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APRESENTAÇÃO
“Proteger e salvar vidas é o que nos une.”

A Revista FLAMMAE, desde a sua 1ª edição, representa excelente
vitrine de pesquisas com temas fundamentais a realização das atividades
desenvolvidas nos Quartéis de Corpos de Bombeiros. Por isso consideramos
um privilégio e uma honra, termos sido convidados para fazer a apresentação
da 16ª edição desse elogiável periódico, que também se destaca pelo fato de
ser publicada no dia nacional dos bombeiros (02 de julho), coadunando com os
materiais publicados: artigos com temas alinhados com matérias atuais e
relevantes na atuação de bombeiros militares.
O Distrito Federal trouxe-nos uma colaboração através de dossiê
temático que aborda a saúde do bombeiro militar na perspectiva das pesquisas
conduzidas pelo Grupo de Estudos em Fisiologia e Epidemiologia do Exercício
e da Atividade Física (GEAFS), da Faculdade de Educação Física da
Universidade de Brasília.
Do Espírito Santo, temos um estudo apresentado através de um
levantamento bibliográfico, acompanhado de uma análise bibliométrica através
do método Knowledge Development Process – Construtivist (ProKnow-C), a
respeito da incidência de câncer relacionada a atividade de bombeiros.
O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais – CBMMG, nos traz um
escrito sobre a vigilância em saúde mental. Destacam que por estarem
expostos a estressores ocupacionais os riscos à saúde mental necessitam de
ações para a prevenção de doenças e promoção da saúde.
Um trabalho seccional e descritivo sobre a mortalidade de bombeiros
militares, em um período de 10 anos, nos apresenta o Rio de Janeiro. Foram
calculados os coeficientes e taxas de mortalidade geral e proporcional dos
bombeiros militares e da população do sexo masculino no período de 2006 a
2015.
Sobre afogamentos temos um
Moçambique. Os autores discutem os
Maputo, o caso da praia de Costa
participativa que lhes permitiu aferir
afogamento.

artigo enviado de Maputo, capital de
riscos de afogamentos no município de
do Sol. Realizaram uma observação
os fatores de risco de ocorrência de

3

Revista FLAMMAE
Revista Científica do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco
Artigo Publicado no Vol.06 N.16 – Edição Especial 2020 - ISSN 2359-4829
Versão on-line disponível em: http://www.revistaflammae.com

Em outro artigo do Estado do Rio de Janeiro, temos um trabalho que
envolve uma perspectiva de gênero na segurança pública, as bombeiras da
corporação e o atendimento a indivíduos que possuem transtornos mentais.
Este estudo fez o levantamento dos problemas envolvidos, e sugere a
possibilidade de uma aplicação inédita de armamentos não letais.
Um estudo de viabilidade da criação de retribuição pecuniária de
compensação orgânica a mergulhadores, é o artigo que vem do Estado de
Mato Grosso. Nele o autor procura verificar aspectos legais e técnicos que
tratam do adicional de compensação orgânica para a atividade. A abordagem é
qualitativa, de caráter exploratório, e utiliza entrevista com o escopo de verificar
a viabilidade da criação de retribuição pecuniária de compensação orgânica
aos bombeiros militares mergulhadores.
O perfil dos acidentes em rodovias federais na Região Metropolitana do
Recife (RMR), é apresentado em um estudo de caráter retrospectivo,
descritivo, transversal e ecológico. Segundo os autores os dados foram obtidos
dos registros da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Foram incluídos todos os
eventos nas rodovias federais, analisados sem distinção de idade, sexo e raça.
Buscando identificar as variáveis dia da semana, turno, tipo, causa,
classificação das vítimas e óbitos.
Conforme podem comprovar, a presente edição da FLAMMAE está
repleta de assuntos importantes, interessantes e que possibilitarão agradáveis
leituras.
Até o próximo encontro,

Profa Elizabeth de Souza Amorim

Wagner Pereira da Silva - Major QOCBM

Universidade de Pernambuco UPE

Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco CBMPE
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