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O Centro de 
Apoio Psicológico 
e de Intervenção 

em Crise do 
INEM tem sete 
psicólogos e fez 
no ano passado 
539 deslocações 
ao terreno, as-
sistiu 1572 viti-
mas e atendeu 

8997 chamadas. 
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PSICÓLOGOS 

DE EMERGÊNCIA 

AJUDAR AO 

RECOMEÇO 
Depois do incêndio no centro do país há duas 

semanas, voltou a falar-se do que é preciso fazer: 
enterrar os mortos, cuidar dos vivos, ajudar a 

reconstruir as paredes, o corpo, a alma. Quem são 
os psicólogos de que tanto se falou esta semana, 

e como prestam socorro às vítimas de stress 
agudo? O INEM tem uma das poucas equipas de 
psicologia de emergência no mundo que faz isto 

todos os dias. Estiveram no terreno em Pedrógão 
Grande e estão todos os dias com vítimas 
de dramas dos quais ninguém ouve falar. 

Texto  Sofia Teixeira 

M 
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A
tragédia entrou-nos pe-
los olhos dentro. E com 
ela, o aparato de pessoas 
a dar resposta a uma das 
maiores catástrofes das 
últimas décadas em Por-

tugal: bombeiros, militares, polícia, pro-
teção civil, médicos, enfermeiros, técnicos 
de emergência pré-hospitalar, pilotos, as-
sistentes sociais, investigadores, políticos, 
peritos forenses. Mas também uma equipa 
que, não por acaso, poucos viram e de pou-
co se fala (exceção às declarações, no iní-
cio da semana, do presidente do PSD, Pe-
dro Passos Coelho): os psicólogos de emer-
gência do INEM. 

O Centro de Apoio Psicológico e de In-
tervenção em Crise (CAPIC) apoia víti-
mas de eventos traumáticos e os próprios 
elementos da instituição que são confron-
tados com situações mais exigentes. Pa-
ra entender a essência do trabalho que de-
senvolvem, é preciso pensar que, naquele 
fatídico sábado, as pessoas que estavam 
na zona de Pedrógão Grande passaram a 
manhã a fazer coisas prosaicas - varrer a 
casa, a regar a horta, a rir com a vizinha, 
a combinar com os filhos um almoço na 
semana seguinte. Horas depois, muitas 
delas não tinham casa, não tinham hor-
ta, não tinham vizinha, não tinham filha 
e não haveriam de fazer na próxima sema-
na nada daquilo que tinham planeado na-
quela manhã. Estavam vivos, mas a vida 
como a conheciam tinha sido consumida 
pelas chamas. 

Os primeiros socorros psicológicos po-
dem, em casos destes, ter tanto impacto na 
saúde mental, como os primeiros socorros 
médicos têm na saúde física. Esta aborda-
gem, usada sobretudo após uma situação 
catastrófica, procura estabilizar as víti-
mas dos eventos traumáticos que estão em 

O POTENCIAL SUICIDA QUE SE 

SENTA NO TOPO DO PRÉDIO 

PARA SALTAR, A MÃE QUE VÊ 

MORRER UM FILHO, O MARIDO 

QUE FICA VIÚVO DEPOIS DA 

MORTE VIOLENTA DA MULHER. 

DRAMAS DISCRETOS QUE 

NÃO APARECEM NAS 

NOTÍCIAS MAS ACONTECEM 

TODOS OS DIAS. 

• 

Margarida Mota lembra-se bem da 
primeira saída de terreno. «Foi um 
suicídio. Guardo a imagem de deze-
nas de pessoas juntas, muitas com 
reações extremas, causada pelo 

sentimento de culpa dos familiares.» 

st ress agudo, apoiando-as emocionalmen-
te, fornecendo cuidados práticos e avalian-
do necessidades e preocupações para aju-
dar a pessoa a começar a sarar as feridas. 

Acabada de sair do posto de coman-
do operacional de Avelar (Ansião, a vin-
te quilómetros de Pedrógão Grande), can-
sada com a intensidade dos últimos dias, 
Sónia Cunha, psicóloga e coordenadora 
da equipa, explica que partiram para o 
terreno quando foi dado o primeiro aler-
ta, na tarde de sábado, dia 18. Objectivo: 
proporcionar os primeiros cuidados psi-
cológicos a todos os afetados pelo incên-
dio. Mas cedo perceberam que os sete ele-
mentos ativos na equipa não chegariam 
para dar conta da tarefa hercúlea que ha-
via pela frente. «Houve o envolvimento de 
psicólogos de várias outras entidades co-
mo a Segurança Social, PSP, Cruz Verme-
lha, Policia Marítima e Exército. Até ago-
ra [dia 22] foi feita intervenção psicológi-
ca a perto de 900 pessoas.» 

O que se diz a estas pessoas? As que per-
deram família, as que perderam vizinhos, 
as que ficaram sem casa, as que viram a 
morte chegar com as chamas? «Mais im-
portante do que aquilo que dizemos é o 
que a pessoa diz», responde Sónia Cunha. 
«É ouvi-la. Deixá-la expressar emoções. 
Falar é uma das formas mais importan-
tes de voltar a estruturar os próprios pen-
samentos, de ter consciência do que es-
tá a sentir: da raiva, da revolta, do medo, 
da sensação de perda de controlo.» Infe-
lizmente, não há uma caixinha mágica de 
soluções e estratégias que ajudem a mino-
rar o sofrimento e a dor. «Quanto mais ce-
do é iniciada esta intervenção psicológica 
e mais cedo a pessoa se começa a estrutu-
rar, melhor será o prognóstico.» Uma par-
te destas pessoas tem risco ou probabili-
dade de vir a desenvolver perturbações de 

DlitAIIDO/4141111A/C4011Al IMAtáltS 
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EMIR GENCIA 

stress pós-traumático e depressão, por isso 
uma das avaliações feita pela equipa é pre-
cisamente identificar quem deve ter ajuda 
de continuidade para recuperar. 

Mas o dia-a-dia da equipa nascida em 
2004 não é feito deste tipo de situações 
de exceção, associadas a situações com 
muitas vítimas como os incêndios, inun-
dações, explosões ou acidentes com auto-
carros. Em 2016, por exemplo, houve ape-
nas seis. E, no entanto, são diárias as tra-
gédias: o potencial suicida que se senta no 
topo do prédio decidido a saltar, a mãe que 
vê morrer um filho afogado, o marido que 
fica viúvo depois da morte violenta da mu-
lher. Dramas discretos que não aparecem 
nas notícias mas que acontecem todos os 
dias: em 2016, a equipa deslocou-se 539 
vezes ao terreno, assistindo um total de 
1572 vítimas, e atendeu 8997 chamadas. 

De cada vez que marcamos 112, a cha-
mada é atendida pela polícia, sendo enca-
minhada para o INEM e atendida num dos 
Centros de Orientação de Doentes Urgen-
tes (CODU) se a emergência for médica. 
O operador usa um sistema informático 
com algoritmos de triagem, que vai sendo 
preenchido com informação até se chegar 
a um plano de resposta. O plano pode in-
cluir o accionamento dos meios tradicio-
nais - ambulância, viatura de emergên-
cia médica (VMER) ou helicóptero - mas 
também a transferência da chamada para 

OS PRIMEIROS SOCORROS 

PSICOLÓGICOS PODEM TER 

TANTO IMPACTO NA SAÚDE 

MENTAL COMO OS PRIMEIROS 

SOCORROS MÉDICOS NA 

SAÚDE FÍSICA E PROCURAM 

ESTABILIZAR VÍTIMAS DE 

EVENTOS TRAUMÁTICOS EM 

STRESS AGUDO. 

• 

«Mais importante do que aquilo que 
dizemos é o que a pessoa diz. Temos 
de deixá-la expressar emoções», diz 

a psicóloga Sónia Cunha. «Falar é 
uma das formas mais importantes de 
voltar a estruturar os pensamentos.» 

um psicólogo, que garante o atendimen-
to 24 horas por dia no CODU, ou o acio-
namento da UMIPE, a Unidade Móvel de 
Intervenção Psicológica de Emergência, 
constituída por um psicólogo e um técnico 
de emergência pré-hospitalar (TEPH). Há 
quatro UMIPE, sediadas em Lisboa, Por-
to, Coimbra e Faro e, neste momento, em-
bora tentem, nem sempre conseguem ga-
rantir cobertura 24 horas por dia. 

«A maioria das nossas intervenções 
surge de um pedido feito pelas próprias 
equipas de emergência médica ou polí-
cia que já estão no local», explica Sónia 
Cunha. O motivo mais frequente é dar 
apoio em situações de morte inesperada 
ou traumática, sobretudo se as vítimas fo-
rem crianças ou jovens. A lei exige que ha-
ja uma notificação formal de morte, que 
é da competência de um médico que veri-
fica o óbito e que o deve comunicar ao fa-
miliar direto mais próximo, se houver al-
gum no local. «Muitas vezes logo durante 
o processo de suporte avançado de vida, 
pedem a nossa presença porque se perce-
be que vai ser necessária. As manobras 
são mantidas até se considerar que é in-
viável e, entretanto, nós chegamos para 
apoiara equipa na notificação de morte.» 
Também há situações em que não há um 
familiar no local, os médicos regressam à 
base e essa tarefa cabe então à polícia que 
lhes pede apoio. 

MR11110100019.0111/MIE113 
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Ninguém gosta de dar más notícias, mas 
alguém tem de o fazer. E é bom que o faça 
bem e os estudos provam que a forma como 
são transmitidas é determinante no nosso 
processo de aceitação e na forma como su-
peramos o luto. Por isso, há regras para as 
dar. Primeira, a vítima tem um nome e ele 
deve ser usado. Antes de recebera noticia, a 
pessoa deve ser informada que vai receber 
más notícias. Segue-se uma comunicação 
do que aconteceu de forma breve, simples e 
muito clara que inclui apalavra «morreu». 
Não há lugar a eufemismos como «não re-
sistiu» ou «não conseguimos salvá-lo». Só-
nia Cunha exemplifica: «Ricardo, o meu 
nome é Sónia e sou psicóloga do INEM. La-
mento, mas tenho uma má notícia para lhe 
dar. O seu filho João esteve envolvido num 
acidente de viação muito grave e morreu 
há pouco.» É isto. Depois espera-se a rea-
ção. E a reação é expetável. A pessoa pode 
não acreditar, depois, quando acredita, vai 
chorar, vai gritar, pode cair no chão, pode 
partir coisas quando dá murros e pontapés. 
A reação não deve ser contida porque faz 
parte do processo e é necessária. O mutis-
mo costuma ser pior sinal. 

«A experiência vai dando preparação 
e capacidade de antecipação, mas nunca 
se torna mais fácil», diz Joana Anjos, 36 
anos, cofundadora daequipa de psicólogos 
do INEM, há 13 anos. «Cada vez é como 
se fosse a primeira porque cada história 
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• 

«Claro que este trabalho nos muda», 
diz Joana Anjos. «Quando temos situa-

ções com crianças, chegamos junto 
dos nossos filhos e estamos diferen-
tes.» Depois de um dia desses, a psi- 

cóloga ralha menos com os seus. 

é diferente, porque as pessoas são dife-
rentes e porque nós estamos diferentes.» 
Margarida Mota, no INEM desde 2009, 
recorda-se bem da primeira ida ao terre-
no. Foi um suicídio num sítio pequeno, ru-
ral, com muitos familiares, amigos e co-
nhecidos da vítima por perto. «A ima-
gem que guardo é de dezenas de pessoas 
juntas, muitas delas com reações muito 
extremas. Havia carga emocional mui-
to forte causada pelo sentimento de cul-
pa dos familiares. Questionavam-se por-
que é que aquele homem tinha optado pe-
la morte em vez de ficar com eles.» 

Mal chegam ao local, explica Sónia 
Cunha, é necessário avaliar as prioridades  

e as necessidades. «Há sempre necessida-
des emocionais, mas muitas vezes também 
necessidades práticas: mais informação, 
contactar familiares ausentes e dar a no-
tícia a outros familiares que chegam. Um 
dos primeiros passos é sempre proteger fi-
sicamente a pessoa. Se estamos expostos 
ao público e por vezes mesmo à comunica-
ção social, a prioridade é sempre retirar as 
pessoas para um sítio mais privado.» Ape-
sar de a função da equipa ser a intervenção 
apenas no momento de crise, para lidar 
com as primeiras reações, fazem depois 
um seguimento telefónico para perceber 
como está a situação a evoluir e para, caso 
seja necessário, fazerem a ponte com ou-
tros serviços de saúde de continuidade. 

A negociação da aceitação de ajuda em 
casos de suicídio iminente - quando já está 
em curso a tentativa de suicídio - ocupa o 
segundo lugar nos motivos de acionamen-
to da UM I PE. Os desfechos são maiorita-
riamente positivos e muitas pessoas tele-
fonam mais tarde à equipa a agradecer. 
E também há casos como o daquele ho-
mem que, em agosto de 2012, entrou na 
sede do INEM para agradecer pessoal-
mente a Sónia Cunha a intervenção que a 
psicóloga tinha feito um ano antes, quan-
do o seu único fito era pôr fim à vida. Que-
ria dizer-lhe que a sua vida tinha mudado 
para melhor. 

Mas nem sempre é possível evitar que 
a tentativa siga o seu curso. Em 2011, por 
exemplo, numa ativação para um suicídio 
iminente, Sónia Cunha percebeu imedia-
tamente que dificilmente podia evitar o 
pior. «Na avaliação de risco inicial enten-
di que não ia haver hipótese de criar uma 
plataforma de comunicação com a pessoa. 
Estava bloqueada e incapaz de dialogar.» 

 

lf 

 

O QUE ELES FAZEM 
Teleassistência 
através do 112. 
Em situações de 
crise psicológica, 
descompensação 
de doença psi-
quiátrica, ideação 
suicida, vítimas de 
abuso e violência 
física ou sexual. 

Intervenção no 
terreno. Através 
das Unidades 
Móveis de Inter-
venção Psicológi-
ca de Emergência 
(UMIPEI para 
assistência a 
vitimas ou fami-
liares de aciden-
tes e em casos de 
risco iminente de 
suicídio. 

Situações de 
exceção. Inter-
vêm em situações 
inesperadas, 
como incêndios, 
inundações, 
explosões, catás-
trofes naturais 
e humanas, 
entre outros. 

Apoio aos profis-
sionais do INEM. 
Apoiam as equi-
pas de emergèn-
cia em situações 
exigentes e po-
tencialmente 
traumáticas. 

Formação aos 
profissionais do 
INEM. Fazem 
formação na área 
das competências 
psicológicas aos 
técnicos de socor-
ro e emergência. 

Estágios 
curriculares 
e de observa-
ção. Recebem 
estudantes de 
psicologia ou 
outras áreas da 
saúde com inte-
resse na inter-
venção em crise 
psicológica. 

Investigação 
científica. Fazem 
investigação nas 
áreas de interven-
ção psicológica em 
crise, stress nos 
profissionais de 
emergência médi-
ca pré-hospita-
lar, coping, papel do 
psicólogo no Siste-
ma Integrado de 
Emergência Médi-
ca (SIEM). 
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E sem diálogo não há negociação e sem ne-
gociação é provável que nada possa ser evi-
tado.« Haviauma operação tático-policial 
no local, como há sempre nestas situações, 
e informei logo os responsáveis policiais.» 
Por isso, quando o já esperado salto acabou 
por acontecer, à vista de todos, a queda foi 
amparada pela polícia e bombeiros. O mé-
dico e enfermeiro iniciaram de imediato 
o suporte de vida para o tentarem salvar. 
Contra todas as expetativas, a história te-
ve um final feliz: foi este mesmo homem 
de 50 anos que, um ano depois, entrou na 
sede do INEM para agradecer a Sónia e à 
equipa. «Foi como falar com alguém de-
pois da morte», diz ela. 

Como se sente o peso de negociar com 
alguém a sua própria vida? Como se vive 
essa responsabilidade? Margarida Mota  

garante que não pensa nisso. «Penso no 
que a pessoa me estás dizer, não nas even-
tuais consequências.» Joana concorda. 
«Sim, estou ali com a pessoa e para a pes-
soa. Por isso é que as negociações geral-
mente demoram muito tempo. Estamos 
ali para ouvir, para tentar perceber, para 
a ajudar a pensar e, sobretudo, para mos-
trar que há alternativas.» O processo é fei-
to com base numa relação de confiança, 
é genuíno e honesto porque as palavras 
são inúteis se não forem sentidas. «Pedi-
mos à pessoa que partilhe o que sente, mas 
nós fazemos o mesmo. Se vejo a pessoa nu-
ma posição de que não gosto digo: "Ricar-
do, tenho medo que caia. Pode passar um 
pé para dentro enquanto conversa comigo 
para termos a certeza de que não vai acon-
tecer nada inesperado? », diz Joana. 

A entrega é absoluta e o foco é total. Às 
vezes percebem que o tempo passou por-
que o dia se transforma em noite e o calor 
em frio. «Estamos tão focados que nos es-
quecemos por momentos de nós e das nos-
sas necessidades», diz Sónia. «Sou mulher, 
mãe, filha, tenho a minha existência, mas 
quando estou no terreno esqueço isso tu-
do, deixo deter preocupações minhas. E só 
olho de novo para o relógio quando me vou 
embora.» Flexibilidade é a palavra de or-
dem porque quando entram de turno não 
sabem se vão terminar o dia no mesmo sí-
tio e à hora marcada ou a 250 quilómetros 
de distância da base e quatro ou cinco ho-
ras depois do fim do turno. 

Um dos grandes desafios dos psicólo-
gos de emergência é o equilíbrio delicado 
entre empatia e demasiado envolvimento 

CAPIOSMAA(9151GlOttlIMAUNS 
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emocional. «As situações tocam-nos, mas 
tem de haver empatia sem nos transfor-
marmos num amigo da família. Se perco 
algum distanciamento, transformo-me 
em alguém que também está a sofrer e dei-
xo de conseguir ajudar», diz Joana Anjos. 
«Há momentos em que o melhor que po-
demos fazer é retirarmo-nos por uns mo-
mentos para nos voltarmos a equilibrar», 
completa Sónia Cunha. 

Esses desequilíbrios momentâneos le-
vam à história de Maria. A filha tinha aca-
bado de morrer no seu quarto, apesar das 
insistentes tentativas de reanimação da 
equipa médica, mas Maria continuava 
sem aceitar. Perante esta reação da mãe, 
a equipa médica sentiu necessidade de 
chamar a UMIPE ao local e foi a psicólo-
ga Joana Anjos, ela própria mãe de cinco 
filhos, que foi prestar este apoio. Quando 
chegou, Maria recusava-se a ver a filha. 
«Havia uma reação de afastamento, uma 
rejeição, um não querer ver e não querer 
estar com ela. Sem críticas nem julga-
mentos, o que procurei fazer com aque-
la mãe foi esta reflexão: é ou não impor-
tante ter um último momento com a fi-
lha?" O tempo passava e a maca que iria 
levar a bebé chegou. E então aconteceu. 
Maria entrou no quarto, aproximou-se 
da cama, acarinhou a filha e cantou pa-
ra ela. Cantou-lhe a canção que lhe costu-
mava cantar para a adormecer e confor-
tar. Despediu-se.» Talvez tenha sido uma 
das situações mais marcantes para mim, 
ter ajudado aquela mãe a poder despedir-
-se da bebé.» 

• 
Em Pedrógão Grande «houve 

psicólogos da Segurança Social, PSP, 
Cruz Vermelha, Polícia Marítima e 

Exército», diz Sónia Cunha.«[Até dia 
22) foi feita intervenção psicológica 

a perto de 900 pessoas.» 

«Claro que este trabalho nos muda», diz 
JoanaAnjos. «Quandotemos situações com 
crianças, chegamos junto dos nossos filhos e 
estamosdiferentes.»Aochegaracasadepois 
de um dia desses abraça os filhos com mais 
força. Ralha menos. Os disparates, saltos e 
gritos não são uma chatice, são uma bênção. 

O trabalho com as problemas 
vítimas de um psicológicos a longo 
incêndio não acaba prazo, mas têm um 
depois de apagadas risco mais elevado 
as chamas, disso. «A maioria 
enterrados os das pessoas adapta- 
mortos e -se e não sofre 
reconstruido o que perturbações no 
foi perdido. Nem futuro, mas muitas 
todos os que vão precisar de 
vivenciaram o seguimento 
acontecimento psicológico», 
traumático vão diz a psicóloga 
desenvolver Sónia Cunha. 

Eles estão ali. Em casa não há conversas so-
bre trabalho mesmo estando o marido tam-
bém a trabalhar no INEM, como técnico de 
emergência pré-hospitalar (TEPH). 

Dão muito, mas também recebem mui-
to, garante Joana. «Temos o privilégio de 
tocar a vida destas pessoas e isso é imen-
so. Ainda que estejamos ali para tentar 
ajudar, há uma generosidade enorme de 
quem nos deixa estar presentes em mo-
mentos tão únicos. E isso muda-nos para 
melhor.» 

As datas, nomes e alguns pormenores das 
intervenções da equipa relatadas nesta reportagem 
foram alterados para respeitar um dos princípios 
fundadores do apoio prestado por esta equipa: 
o respeito pela privacidade e sofrimento das 
vítimas de emergência psicológica. 

«É importante que incêndio devem 
no nosso sistema estar atentos são os 
nacional de saúde flashbacks repetidos 
existam agora das situações que 
respostas para viveram, ansiedade 
continuar o trabalho severa, insónias, 
que começou a ser dificuldade em 
feito aqui nos funcionar 
primeiros dias.» normalmente e um 
Alguns dos sintomas sentimento de culpa 
individuais de por ter sobrevivido 
perturbações pós- ou não ter 
-traumáticas a que conseguido ajudar 
os envolvidos no outras pessoas. 

E DEPOIS DE APAGADAS AS CHAMAS? 
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Soma Cunha é unia das coordenadoras das equipas de psicólogos do INEM. PÁGINA 24 


