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APRESENTAÇÃO 

 

Caríssimo(a); 

 

Com alegria genuína, lançamos o novo número da Revista FLAMMAE, no 

último dia útil de 2022, data também da divulgação da QUALIS - CAPES do 

quadriênio 2017-2020, primeiro período completo em que a revista foi avaliada. 

Essa avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) trouxe-nos a boa nova que fomos considerados, por 16 

(dezesseis) áreas de avaliação, como B3. 

Sendo um periódico de acesso livre e que não cobra taxas para submissão ou 

publicação, orgulhamo-nos, acreditando no propósito que a Ciência deve iluminar 

a todos, e particularmente as atividades relacionadas à prevenção e enfrentamento 

de emergências, em suas mais variadas especificidades. 

Contando com 08 (oito) artigos e 01 (uma) resenha crítica, este número fecha 

a sequência no ano em que pela primeira vez tivemos edições trimestrais, fruto do 

crescimento, qualificação e internacionalização do periódico.  

O primeiro trabalho publicado, de autoria de George Cajaty Barbosa Braga, 

apresenta um importante retrospecto das contribuições dos Corpos de Bombeiros 

do Brasil no desenvolvimento das pesquisas em prevenção, combate e 

investigação de incêndios, salientando a experiência do Distrito Federal neste 

mister. 

As intervenções assistidas por cães de resgate em contexto escolar, no âmbito 

do Estado de Santa Catarina, é apresentada no artigo seguinte, enfatizando que 

os animais além de suas funções precípuas podem ajudar na prática da leitura de 

crianças, perfazendo benefícios para ambos. Assina o texto Adinéia Parizotto e 

Luciane Belmonte Pereira. 

Conscientizar na busca da prevenção de incêndios, tendo por palco escolas 

públicas, este é o tema do terceiro artigo. O texto relata uma experiência bem 

documentada no município de São João Del-Rei em Minas Gerais e tem como 
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autores Priscila Souza Pereira, Larissa de Oliveira Mendes, Tamires do 

Nascimento e João Paulo Detomi.  

A parceria de Guarda-vidas civis voluntários e o Corpo de Bombeiros de Santa 

Catarina é pauta do artigo seguinte, que faz foco na análise dos testes de natação 

aplicados para a seleção dos primeiros, assinado por Jeferson da Silva, Renato 

Perrut, Roberto Begrow e Rafael Manoel José. 

Em sequência André Francisco Pugas apresenta relato que tem por título 

'Ensino Presencial ou à Distância? Uma análise comparativa sobre a aplicação do 

Curso Básico de Atendimento a Emergências do CBMSC'. 

A correlação entre o Teste de Aptidão Física (TAF) e o Índice de Capacidade 

para o Trabalho (ICT) é discutido por Augusto Henrique Miranda do Egito Souza, 

usando como objeto de estudo um Batalhão de Bombeiros da Paraíba. 

A saúde ocupacional de Bombeiros Militares de Uberlândia em Minas Gerais é 

o foco de Leonardo Teixeira Mendonça e Paulo Cezar Mendes em seu relevante 

artigo. 

Os hidrante públicos são equipamentos muito relevantes na estrutura urbana 

de segurança contra incêndio em várias cidades do mundo. Rafael Cavalcanti 

Bizerra e Paulo César Lima Segantine jogam luz a questão, usando como 

perímetro de estudo as dez cidades mais populosas do Estado de São Paulo. 

Finalmente a inquietante assertiva da International Agency for Research on 

Cancer (IARC) de que a atividade de Combate a Incêndio é carcinogênica, é 

repercutida, através de Resenha Crítica escrita por Moacir Porfiro de Oliveira 

Júnior. 

Herivelto Alves Bezerra nos brinda com a forte arte gráfica desta capa, que 

enfatiza o treinamento e o Combate a Incêndio, atividade cara entre tantas aqui 

discutidas. 

A todos que fazem a Revista FLAMMAE (Editores, Revisores, Autores e 

Leitores) nossos sinceros agradecimentos e votos de um ano virtuoso. 

Boa leitura!  

Dr. Cristiano Corrêa - Ten Cel BM 

Coordenador - Corpo Editorial 
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