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Eventos Científicos 

36ª Jornada Científica do Hospital de For-

ça Aérea do Galeão 

 No dia 21 de janeiro de 2021, aconteceu a 

36ª Jornada Científica do Hospital de Força Aérea 

do Galeão (HFAG), alusiva ao 40° aniversário do 

Hospital.  

 O tema central da Jornada foi “Combate à 

COVID-19”, no sentido de apresentar aspectos das 

ações adotadas no enfrentamento desta pandemia 

viral.  

 Como tem sido a norma, a organização da 

Jornada possibilitou a transmissão online simultâ-

nea, no modelo webinar, face às restrições existen-

tes no atual contexto da pandemia.  

 A Jornada ofereceu conhecimento sobre di-

versas áreas assistenciais do HFAG, explicitando 

pontos relevantes do tema, perpassando o panora-

ma geral e o contexto do enfrentamento, seus de-

safios, oportunidades de aprendizado bem como  

aspectos das áreas de odontologia e fisioterapia. 

 Nesse sentido, diversos profissionais foram 

convidados a ministrar palestras. Participaram do 

evento, médicos, dentista e fisioterapeuta, cada um 

apontando suas experiências nas respectivas á-

reas de atuação. O Coronel Médico Heitor Castro 

Junior, Chefe do CTQ - Centro de Tratamento de 

Queimados, atualmente funcionando como Unida-

de de Terapia Intensiva para pacientes Covid-

19,  apresentou o tema: “Desafios e Aprendizados 

do HFAG perante a Covid-19”. A seguir, a Capitão 

Médica Juliana de Seixas Corrêa, Chefe da Infecto-

logia, apresentou a conferência: “Panorama Geral 

em Números da Covid-19 no HFAG”, e o 1º Tenen-

te Dentista Cesar Werneck Noce dos Santos, Che-

fe da Seção de Estomatologia apresentou o tema: 

“O Papel da Odontologia Frente à Covid-19”.  En-

cerrando o evento, a Tenente-Coronel Fisiotera-

peuta R1 Cristina Marcia Dias, Coordenadora da 

Seção de fisioterapia do HFAG apresentou o tema: 

“Atuação da Fisioterapia na Covid-19”.  

   

86º Aniversário do Centro de Medicina Aeroes-

pacial  

 Em comemoração ao 86° aniversário do Cen-

tro de Medicina Aeroespacial (CEMAL) foi realiza-

do, no dia 11 de fevereiro de 2021, um ciclo de pa-

lestras, no formato de videoconferência, com o te-

ma: “Modernização do Sistema Pericial da Aero-

náutica”. 

 O evento contou com a participação do Major 

Brigadeiro Médico José Luiz Ribeiro Miguel, Diretor 

de Saúde, que fez a abertura da videoconferência, 

tendo como público-alvo os Subdiretores da DIR-

SA, Diretores, Chefes, Oficiais, Graduados e Pra-

ças das Organizações de Saúde, sediadas no Rio 

de Janeiro e em todo o Brasil. 

 Compondo o ciclo de palestras, inicialmente 

O Brigadeiro Médico Cloer Vescia Alves – Subdire-

tor de Atenção à Saúde e Regulação da Assistên-

cia Médico-Hospitalar (SARAM) desenvolveu o te-

ma “Reestruturação do Sistema de Juntas de Saú-

de da Aeronáutica – NSCA 160-11”. 

 Em prosseguimento,  O 1° Tenente Enge-

nheiro José Edicleiton Silva Wanzeler e a 2° Sar-

gento Ana Carolina Dias Faria, ambos  da Subse-

ção de Planejamento e Controle do Centro de 

Computação de Aeronáutica do Rio de Janeiro a-

presentaram a palestra: “Informatização do Siste-

ma Pericial da Aeronáutica. Sistema Informatizado 

de Perícias Médicas da FAB”. 

  

 


