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Resumo 

 

Atualmente constata-se na mídia o aumento de eventos de desastres e catástrofes no 

Brasil. Tendo em vista esse quadro, é pertinente o incentivo ao aperfeiçoamento dos 

profissionais que atuam na assistência às vítimas de tais calamidades. A Psicologia vem 

abordando o impacto social e individual nas vítimas destas tragédias, porém o mesmo 

não ocorre com a mesma frequência no que diz respeito a estudos sobre a saúde 

psíquica dos profissionais responsáveis pelo cuidado neste contexto laboral. Constata-se 

que os militares brasileiros são cada vez mais requisitados para protagonizar ações no 

âmbito da saúde neste cenário de desastres, tendo uma exposição constante a eventos de 

risco. Este projeto visa investigar por meio de uma leitura psicanalítica os fatores 

psíquicos de risco e proteção presente em militares da área da saúde na ação do cuidado 

às vítimas do terremoto ocorrido no Haiti em 2010. Objetiva-se desta forma, 

compreender as condições de trabalho destes profissionais em situação de catástrofes 

voltando atenção para as condições de saúde psíquica desses agentes de cuidado. Desta 

forma, abre-se, também, a possibilidade de aprimorar a qualidade do atendimento 

oferecido à população que necessita de tais profissionais em situação de calamidade. 

Em relação à metodologia, 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, que permaneceram, no mínimo trinta dias no 

Haiti, constituindo-se em uma amostra por conveniência. As entrevistas, depois de 

gravadas e transcritas, serão analisadas por meio da Análise de Conteúdo de Bardin 

(1991) por meio da releitura proposta por Moraes (1999) e discutidos por meio das 

contribuições teóricas da Psicanálise. Neste momento, o estudo encontra-se em fase de 

seminários de estudo sobre o tema e de contato com a instituição na qual serão 

coletados os dados. 
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