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Eventos Científicos 

Jornada Científica do Centro de Medicina 

Aeroespacial - CEMAL 

 No dia 13 de fevereiro de 2019, em comemo-

ração ao seu 84º Aniversário, o CEMAL realizou a 

Jornada Científica com o tema “Abordagem Pericial 

Militar”. A programação contou com as seguintes 

palestras: Perícias Médicas Militares na Marinha do 

Brasil: Panorama atual e perspectivas. Palestrante: 

CMG (Md) Rita de Cássia; Auditoria em Perícia 

Médica. Palestrante: Maj Med (EB) Cláudia Nasci-

mento; Reabilitação Profissional no Meio Militar: 

Palestrante: Cel BM Med RR José Manoel Alves de 

Oliveira. 

 

15ª Jornada de Saúde do Hospital de Ae-

ronáutica de Manaus - HAMN 

 O 16o Aniversário do Hospital de Aeronáutica 

de Manaus (HAMN) contou com um evento científi-

co já tradicional na capital do Amazonas. No dia 4 

de maio, na Universidade do Estado do Amazonas 

(UEA), aconteceu a 15o Jornada de Saúde do Hos-

pital de Aeronáutica de Manaus. A programação foi 

iniciada com duas palestras no auditório principal, 

para toda a audiência. Depois, o público se dirigiu 

para salas separadas por áreas da saúde, onde 

puderam participar de palestras, cursos e mesas 

redondas de Medicina, Enfermagem, Odontologia, 

Farmácia Bioquímica, Fonoaudiologia, Nutrição, 

Serviço Social, Fisioterapia, Terapia Ocupacional e 

Psicologia. Para a inscrição, que chegou ao núme-

ro recorde de 538 pessoas, foi solicitada a doação 

de gêneros alimentícios. Foram arrecadadas 2 to-

neladas de alimentos, 34 litros de óleo e 122 cai-

xas de leite, que foram entregues para duas insti-

tuições de caridade. 

 

I Jornada Científica do Dia da Enferma-

gem - DIRSA 

 A Diretoria de Saúde realizou, no dia 10 de 

maio, a I Jornada Científica Alusiva ao Dia da En-

fermagem. Com o tema “Síndrome de Burnout e os 

Profissionais de Enfermagem”, o evento reuniu mi-

litares e civis do Rio de Janeiro e foi acompanhado 

por profissionais de todo o Sistema de Saúde da 

Aeronáutica (SISAU), em tempo real, por videocon-

ferência. A programação contou com a palestra 

“Síndrome de Burnout: Sinais, diagnóstico e trata-

mento”. Palestrante: 1º Ten Med Tiago Gualberto 

Fernandes de Paula, psiquiatra do Hospital Central 

da Aeronáutica (HCA). Em seguida, a mesa redon-

da, moderada pela Ten Cel QFO Enf R/1 Heloísa 

Alves da Silva, do HCA, reuniu a Dra Dorisdaia 

Carvalho de Humerez, do Conselho Federal de En-

fermagem (COFEN), com o tema: “Síndrome de 

Burnout e a Enfermagem”; o 2º Ten Enf Fábio José 

de Almeida Guilherme, do Hospital de Aeronáutica 

dos Afonsos (HAAF), com o tema: “Síndrome de 

Burnout e a Enfermagem na FAB”; o Enfermeiro 

Wagner Soares Schiavini, do Hospital Barra D’Or, 

com o tema: “Síndrome de Burnout e a Enferma-

gem na Rede Privada”; e a 1º Ten QOAP Camila 

de Carvalho Machado, psicóloga do Instituto de 

Psicologia da Aeronáutica (IPA), abordando o te-

ma: “Burnout, Suicídio e o Profissioinal de Enfer-

magem”. 

 

XIX Jornada Científica Odontológica da 

OASD 

 A Odontoclínica de Aeronáutica Santos Du-

mont (OASD) realizou, no dia 16 de maio de 2019, 

a XIX Jornada Científica Odontológica, como parte 

dos eventos comemorativos dos 33 anos de cria-

ção. As palestras apresentadas foram: “Meu paci-

ente tem DTM. E agora? Dicas para o clínico”. Pa-

lestrante: Prof. Francisco José Pereira Junior, e 

“Análise digital da oclusão e dispositivos individuali-

zados”. Palestrante: Prof. Diego Zimmermann. Pa-

ralelamente à Jornada, no auditório da OASD, fo-

ram ministradas palestras para o efetivo de gradua-

dos e praças. O Prof. Marcos Vitor de Oliveira Gou-

vêa ministrou a palestra “Finanças Pessoais”, e o 

1° Ten EFI Marcelo Morone ministrou a palestra 

“Nutrição e Inteligência Emocional”. Na ocasião foi 

entregue o XI Prêmio Orlando Chevitarese, conce-

dido anualmente pela OASD a militares que se 

destacaram no meio científico. O vencedor da cate-

goria Dissertações e Teses foi o 2º Ten Dent Alex 

Martins Gomes, do Esquadrão de Saúde de Lagoa 

Santa, e o vencedor da categoria Artigo Científico 

foi o Cap Dent Daniel Costa Ferreira de Almeida de 

Almeida, da OASD. 
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Jornada Científica sobre Saúde Operacio-

nal e APH Tático - HFAG 

 No dia 30 de maio de 2019, o Hospital de 
Força Aérea do Galeão (HFAG) realizou, no auditó-
rio da Diretoria de Saúde da Aeronáutica, a 1ª Jor-
nada Científica sobre Saúde Operacional e APH 
Tático. A Jornada contou com palestrantes nacio-
nais civis e militares das Forças Armadas e Forças 
Auxiliares do RJ e SP, além de palestrantes inter-
nacionais e foi transmitido por meio de videoconfe-
rência para diversas unidades da FAB, contando 
com tradução simultânea. Com 180 participantes 
presenciais da Aeronáutica, Marinha, Exército, Po-
licia Militar do Estado do RJ e SP, Policia Civil do 
Estado do RJ, Policia Federal e Corpo de Bombei-
ros Militar do Estado do RJ, a Jornada foi uma 
oportunidade ímpar para reforçar a necessidade de 
integração e interoperabilidade dos profissionais de 
saúde envolvidos com o tema. As palestras abor-
daram assuntos relacionados ao Atendimento Pré-

Hospitalar Tático (APH Tático), TCCC (Tactical 
Combat Casualty Care) e a preparação do Opera-
dor de Saúde no apoio às tropas em confronto, ca-
tástrofes e missões humanitárias. 

 

II Curso Brasileiro de Aspectos Médicos 
em Assistência e Proteção Contra Armas 
Químicas - CBRAMED II 

 Na semana dos dias 03 a 07 de junho de 
2019, o Hospital de Força Aérea do Galeão 
(HFAG) coordenou o Segundo Curso Brasileiro de 
Aspectos Médicos em Assistência e Proteção con-

tra Agentes Químicos (CBRAMED II) com a finali-
dade de capacitar profissionais de saúde para atu-
ar no atendimento de vítimas de agentes químicos, 
com ênfase no ambiente intra-hospitalar. O Curso 
contou com a participação de alunos militares vin-
dos da Aeronáutica, do Exército, da Marinha e do 
Corpo de Bombeiros.  
 O Instituto de Medicina Aeroespacial Briga-
deiro Médico Roberto Teixeira (IMAE) foi responsá-
vel por diversas instruções e oficinas sobre Evacu-
ação Aeromédica (EVAM) de pacientes contamina-
dos e contribuiu com o emprego de manequins que 
reproduzem os sinais e sintomas de um paciente 
real.   
 Já o 1º Batalhão de Defesa Química, Biológi-
ca, Radiológica e Nuclear (1º Btl DQBRN) teve a 
responsabilidade de conduzir uma instrução teórica 
e prática sobre a utilização do equipamento de pro-
teção individual em atividades de DQBRN. 
 O representante do Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovação e Comunicação (MCTIC), 
presente na abertura do evento, afirmou que, a 
partir do próximo ano (2020), o CBRAMED estará 
na grade curricular da Organização para a Proibi-
ção de Armas Químicas (OPAQ) para o grupo de 
países da América Latina e Caribe (GRULAC) em 
língua espanhola.  
 A OPAQ (em inglês: Organisation for the 
Prohibition of Chemical Weapons - OPCW) é uma 
organização internacional independente, criada em 
1997 pelos países membros da Convenção de Ar-
mas Químicas, e faz um trabalho de cooperação 
com a Organização das Nações Unidas. A OPAQ 
recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2013. 
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