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O atendimento psicológico no Corpo de Bombeiros do Pará é realizado por dois 

psicólogos do quadro complementar da corporação. O SAPS – Serviço de Assistência 

Psicossocial atende tanto militares quanto dependentes, oferecendo aos mesmos, além dos 

atendimentos convencionais, o atendimento de emergência em situações de crise vivenciada 

pelos militares. São exemplos dessas situações casos de óbito, acidente ou adoecimento. 

Em abril de 2012, o SAPS foi acionado pelo Diretor de Saúde da corporação para 

prestar atendimento de emergência a um militar que estava com ideias suicidas. O referido 

militar havia se envolvido em um acidente automobilístico em uma estrada da região, onde ele 

era o condutor de um micro-ônibus que fazia transporte de pacientes do interior do estado 

para a capital. O acidente resultou na morte de nove pessoas. 

No momento da visita, o militar se encontrava na residência de um familiar na capital, 

com a esposa e a filha. Ao chegarmos à casa, a família toda estava mobilizada. O médico da 

corporação fez avaliação e indicou medicação ao militar. Eu fiz a escuta e o acolhimento do 

militar e da família. Todos foram orientados sobre a melhor forma de garantirem 

primeiramente a segurança, já que a família estava recebendo ameaça de morte dos parentes 

das vítimas.  

Após observação da condição emocional do militar (humor deprimido, ansiedade, falta 

de apetite, insônia, ideias suicidas) a família foi orientada a não deixá-lo só e se houvesse outro 

momento de crise que ele fosse levado a uma emergência psiquiátrica.  

Atualmente o militar segue fazendo acompanhamento por um CAPS do interior, com 

diagnóstico de estresse pós-traumático, utilizando medicação. O mesmo foi afastado do 

serviço por tempo indeterminado. A equipe do SAPS faz contato frequente com militar por 

telefone e quando o mesmo vem à capital o serviço se coloca à disposição dele e da família. 


