ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE PESSOAL
SEÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

PLANTÃO PSICOSSOCIAL
Em virtude dos eventos traumáticos ocorridos com policiais-militares e seus
dependentes, e, considerando a necessidade de orientar e proporcionar a assistência psicossocial aos policiais e familiares que estejam em processo de luto por
motivo de morte de familiar, bem como a necessidade de estabelecer protocolos
para o acompanhamento de mortes ocorridas no âmbito da PMPR, e a normatização de procedimentos de atendimento padronizado para os policiais-militares
envolvidos em incidentes críticos, a Diretoria de Pessoal, por meio de equipe multidisciplinar (policiais-militares com formação em Psicologia, Assistência Social e
Teologia/Capelania,) em fevereiro de 2016 foi implantado o plantão psicossocial na
PMPR
É válido ressaltar, que se entende por incidente crítico, evento emocionalmente significativo, com características incapacitantes e de conteúdo muito diferenciado da experiência cotidiana das pessoas, capaz de desencadear sofrimento
incomum em uma pessoa saudável e provocar mudança ou ruptura profunda no
funcionamento fisiológico e/ou psicológico do indivíduo. Representam uma
quebra na rotina de trabalho no cotidiano do profissional de segurança pública:
catástrofes, desastres naturais, morte ou criança gravemente ferida, morte de um
companheiro de trabalho, acidentes com múltiplas mortes, confrontos entre policiais e infratores, violência no local de trabalho, entre outros.
O acionamento da equipe deverá ocorrer através do Chefe de Operações do
COPOM, que, por meio do telefone da Seção de Ação Social, (41) 3333-8328, será
atendido pelo telefonista do SAS ou Plantão do SAS (nos horários fora do expediente); por sua vez, entrará em contato com o Chefe do SAS, acionando a equipe de
sobreaviso, que, então, deslocará ao SAS/DP para a realização dos procedimentos
de incidente crítico.
Para alcançar o emocional é preciso falar sobre tudo aquilo que tem trazido o desequilíbrio! Procure um psicólogo!
Seção de Assistência Social da Polícia Militar do Paraná, Rua Santo Antônio, 231, Rebouças,
Curitiba, Paraná, Fone: (41) 3333-8328- e-mail sas@pm.pr.gov.br

