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Resumo 

 

Muito tem sido exposto acerca do crescimento de catástrofes no mundo, trazendo 

preocupação e necessidade de melhorar o desempenho dos atores que entram em cena quando 

as mesmas ocorrem. Diante de um evento adverso, a complexidade da situação pode 

questionar o êxito humano na assistência à população atingida, pois é exigida uma atuação 

profissional rápida na tomada de decisão e no gerenciamento de recursos. Dessa forma, o 

aumento de responsabilidade e protagonismo dos militares brasileiros da área da saúde que 

atuam nas linhas de frente do cuidado às populações atingidas por desastres consolida a 

necessidade de estender o olhar para esta profissão. Logo, a proposta de uma intervenção que 

atue de forma preventiva no preparo destes militares pode influenciar no desempenho do 

trabalho de assistência e cuidado aos atingidos, bem como na saúde física e psíquica desta 

classe profissional, visto que é preciso cuidar de si para poder cuidar do outro. Assim, o 

presente estudo busca investigar os fatores psíquicos de risco e proteção implicados na ação 

do cuidado a partir da experiência de militares da área da saúde que atuaram nas linhas de 

frente da assistência às vítimas do terremoto ocorrido no Haiti em 2010. Espera-se explorar 

em profundidade as vivências de cuidado relacionadas aos eventos da história de vida dos 

sujeitos pesquisados, compreendendo os fatores referidos pelos militares como facilitadores e 

dificultadores de suas intervenções de cuidado e assistência às vítimas no Haiti. Além disso, 

objetiva-se analisar os critérios de seleção dos militares brasileiros da área da saúde, que 

atuaram neste contexto, fazendo um mapeamento do perfil sociodemográfico e profissional 

destes sujeitos. Para tanto, optou-se por um método qualitativo, no qual a coleta de dados será 

obtida por meio de entrevistas semiestruturadas que constituirão o Estudo de Caso de cada 

participante. Serão entrevistados no mínimo dez militares, constituindo-se uma amostra por 

conveniência. As entrevistas, depois de gravadas e transcritas, serão analisadas por meio da 

Análise de Conteúdo de Bardin (1991). Esta pesquisa valoriza a experiência humana em sua 

singularidade e em função de suas motivações inconscientes. Portanto, os dados coletados 

serão discutidos por meio das contribuições teóricas da Psicanálise. Neste momento, está 

sendo realizado um mapeamento dos possíveis participantes do estudo nas instituições 

militares. 
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