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Introdução: Segundo Paranhos (2013), cenários abrangendo desastres e catástrofes tem
se tornado mais frequentes e afetado grande número de pessoas no Brasil e no
mundo.Tragédias de cunho ambiental provocadas por instabilidade natural ou causas
antrópicas tem provocado grande sofrimento psicológico nas pessoas afetadas,
interferindo e comprometendo os processos do desenvolvimento humano.
Diante disso, a atuação do profissional especializado em Psicologia de emergências e
desastres tem sido cada vez mais necessária. 
A finalidade de desenvolver estratégias específicas para minimizar os impactos
psicológicos exige do profissional conhecimento em várias áreas.  Objetivo: Investigar
quais as contribuições da Psicologia frente situações de emergências e desastres.
Metodologia: Essa pesquisa se caracteriza como sendo exploratória descritiva, devido
seus objetivos. 
Também se representa como pesquisa bibliográfica, de acordo com seus
procedimentos. Essa modalidade é desenvolvida a partir de materiais já elaborados,
constituindo-se principalmente por livros e artigos científicos. Para a realização da
coleta de dados serão utilizados materiais tais como, livros, artigos científicos e
periódicos. 
No primeiro momento irá ser realizada a coleta dos materiais.  Após a obtenção dos
materiais, será feita a leitura dos materiais, utilizando os critérios citados por Gil
(2017) dentre eles, identificar e relacionar as informações.  Resultados: Durante a
pesquisa foram encontrados 192 artigos a partir dos descritores utilizados, dos quais
182 foram excluídos por estarem em língua estrangeira, resumos incompletos ou
artigos que não estavam relacionados ao tema. Ficando portanto,10 artigos; estes que
serão utilizados por se tratarem de teses em língua portuguesa, na íntegra e que vão ao
encontro do tema da pesquisa.  Conclusão: Considera-se que a atuação do psicólogo
em situações de emergências e desastres vai além do fazer da clínica. Buscando
sempre a subjetividade dos sujeitos envolvidos e sua saúde mental. Este profissional
também deve estar diretamente implicado na articulação em rede, uma vez, que esta é
a base da intervenção. 
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