
 

 

 

EMDR Grupal: Intervenção em incidente crítico 
‘Família Silva”, vítima de bala perdida 
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O PAHP – PROGRAMA DE SAUDE HUMANITÁRIA PSICOLÓGICA foi criado em 
1998 com a primeira grande tragédia natural ocorrida no Brasil em Santa Catarina. 
A partir dali várias intervenções têm sido feitas ampliando os estudos e pesquisas 
na área de incidentes críticos - eventos com potencial para causar sofrimento, com 
fortes reações emocionais, cognitivas, físicas, comportamentais e espirituais para 
quem os vive e são capazes de corromper o psiquismo a ponto de adoecê-los. 
Em dezembro 2013 o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi invadido por bandidos 
que tentavam resgatar os chefes do tráfico da região que estavam dando 
depoimentos. Lá dentro o pânico imperava nos funcionários. Lá fora, cidadãos que 
passavam pela rua eram “alvejados” pelo tiroteio - uma bala de fuzil atravessou a 
vida da família R: o pequeno K, de oito anos, aguardava para atravessar a rua com 
sua avó quando foi atingido por uma bala perdida. A morte imediata abalou toda a 
família. 
O luto pela perda de um filho é considerado uma das dores existenciais mais difíceis 
de se processar, na maioria das sociedades ocidentais e orientais. Quando esse 
filho é apenas uma criança e protagoniza a incompetência de um Governo falido em 
suas ações de segurança e de sonhos frustrados de futuros melhores teremos lutos 
elevados a contas altíssimas. 
A Intervenção Psicológica aos funcionários do TJ teve como o objetivo minimizar o 
stress pós trauma a fim de que pudessem dar continuidade ao desempenho de suas 
funções e de suas vidas pessoais. O atendimento à família Silva através do 
protocolo de intervenção grupal - MGI ,  objetivou colaborar com a resiliência 
daquela família para o resgate e a esperança da reconstrução de suas vidas. 
 A Intervenção Psicológica em Crise propõe tratamento para pessoas a priori 
saudáveis; que vivem situação de surpresa e ameaças.  O protocolo de 
atendimentos grupais, familiares, conjugais e individuais são feitos para ajudá-los a 
processar experiências traumatogênicas coletivas. 
 


