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O Hospital de Aeronáutica de Canoas conta com bons equipamentos e diferenciadas equipagens que agora passo a 

guardar para todo sempre nas folhas que daqui pra diante serão grafadas de forma científica, mas intimamente, permanecerão 

insculpidas nos meus mais profundos sentimentos com apreço e admiração pela expressiva altivez, beleza incontestável e 

firmeza de caráter dos nossos eficientes e eficazes profissionais de excelência, cuja essência denota claramente o quanto são 

proficientes para crescer intelectualmente. 

Na minha modesta concepção de valores, entendo que no HACO, esta revista tem tudo para crescer exponencialmente 

e se fazer representar cada vez mais no cenário acadêmico regional e possivelmente nacional, sobretudo por ostentar como 

característica evidente a tendência vanguardista do efetivo.  

Salvo engano, estávamos crescemos a olhos vistos no ano de 2019, tanto na operacionalidade militar quanto 

administrativa, enquanto buscávamos formas para o aperfeiçoamento técnico contínuo de todos os nossos colaboradores. 

Ao completar 69 anos, o HACO apresentou sinais de mudanças que culminaram por separar efetivamente os que 

insistiam em se manter como joios, cada vez mais dispersos em meio ao extenso trigal de excelência de valores dos eficientes 

e eficazes que verdadeiramente fazem a diferença. 

No desenvolver dos septuagésimo ano de existência, quando tudo parecia perfeito, surgiu o inimigo invisível da 

COVID19, comprometendo todos os nossos projetos e planejamentos de gestão. Nossas formaturas associadas aos 

congraçamentos mensais foram interrompidas, assim como as nossas reuniões científicas, atendimentos ambulatoriais, 

cirurgias, inspeções de saúde, exames complementares e atividades de grupos de convivências específicas.  

Diante disso, foi preciso inovar para poder adequar às novas necessidades vigentes. Inauguramos uma nova Divisão de 

Ensino e Pesquisa mais robusta no tocante ao pessoal e parcerias institucionais. Concluímos nesse septuagésimo ano do 

HACO, a formatação da residência médica em atenção primária a Saúde, a criação do Curso de Capacitação em Odontologia 

Hospitalar e possivelmente uma residência multiprofissional em parceria com universidades locais, além de um inovador Centro 

de Treinamento Realístico em Saúde Operacional Avançado Aeroterrestre (CTRSOAAT), que conta com uma equipe de 

instrutores que treinou e favoreceu a melhoria de capacidade de mais de 400 profissionais de saúde regionais das três FFAA e 

da Prefeitura de Canoas. A performance alcançada nos treinamentos, fez saltar aos olhos do Ministério da Defesa, a 

necessidade de patrocinar a aquisição de novos e modernos equipamentos realísticos para o CTRSOAAT do HACO. No nível 

assistencial foram criados: a ala da Unidade de Apoio à Criança, o Serviço de Atendimento Domiciliar de Alta Complexidade e a 

equipe de pronto-emprego operacional de apoio ao PEAA, aliado a uma nova doutrina tática de utilização racional e técnica de 

ambulâncias. 

Sem ferir ou impor religiosidade frente à ausência de qualquer credo daqueles que não professam qualquer religião, 

agradeço a Deus e concito todos a analisar o quanto somos privilegiados por nos encontrarmos vivos, plenos e capazes diante 

do cenário pandêmico atual.  

Por fim, convido todos para uma reflexão silenciada na intimidade mais profundidade dos próprios pensamentos e 

sentimentos diversos, a fim de minimizar qualquer inquietação intrínseca, para que possam prestar pela força do amor mais 

puro e efetivamente sublime, homenagens a todos que partiram nesse ano de perdas, estendendo as mais sinceras 

condolências aos familiares e amigos dos que se foram e desejo-lhes saúde, sucesso e muita paz. 
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