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CONTRIBUIÇÃO DA ASSISTÊNCIA INTEGRADA OPERATIVA PARA O CORPO DE 

FUZILEIROS NAVAIS NA DEFESA DA AMAZÔNIA AZUL 

 

 

 Este trabalho tem como propósito a apresentação das vantagens da utilização de um 

serviço de apoio assistencial, destinado aos militares e seus familiares, hoje em fase de 

estruturação na Marinha do Brasil, cujo enfoque de sua execução é estar presente no período 

que antecede, durante e após as missões operativas.  

Será dado um direcionamento especial para o Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) e 

ainda, mais especificamente em missão relacionada à defesa da Amazônia Azul. Esta 

abordagem será, ainda, acrescida da delimitação do apoio assistencial a que se refere este 

trabalho, para o Serviço de Assistência Integrada ao Pessoal da Marinha, composto por 

profissionais que prestam serviços nas assistências Social, Psicológica e Jurídica.  

As vantagens do serviço assistencial, aqui chamado de operativo, em função das 

características de sua execução, serão neste contexto apresentadas, em termos de contribuição, 

tanto para a prevenção de situações psicossociais críticas que possam vir a comprometer o 

desempenho dos militares em missões operativas, como para minimizar os efeitos 

psicossociais adquiridos em função das peculiaridades das missões, sobretudo àquelas que 

envolvam desgastes físicos e/ou emocionais críticos. 

Espera-se com este trabalho proporcionar o conhecimento das possibilidades e 

vantagens de atuação do Serviço de Assistência Integrada Operativa, podendo este último ser, 

ainda, considerado como uma ferramenta estratégica para a consecução das missões 

operativas do Corpo de Fuzileiros Navais na defesa da Amazônia Azul.  

"Amazônia Azul" ou "território" brasileiro marítimo é uma área de aproximadamente 

3,5 milhões de quilômetros quadrados - equivalente à superfície da floresta Amazônica - e 

poderá ser ampliada a 4,4 milhões de quilômetros quadrados em face da reivindicação 

brasileira perante a Comissão de Limites das Nações Unidas, que propõe prolongar a 

plataforma continental do Brasil em 900 mil quilômetros quadrados de solo e subsolo 

marinhos que o país poderá explorar. A atuação nacional junto a este território possui as 

vertentes econômica, ambiental, científica e de soberania. Esta última, relacionada 

efetivamente à proteção territorial é tarefa complexa, na qual se insere a atuação da Marinha 

do Brasil. 
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Daniele Moura (2009), Bacharel em Direito, mestranda em Educação Ambiental, em 

sua análise sobre a soberania da plataforma continental, cita: 

“Embora, a incorporação dessa nova área aumente 

substancialmente a quantidade de recursos naturais do Brasil, traz, 

ao mesmo tempo, imensa responsabilidade no que diz respeito à 

Economia, à Proteção Ambiental, a Iniciação Científica e à nossa 

Soberania. No mar não existem fronteiras delimitadas, os limites das 

águas jurisdicionais são linhas sobre o mar. Elas não existem 

fisicamente. O que as define é a existência de navios patrulhando-as 

ou realizando ações de presença contra ilícitos como pirataria, 

contrabando, despejos ilegais de material poluente, desova de lastro 

poluído, exploração da fauna, entre outros. A vigilância na 

Amazônia Azul é mais complexa que no continente e passa, 

necessariamente, pelo adequado aparelhamento da Marinha do 

Brasil, já que nossa História nos ensina que toda riqueza desperta a 

cobiça, cabendo ao seu detentor o ônus da proteção. Os brasileiros 

colecionam evidências a respeito. Pelo mar fomos descobertos. Pelo 

mar chegaram nossos primeiros invasores.” 

 

Sem dúvida, estrategicamente o mar é vital para o Brasil, sobretudo no que se 

relaciona ao tráfego marítimo, atividade desenvolvida em larga escala no País, que se 

comprometido, constituir-se-á em grande vulnerabilidade para a economia nacional. O 

petróleo, no mesmo nível do tráfego marítimo, caso não seja atribuída atenção especial na 

segurança das plataformas, poderá gerar uma forte crise energética no País.  

Assim, a vigilância deste vasto território é o maior desafio para Marinha, cuja 

eficiência e eficácia estão diretamente relacionadas ao adequado aparelhamento da Força, 

considerando que todo País possui interesse em manter uma extensão territorial elevada e a 

consequente necessidade de garantir a soberania sobre ele.  

Os meios Navais, Aeronavais e de Fuzileiros Navais tem sido empregados com 

bastante propriedade buscando uma vigilância estratégica sobre o imenso território. 

Especificamente, e como objeto deste trabalho, os meios de Fuzileiros Navais têm exercido 

um papel primordial neste contexto, por meio de suas operações anfíbias. 
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Destaca-se aqui que a Força de Fuzileiros Navais, como parcela importante do Poder 

Naval, e por suas características de flexibilidade, versatilidade, mobilidade e permanência, 

mantêm soldados-marinheiros qualificados e prontos para atuar tanto a bordo dos navios de 

guerra como no combate em terra, possuindo meios especialmente adequados para o 

embarque em navios e posterior desembarque em terra. 

 No contexto da proteção do território marítimo, o Conjugado Anfíbio, que se constitui 

em um Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais embarcado em uma Força Naval, 

juntamente com meios aeronavais anexados, destaca-se como operação que proporciona o 

cumprimento das tarefas básicas do Poder Naval, atuação no enfrentamento de novas 

ameaças, fruto do ambiente internacional globalizado com potencial para o surgimento de 

diversos tipos de crise.  

Outro aspecto importante neste contexto foi à promulgação da Estratégia Nacional de 

Defesa (END) brasileira, no ano de 2008, a qual aborda dentre os objetivos estratégicos e 

táticos para a Marinha, a negação do uso do mar, o controle de áreas marítimas e a projeção 

do poder em postura pró-ativa na defesa de plataformas petrolíferas e prontidão para 

responder diante de ameaças às vias marítimas. A END cita especificamente os meios de 

Fuzileiros Navais que devem se manter em pronto emprego para compor, na Marinha, a 

capacidade de projeção do poder. Este fato trouxe para o CFN a oportunidade de reafirmar 

sua vocação anfíbia e conseqüente contribuição na defesa da Amazônia Azul. 

O CC (FN) Stewart em artigo intitulado “A Retomada do Pensamento Anfíbio” 

publicado na Revista Marítima Brasileira em 2011, cita: 

“Para os Estados, a manutenção dessa capacidade de projeção de 

poder militar a partir do mar garante a seus governantes forças 

capazes de enfrentar crises de diferentes naturezas, por meio da 

realização de operações militares, desde as de caráter humanitário, 

em que não se espera o combate, até aquelas em ambiente hostil, em 

que o enfrentamento das forças opositoras é iminente.” 

 

Com relação aos recursos humanos, existe uma preocupação constante por parte do 

CFN com o preparo técnico-operacional de seus militares. Ao longo de sua carreira, o 

fuzileiro naval é permanentemente instruído, atualizado, avaliado e devidamente apoiado em 

suas necessidades. Estas vão além daquelas relacionadas ao trabalho, incluindo, ainda, as 
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necessidades relacionadas às famílias dos combatentes, cujo bem-estar psicossocial é 

fundamental, e contribui para manutenção do equilíbrio emocional requerido para o 

cumprimento das missões que lhes forem atribuídas.    

Este apoio psicossocial da MB mencionado é prestado atualmente pela Diretoria de 

Assistência Social da Marinha, que por meio da modalidade assistencial, chamada Assistência 

Integrada, atua na execução de Programas Sociais específicos. Esta assistência é constituída 

por uma equipe multidisciplinar de profissionais das áreas de Serviço Social, Psicologia e 

Direito, que trabalham em conjunto para o atendimento de demandas psicossociais 

apresentadas e, também de forma preventiva, a fim de evitar ou minimizar os efeitos que tais 

demandas possam ocasionar. Existem hoje 11 Programas Sociais, destinados a todas as faixas 

etárias, para militares, servidores civis e familiares. Os locais de atendimento são chamados 

de Órgãos de Execução do Serviço de Assistência Integrada ao Pessoal da Marinha (OES), os 

quais podem ser subdivididos em Núcleos do Serviço de Assistência Integrada ao Pessoal da 

Marinha (N-SAIPM), OM com facilidade de Serviço Social (OMFSS) ou, ainda, Serviços de 

Assistência Social Hospitalar (SAS-H). Estes OES estão distribuídos em todo Brasil e 

também prestam serviço diretamente às OM por meio do SAIPM Itinerante (modalidade de 

atendimento diretamente nas bases de apoio ou navios que estão sendo deslocados) ou por 

meio de visitas domiciliares. 

Dentro deste serviço, atualmente, está sendo estruturado na MB uma modalidade de 

atuação denominada Assistência Integrada Operativa, cujo propósito principal constitui-se em 

uma ação de presença mais efetiva junto aos militares em missões operativas e aos familiares 

destes militares, em demandas psicossociais, tanto associadas às especificidades do trabalho, 

como àquelas vinculadas ao meio familiar. Dentre as demandas do trabalho podemos citar a 

necessidade de orientar o militar quando aos aspectos relacionados os gerenciamento do 

estresse, demanda comum, sobretudo em missões cujo desgaste físico, emocional e o 

afastamento familiar são mais intensos. Neste caso específico, as equipes dos OES se 

propõem a realizar um trabalho no período que antecede algumas missões, com o cunho 

preventivo; um trabalho durante as missões, com uma ação de presença realizada pelos meios 

possíveis, adequados ou exeqüíveis de acordo com a missão (SAIPM Itinerante, atendimento 

on-line, entre outros); e um trabalho imediatamente após as missões operativas, que visa 

contribuir para uma melhor adaptação do militar para o retorno a outro tipo de trabalho ou 

trabalho de origem, além de contribuir para minimizar possíveis efeitos nocivos da exposição 
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excessiva aos estressores que possam levar a algum tipo de transtorno de estresse pós-

traumático. 

Dr. Ney Bruck, conteudista de curso sobre Psicologia das Emergências cita: 

“Há muitas variáveis que determinam como alguém será afetado 

pelo estresse traumático, incluindo a idade, experiência, 

expectativas, interpretações, entendimento e percepções do evento 

traumático. A recuperação de um evento traumático pode ser 

influenciada pela personalidade, natureza dos estressores 

vivenciados, pelos recursos de enfrentamento, recursos de apoio e a 

natureza doa adaptação que pode envolver uma mudança positiva de 

caráter.” 

 

No contexto familiar, existe um desgaste significativo, tanto para os familiares que 

ficam aguardando os militares empregados em missões, como dos próprios militares que, 

como seres humanos, podem ser afetados por questões críticas, muitas vezes vinculadas a 

problemas de saúde, segurança ou socioeconômicos, que porventura venham a atingir suas 

famílias. Não há como ser totalmente indiferente frente à tais situações. Estas, contudo, 

podem ser minimizadas ou monitoradas pelas equipes de Assistência Integrada Operativa 

baseadas em terra, próximas às famílias destes militares em missões, o que pode trazer, sem 

sombra de dúvida, uma maior tranqüilidade para todas as partes envolvidas. 

A Marinha, como força armada pioneira no Brasil para este tipo de serviço, está 

buscando qualificar suas equipes de Assistência Integrada, bem como empregar tais equipes 

em missões operativas em larga escala. Desta forma, poderá ser adquirida maior experiência 

para atuar neste meio, o que contribuirá para a melhoria do desempenho dos combatentes no 

cumprimento das missões, com o mínimo de desgaste dos homens e mulheres empregados. 

Acredita-se que, no momento atual, onde nosso país está vivendo um cenário de 

conquistas importantes no meio internacional, seja o momento ideal para que a Marinha, com 

a responsabilidade pela proteção do nosso imenso território marítimo, nossa Amazônia Azul 

e, especificamente, a crescente demanda pelo emprego dos Fuzileiros Navais neste contexto, 

possa crescer em todos os sentidos, pois não existe Força sem a força dos militares que a 

compõem. 
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