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Resumo 

 

Considerando o aumento de eventos desastrosos que acometem o mundo e o Brasil, torna-se 

cada vez mais importante a abordagem desta temática. Diante deste quadro, faz-se essencial 

estender o olhar para os profissionais que atuam na assistência às vítimas de tragédias e 

refletir acerca dos possíveis impactos psíquicos desta realidade traumática. Os militares 

constituem uma classe profissional que tem sido cada vez mais requisitada para atuar em tais 

circunstâncias. Constante tensão e perigo, risco à saúde e à vida, bem como grande 

responsabilidade em relação à integridade física de si mesmo e de terceiros podem ser 

consideradas características inerentes a sua função laborativa. Exige-se desta classe trabalhista 

um constante estado de prontidão e exposição a eventos de alto impacto estressor. Levando 

em consideração a realidade externa da catástrofe como um ambiente de trabalho em que 

estão presentes altas demandas internas, objetiva-se compreender o processo de construção de 

estratégias para lidar com os efeitos psíquicos desta atuação. Com base no referencial teórico 

da Psicanálise, este estudo visa explorar a vivência singular destes profissionais, promovendo 

um espaço de atenção ao agente de cuidado a fim de melhorar a qualidade da assistência à 

população atingida por uma catástrofe. Nesta perspectiva, objetiva-se investigar os fatores de 

risco e os elementos protetivos implicados na experiência de militares que atuaram no cuidado 

às vítimas do terremoto ocorrido no Haiti em 2010. Para tanto, optou-se pelo pressuposto 

metodológico qualitativo. A pesquisa contará com no mínimo dez militares brasileiros e a 

coleta de dados será realizada em organizações da Força Aérea Brasileira por meio de dois 

instrumentos: uma ficha de dados pessoais e sociodemográficos e uma entrevista 

semiestruturada composta por questões abertas conduzidas por eixos norteadores 

preestabelecidos. O conjunto destes instrumentos constituirá o Estudo de Caso de cada 
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participante que será analisado pelo método denominado Análise de Conteúdo de Bardin. 

Atualmente estão sendo realizadas as entrevistas com os participantes deste estudo. 
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