
Guia de 
intervença o 

para 
Intervenientes 

NÃ O ESQUEÇÃ DE... 

Antes de qualquer intervenção, certifique-se de que 

não há nenhum perigo. 

O cuidar de si mesmo. Esteja ciente de suas 

limitações. Se você não se sentir pronto, ou nâo se 

sentir em condiçoes deve pedir ajuda. 

Esperar pelo pedido de ajuda (não auxilie sem lhe 

ser pedido; deixe um número onde você está 

contactável para, se necessário, poderem localizá-lo.  

Siga as instruções do seu coordenador. Em caso de 

dúvida, pergunte. 

Notifique a pessoa de referência, qualquer problema 

ou desconforto. 

Trabalhe num computador pois isso facilita o 

trabalho dos outros profissionais. 

Descanse respeitando os turnos e horários. Não se 

esqueça de dar um número de contacto onde o 

possam contactar  

Leve o telemóvel com a bateria carregada o 

carregador  (se necessario). 

Existem responsáveis para falar com a imprensa. 

Não o faça diretamente. 

Escriba la consigna aquí. 
Grupo de Emergência do Colégio Oficial de Psicólogos de Madrid 

(Espanha) 

GESTÃ O SITUÃÇO ES DIFI CEIS 
 

Antes dos ataques de pânico, emprega técnicas de 

relaxamento (a respiração diafragmática, 

profunda...) e de controlo da hiperventilação 

(respirar em saco de papel, mãos...), se for o caso. 

 

Antes das reações agressivas, mostra uma atitude de 

calma e serenidade, sem levantar o tom de voz ou 

fazer movimentos bruscos. Não tente argumentar. 

Deve identificar a existência de risco de suicídio 

(ideação, tentativas anteriores, história da família...). 

Deve incentivar a expressâo emocional. 

Deve exibir uma atitude calma e empática. Usa a 

escuta activa e pausas pensativas. 

CUIDADO COM: 

Os confrontos. Evite discutir com a pessoa, se a 

mesma estiver alterada ou irritada. 

Sufocar a expressão emocional (choro, raiva...). 

Deixar a pessoa sozinha. 

O contato físico. Avalie antes a situação. 
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Ãcolhimento e acompanhamento    
as familias 

Fdentifique-se e apresente-se como um profissional. 

Preserva a privacidade dos envolvidos  

Observe o estado emocional da pessoa a companhar (nível 
de atenção, orientação, agitação, relações de grupo). 

Mostre paciência, interesse e segurança. Exibe uma 
atitude empática e segura. 

Utilize a escuta ativa, respeite o silêncio e prestar atenção 
a os pedidos/quiexas da pessoa. 

Normalize os estados emocionais, é uma reação normal a 
uma situação atípica. 

Incentive o contato com outros membros da família, 
lugares ou pessoas que possam oferecer apoio e 
informação. 

Faca relatórios sobre a situação e sobre procedimentos a 
serem seguidos em todos os momentos do episódio (o 
relatorio debe ser direto, específico e claro); 

Evite tecnicismos desnecessários ou mentiras. Use frases 
curtas, linguagem acessível e, se necessário, dê instruções 
escritas. 

Facilite o contacto, sempre que possível, com profissionais 
que possam ajudar nessas circunstâncias. 

CUIDADO COM: 

Falar  pessoalmente sem observar a situação primeiro. 

Generalizar. Nem todas as pessoas precisam da mesma 
coisa na mesma situação e nem todas as pessoas estão 
prontos para receber aconselhamento. 

Dar falsa esperança, fazer previsões ou fornecer 
informações que você não sabe. 

Rejeitar os sentimentos do outro (verbal ou não verbal) ou 
interromper o seu discurso. 

Fornecer bebidas estimulantes (cafeína com proteína...) o 
medicamentos sem supervisão médica. 

Cuidado como grau de envolvimento com os afectados. 

ÃCOMPÃNHÃMENTO NO 
RECONHECIMENTO DE CORPOS E 
OBJECTOS PESSOÃIS 
 

Este pode ser um momento de colapso emocional. 

Adotar uma atitude de proximidade, mas sempre 
respeitando a sua privacidade. 

Acompanhamento a os membros da família em todo 
o processo 

Desencoraje o reconhecimento de corpos se forem 
irreconhecíveis ou estiverem em muito mau estado. 
Negoceie acordos com o familiar mais afetado, que 
permita o reconhecimento dos corpo por terceiros. 

Informe da maneira mais exacta possível (mas 
evitando dados sórdidos ou desnecessários).  

Assegure a entrega dos objectos num recipiente 
adequado. 

Durante a identificação e / ou coleção de objetos 
pessoais, procure: 

Estar ao lado da pessoa, respeitando a sua 
privacidade. Fique de lado para ela (ligeiramente 
para trás) e estabeleça contato físico, se necessário. 
Não se esqueça de respeitar o silêncio. 

Permita a expressão emocional. 

Deixe a pessoa a sós com o falecido, ou, se for o caso, 
com os pertences da vítima (se assim o desejar). 

CUIDADO COM:  

O contágio emocional. Se existirem múltiplas vítimas, 
procure manter separados os familiares de cada 
uma. 

A aglutinação de diferentes famílias de vítimas (se 
houver), e em diferentes momentos do processo de 
(comunicaçao de más notícias, a identificação dos 
corpos ...). 

Deixar a família sozinha. Se preferem ficar sozinhos, 
deve-se respeitar e lembrá-los que estamos ali para 
ajudá-los em tudo o que eles precisem. 

COMO COMUNICÃR MÃ S NOTI CIÃS 

Antes de mais apresente-se 

Encontrar o ambiente adequado: que proteja a 
privacidade, na presença de um familiar ou amigo (se 
possível). Convide-o a sentar-se. 

Não se esqueça de: 

- Notificar pessoalmente. 

- Encontrar a pessoa certa, dentro da familia, para 
receber a noticia. 

- Averiguar o que é que essa pessoa ja sabe. 

- Avaliar se é o momento adequado para dar a noticia. 

As reações emocionais intenssass são normais e Nao 
devem ser reprimidas. 

Responder honestamente. Dar informação clara e 
concisa. 

A linguagem não-verbal é essencial (corpo magro, 
contato visual, distância ....). 

Cada pessoa responde de forma diferente a uma má 
notícia. 

Promove a comunicação e contato com outros parentes e 
pessoas de referência. Ele pode atuar como uma ligaçao. 

CUIDADO COM: 

Deixar a pessoa sozinha, após a divulgação da notícia. 

Culpar, moralizar ou permitir que a pessoa faça. 

Impedir o choro. 

Use expresso es removendo a importância para o que 
aconteceu (por exemplo, "não se preocupe") ou frases 
como ("perdemos", "foi", "Eu entendo perfeitamente", 
"calma", "não chore "...). 

A utilizaçao Eufemismo ou expressôes técnicas des 
necessárias: pode ser confuso. 

Usar termos como “cadavere” ou morto ou vítima. Use o 
nome do falecido num tempo verbal passado. 

Dê detalhes não solicitados, excessivos, desnecessários 
ou ásperos. 

Nunca minta ou transmitir falsas esperanças. 
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