Homem tem surto psicótico e
apedreja
ambulância
em
Santarém
O homem atirou pedras em direção a ambulância acertando na
parte de cima do para-brisa. Em seguida, deu duas pedradas na
lateral da ambulância, onde quase acertou o enfermeiro
identificado por Josiel. | Foto:Reprodução
Segundo informações, ele inclusive já havia agredido uma idosa
que saia do Hospital Regional do médio Baixo Amazonas.
Um episódio deixou pessoas assustadas e preocupadas em
Santarém, no oeste paraense. Ele estava em um surto psicótico
e apedrejou uma ambulância.
Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)
receberam uma chamado para conduzir um homem não identificado
ao pronto-socorro. O suspeito estaria em um surto psicótico
enquanto segurava um pedaço de madeira. Ele inclusive já havia
agredido uma idosa que saia do Hospital Regional do médio
Baixo Amazonas.
A ambulância se deslocou para frente do hospital e ao chegar,
foi recebida com batidas de madeira na sua porta. Os
socorristas acionaram apoio da Polícia Militar, que enviou uma
equipe do grupo tático operacional para usar balas de
borracha, caso fosse preciso.
O homem avistou a viatura da polícia e invadiu o local. A
ambulância o seguiu para informar para viatura policial o
paradeiro do mesmo. O homem atirou pedras em direção a
ambulância acertando na parte de cima do para-brisa. Em
seguida, deu duas pedradas na lateral da ambulância, quase
acertando o enfermeiro que estava no veículo.

Na tentativa de conter o homem, a polícia o alvejou com balas
de borracha. Ele foi conduzido até a delegacia de Santarém, e
após os procedimentos, seguiu ao pronto-socorro para ser
sedado e medicado.
Além disso, um laudo policial deve ser feito para que haja uma
solicitação à Secretaria de Saúde para a troca do para-brisa
danificado. O serviço deve demorar cerca de um mês para ficar
pronto.
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