaram que a
prioridade é o suporte à vida, porém, estes resultados são contraditórios com as
respostas obtidas, pois torna-se difícil evidenciar a priorização do suporte à vida,
tendo como critério somente os recursos disponíveis. Evidencia-se que os
respondentes priorizaram o número de colaboradores disponíveis, para atuar no
sinistro, e os recursos materiais, como sendo fundamentais para o atendimento de
ocorrência em desastres com vítimas humanas.
Verifica-se, a partir dos dados, que para os acidentes veiculares que
compreendem os acidentes com automóveis de passageiros, tanto em área urbana
como rural houve expressiva afirmação dos respondentes de que estão aparelhados
sendo poucos os que declaram não se julgarem aparelhados para esse tipo de
atendimento. Este dado é bastante plausível na medida em que recordamos o
esforço que vem sendo empreendido nas diversas áreas envolvidas com o
atendimento de emergências por intermédio de esforços para a qualificação de
recursos humanos e; sobretudo, com a dotação de recursos materiais para esse
atendimento.
Quanto à acidentes envolvendo o transporte coletivo (ônibus), deve-se
refletir sobre o conjunto de respostas de uma forma mais atenta, haja vista que a
repercussão de um acidente dessa natureza repercute com maior gravidade face o
maior número de envolvidos. Assim, se de um lado três afirmam possuir condições
para este tipo de desastre, é preocupante verificar que cinco entrevistados declaram
não estarem dotados dos recursos materiais necessários, tendo condições de
atender somente a acidentes veiculares. Dentre os recursos materiais de maior
utilização para esses desastres em transporte coletivo é necessário destacar o
emprego de desencarceradores e macas rígidas em grande quantidade.
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Muitas vezes as guarnições possuem recursos suficientes apenas para
atender duas ou no máximo três pessoas, o que é insuficiente para fazer frente a
situações que envolvam um maior número de acidentados. Nessas situações tornase imprescindível que haja um planejamento para disponibilizar de imediato os
recursos necessários mediante o envolvimento de outros

órgãos de apoio tais

como: as estruturas hospitalares, governamentais e não governamentais além dos
recursos de transporte especializado disponíveis nos diversos segmentos de
transporte para remoção dos envolvidos nas mais variadas espécies de eventos e
acidentes.
Essa reflexão permite que se apresente a sugestão de dotar as equipes
de emergência com mais equipamentos, mas, sobretudo envolver os diversos
segmentos governamentais e não governamentais numa visão sistêmica destes
órgãos, pois o atendimento ao desastre não é atribuição exclusiva das equipes de
emergência. Vale dizer, o envolvimento de outros recursos em apoio em acidentes
com muitas vítimas humanas.
Pela análise dos dados, pode-se afirmar de modo categórico que existe
um ambiente propício para se constituir um sistema de coordenação e integração
dos recursos disponibilizados nos diversos segmentos afins. Dessa forma, surge um
dado bastante relevante na pesquisa que confirma o pressuposto original do estudo
sobre a possibilidade das atuais equipes de emergência, por intermédio dos seus
coordenadores, receberem auxílio externo, tanto em material quanto em recursos
humanos qualificados.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A gestão das emergências em relação aos desastres com vítimas
humanas transcende ao simples, mas nem um pouco menos meritório, atendimento
à vítima. Inclui, de forma indispensável o planejamento, a preparação, a composição
e o controle dos recursos humanos, materiais e tecnológicos tanto antes, durante,
como após o próprio atendimento.
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Outra consideração evidenciada neste estudo é de que o gestor dessa
atividade deve ter presente alguns princípios quando disponibilizar este tipo de
serviço à sociedade. Dentre eles, cabe destacar a universalidade e a igualdade de
condições no oferecimento do serviço, ou seja, esse serviço deve atender a todas as
pessoas, independentemente de qualquer outra situação, e com igualdade de
procedimentos e oportunidades. Esta reflexão advém do fato de que muitas pessoas
são vítimas de desastres por circunstâncias que independem da sua vontade. Pode
ser citado, como exemplo lastimável, o fato de pessoas morarem em áreas de
extremo risco de desabamentos, inundações e outros eventos.
Em relação à preparação dos recursos humanos para exercer o
atendimento da ocorrência de desastres com vítimas humanas é indispensável que
haja um treinamento adequado pois é da eficiência da atuação desses profissionais
que dependerá o resultado eficaz de salvar vidas. Assim, selecionar recursos
humanos, constituir cursos que qualifiquem da forma adequada, identificar
instituições que possam propiciar as condições necessárias para a realização de tais
cursos, constituir uma estrutura de suporte psicológico para o formação e
acompanhamento destes profissionais, durante e após o curso, são preocupações
indispensáveis.
Um aspecto da gestão dessa atividade bastante destacado pelos
respondentes trata sobre os recursos materiais e equipamentos para a sua
implementação. Verificou-se que a situação atual ainda não é satisfatória, está longe
disso, requerendo investimentos. Constatou-se também que os recursos atualmente
disponibilizados não são suficientes, porém existe uma potencialidade da sua
obtenção, em curto e médio prazo, sejam eles, recursos humanos ou materiais,
entre as próprias instituições governamentais que estão direta ou indiretamente
envolvidas com a preservação e o atendimento a ocorrências de desastres com
vítimas humanas.
O estudo propiciou constatar que existe um conjunto de ações
envolvendo o contexto do atendimento da ocorrência de desastres com vítimas
humanas e que neste ambiente, a partir de uma visão sistêmica, faz-se necessário
entender as relações entre os diversos agentes e órgãos envolvidos, nas fases da
gestão das emergência bem como centradas na atividade de coordenação dos
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processos. Portanto a coordenação de recursos humanos e materiais passa a ser o
elemento desencadeador das ações a serem empreendidas por todos os envolvidos
no sistema.
Conclui-se o presente estudo afirmando que o Estado deve estruturar e
atentar para a qualidade do ensino e treinamento dos profissionais que vão trabalhar
nesses serviços de forma adequada, estimulando a melhoria dessa atividade para
atender e preservar o direito a vida de todas as pessoas.
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