
WEBINAR

PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS DA ÁREA DE SAÚDE EM FACE DA PANDEMIA: A
BUSCA PELA EFETIVIDADE

FINALIDADE

Debater  com os  interlocutores  envolvidos,  as  ações  presentes  e  futuras,  no  sentido
profilático  –  preventivo  e,  terapêutico  –  atendimento  àqueles  acometidos  pelo  vírus,
considerando  a  segurança  do  efetivo  do  COMAER,  seus  dependentes  e  agregados,
assim como demais setores da sociedade, se demandado.

JUSTIFICATIVA

Várias são as dúvidas permanentes que deixam apreensivos o  efetivo  do COMAER,
assim como àqueles responsáveis pela condução das ações que promovem a segurança
sanitária de todos os segmentos da sociedade.

As informações, por vezes desencontradas, inquietam e estressam, comprometendo o
desempenho dos servidores, demais trabalhadores, e a proteção dos que estão à sua
volta, sejam parentes, colegas de trabalho e outros.

Por essa razão, torna-se oportuno um evento onde seja possível o esclarecimento e a
orientação a respeito dos desdobramentos nesse ambiente pandêmico.

OBJETIVO(S)

Dar conhecimento ao efetivo do COMAER e a outras áreas de interesse, da busca pela
efetividade, por intermédio de ações adotadas pela Área de Saúde diante da Pandemia,
suas ações para este momento e para um horizonte futuro, considerando a segurança
sanitária do seu efetivo e demais integrantes da sociedade.

TEMÁRIO:

Exposição  I –  A busca  pela  efetividade  das  a  ções  relativas  à  segurança  sanitária,  
envolvendo militares e civis, no país e no exterior;

Tem por objetivo apresentar o repertório de ações que promovem a retomada do bem-
estar e a redução dos riscos inerentes à Pandemia provocada pelo vírus SARSCov-2. 

Especialistas  na  área  de  Avaliação  e  Intervenção  Comportamental  (PPGDHO),  bem
como  aqueles  envolvidos  com  a  Defesa  Química,  Biológica  Radiológica  e  Nuclear



(PPGCA),  já  tiveram  o  seu  “batismo  de  fogo”.  Conhecer  os  seus  procedimentos  e
experiências será relevante no apoio às decisões envolvendo o enfrentamento a essa
dinâmica,  cuja  transitoriedade  deverá  ultrapassar  alguns  anos,  para  que  se  possa
retomar algum tipo de normalidade.

EXPOSITORES: PPGCA; PPGDHO

Exposição II – O esforço de mobilização da DIRSA junto aos órgãos federais, estaduais
e municipais;

A Diretoria de Saúde da Aeronáutica – DIRSA é o órgão responsável em promover a
excelência em atendimento à Saúde e no apoio às ações operacionais da Força, pelo
aprimoramento  e  otimização  dos  recursos  e  meios.  É,  pois,  sua  responsabilidade
identificar e disponibilizar os melhores “remédios” para a efetividade na prevenção e cura
da Pandemia provocada pelo vírus SARCov-2.

Esse  processo  de  busca  e  adequação  de  respostas  a  esse  evento,  significa  o
estabelecimento de vínculos que transbordam os domínios do Comando da Aeronáutica
– COMAER, onde se estabelece um esforço interagências, envolvendo os três níveis da
Administração Pública.

Ações  concluídas,  ações  em desenvolvimento  e  aquelas  planejadas  para  um  futuro
próximo  trazidas  a  público,  ampliarão  a  sensação  de  segurança,  informação  e
cooperação, esclarecendo, com dados objetivos, o compromisso da Área de Saúde do
COMAER com seu efetivo e demais segmentos da sociedade, se assim for requerido.

EXPOSITORES: DIRSA; OUTROS

Exposição III –  Óbices e oportunidades – Ciência, Tecnologia e Inovação a serviço da
efetividade no combate à Pandemia.

É comum ouvir que cada óbice gera uma oportunidade. Nesta exposição, o objetivo é
apresentar  o  que  a  Ciência,  a  Tecnologia  e  a  Inovação  estão  contribuindo  para  o
enfrentamento à Pandemia.

As vacinas, os medicamentos, o atendimento precoce ou inicial, os recursos disponíveis
nos centros de tratamento mas, principalmente, a energia e o ânimo de pesquisadores na
produção da esperança de que, “em breve”, serão superados os infortúnios causados por
essa Pandemia.

Os  mecanismos  à  disposição,  a  “expertise”,  a  qualificação,  a  adequação  dos
equipamentos,  os  recursos  financeiros,  os  insumos,  a  relação  com  laboratórios  no
exterior, o intercâmbio tecnológico, gerando autonomia na produção desses fármacos,
desvelarão o estado-da-arte da Área de Saúde nesse processo de desenvolvimento.

EXPOSITORES: FIOCRUZ


