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ACASO E CATÁSTROFE: DESDOBRAMENTOS E INTERVENÇÃO 
 NUMA SITUAÇÃO DE DESASTRE EM BELÉM DO PARÁ. 
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Por: José Mario Barbosa de Brito - 

Psicólogo CRP-10ª – Chefe do Serviço de 
Atenção Psicossocial do CBMPA – SAPS 

A psicologia das emergências e dos desastres configura-se como uma emergente 
especialidade da psicologia, considerando os desafios impostos por tantos desastres e 
catástrofes ao longo da história da humanidade, e, conseqüentemente, apresentando 
necessidade de intervenção, auxílio psicológico nos traumas, apóio e suporte nos casos 
de estresse pós-traumático às vitimas e aos profissionais envolvidos. Portanto, o 
objetivo deste trabalho é inicialmente levar-nos a refletir acerca do que é uma 
catástrofe hoje e mais precisamente, quais os impactos psíquicos e emocionais que ela 
exerce sobre a subjetividade das pessoas afetadas direta e indiretamente, seus efeitos 
e desdobramentos na dinâmica social e emocional de cada pessoa envolvida ou 
vitimada, a partir do relato de experiência de intervenção realizada como psicólogo do 
Corpo de Bombeiros do Estado do Pará durante o trabalho de resgate no desabamento 
de um edifício residencial em janeiro de 2011 na cidade de Belém do Pará.  
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Este edifício estava em 
construção e tinha 35 
andares, tendo entre as 
vítimas fatais, trabalhadores 
da obra e vizinhos à 
construção. Nosso trabalhou 
consistiu em atendimento 
individual às vítimas mais 
afetadas, contenção nas 
situações de desorganização 
psíquica em decorrência do 
trauma, suporte aos 
familiares e vizinhos ao 

edifício, atendimento e organização das equipes de resgate e de trabalho, apoio 
logístico à área de risco, intervenção junto aos envolvidos para minimizar danos 
emocionais, encaminhamentos para a rede de serviços das situações mais urgentes e 
intervenção em outras situações que decorreram pós acidente. Assim, buscamos, a 
partir da nossa experiência como Psicólogo Militar no Corpo de Bombeiros do Pará e 
de intervenções realizadas nesta e em outras situações de desastre, contribuir com 
essa discussão e com o desafio de prevenir catástrofes e situações de risco, de garantir 
suporte a saúde física e psíquica das vítimas e demais atores envolvidos nestas 
situações.  
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