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I seminário do Grupo de medicina de Catástrofe
“Pandemias no século XXI: dos Riscos à Medicina de Catástrofe”

teatro Paulo Quintela, da faculdade de letras da universidade de coimbra
7 a 9 de Junho de 2022, coimbra

7 de junho de 2022

08:30 abertura do secretariado
Registo e acolhimento dos participantes e distribuição da documentação

09:00 às 09:30 sessão de Abertura

9:30 às 10:15
Conferência de Abertura 1:
“Ethique Médicale et Pandémie COVID-19”, pelo General Henri Julien
debate

10:15 às 11:00

Conferência de Abertura 2:
“Paradigma de atuação da UEFISM em cenários de emergência e catástrofe”, pela coronel 
médica maria l. salazar
debate

11:00 às 11:30 Pausa 

11:30 às 13:10

11:30 às 11:50

11:50 às 12:10

12:10 às 12:30

12:30 às 12:50

12:50 às 13:10

mesa redonda 1: “A comunicação em cenários de pandemia e catástrofe”
moderador: Prof. doutor Paulo nossa
comunicações:

“Certezas e incertezas na gestão de riscos e de crises. Influência da comunicação da 
informação”, pelo Prof. doutor antónio Betâmio de almeida;
“Comunicação e gestão de informação em contexto pandémico”, pela Prof.ª doutora 
margarida Gaspar de matos;
“O papel  dos midia na informação em cenários de pandemia e catástrofe”, pela dr.ª 
dulce salzedas;
“O papel dos media em cenários pandémicos: uma visão a partir da Academia”, pela 
Prof.ª doutora felisbela lopes.

debate

13:10 às 14:30 almoço (livre)

14:30 às 16:10

14:30 às 14:50
14:50 às 15:10

15:10 às 15:30

15:30 às 15:50

15:50 às 16:10

mesa redonda 2: “Medicina de catástrofe e pandemias”
moderador: Prof. doutor Romero Bandeira
comunicações:

“Cuidados Críticos na Pandemia”, pelo Prof. dr. antónio marques;
“CHUC: Experiência de uma unidade de cuidados intensivos na resposta ao cenário 
pandémico de COVID-19”, pelo doutor Paulo coimbra martins;
“A Brigada de Sapadores Bombeiros de Paris (BSPP) face à COVID-19”, pelo coronel 
médico Patrick Hertgen;
“Potencial emprego de Hospitais de Campanha no apoio à pandemia COVID-19”, pelo 
tenente-coronel médico Paulo campos.

debate

16:10 às 16:30 Pausa

16:30 às 18:10

16:30 às 16:50
16:50 às 17:10
17:10 às 17:30

17:30 às 17:50

17:50 às 16:10

mesa redonda 3: “Medicina de catástrofe em contexto extra hospitalar”
moderador: coronel médico dr. Joaquim cardoso
comunicações:

“Pandemias e Saúde Ocupacional ”, pelo dr. Rui Ponce leão;
“Pandemias e Cuidados Intensivos”, pela enfermeira mestre sara Gandra;
“Os Bombeiros face à COVID-19 - O exemplo dos B.V. S. Pedro da Cova”, pelo dr. 
Romero Gandra;
“COVID-19 e os animais de companhia”, pela dr.ª luísa Guardão.

debate

Programa Geral / General Programme
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I seminário do Grupo de medicina de Catástrofe
“Pandemias no século XXI: dos Riscos à Medicina de Catástrofe”

teatro Paulo Quintela, da faculdade de letras da universidade de coimbra
7 a 9 de Junho de 2022, coimbra

Programa Geral / General Programme

8 de junho de 2022

08:30 abertura do secretariado
Registo e acolhimento dos participantes e distribuição da documentação

09:00 às 9:45

09:45 às 10:00

“A história do enfrentamento à COVID-19. Do planejamento ao legado deixado pelo 
maior desafio da saúde pública de Minas Gerais (Brasil)”, pelo secretário de estado da 
saúde de minas Gerais, sr. dr. fábio Baccheretti Vitor.
moderador: Prof. doutor João luís fernandes
debate

10:00 às 11:00 sessão de comunicações orais
moderador: Prof. doutor João luís fernandes

11:00 às 11:30 Pausa 

11:30 às 13:10

11:30 às 11:50
11:50 às 12:10

12:10 às 12:30

12:30 às 12:50

12:50 às 13:10

mesa redonda 4: “A relevância da comunicação e a sua influência na gestão do risco e das crises” 
moderador: Prof. doutor luciano lourenço
comunicações:

“A Pneumónica versus a COVID-19”, pelo Prof. doutor álvaro moreira;
“Medo, pânico e reação social na história das epidemias”, pelo Prof. doutor José morgado;
“Saúde Mental nas Pandemias e nas Catástrofes: o risco de adoecer psicológico”, pela 
Prof.ª doutora cristina Queirós;
“Saúde Mental e Pandemia em tempos de Emergência”, pela mestre Joana Ramos 
(Psiquiatra-VmeR).

debate

13:10 às 14:30 almoço (livre)

14:30 às 16:10

14:30 às 14:50

14:50 às 15:10

15:10 às 15:30

15:30 às 15:50

15:50 às 16:10

mesa redonda 5: “Especialidades conexas com situações sanitárias excecionais”
moderador: Prof. doutor Bruno martins
comunicações:

“Pandemias e epidemias em câmara lenta - a luta contra a banalização das doenças 
crónicas”, pelo Prof. doutor José calheiros;
“O ato farmacêutico em emergência e catástrofe”, pelo Prof. doutor a. franklim marques;
“A logística Farmacêutica em situações de Emergência e Catástrofe”, pelo tenente- 
-coronel farmacêutico João carmo;
“Procedimentos fundamentais da ação forense em contexto de emergência e catastrofe”, 
pelo Prof. doutor duarte nuno Vieira.

debate

16:10 às 16:30 Pausa

16:30 às 18:10

16:30 às 16:50
16:50 às 17:10
17:10 às 17:30
17:30 às 17:50

17:50 às 16:10

mesa redonda 6: “Ameaças não convencionais em cenários de catástrofe” 
moderadora: Prof.ª doutora fátima Velez de castro
comunicações:

“A Neurorradiogia e o COVID-19”, pela dr.ª ana mafalda Reis;
“Pandemias e Bioterrorismo”, pela mestre Gisélia Braga;
“SARS-CoV-2, O meu ponto de vista”, pelo Prof. doutor manuel lima ferreira;
“Equipas Expedicionárias de Medicina Preventiva no combate a pandemias”, pelo 
tenente-coronel médico Paulo campos.

debate
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I seminário do Grupo de medicina de Catástrofe
“Pandemias no século XXI: dos Riscos à Medicina de Catástrofe”

teatro Paulo Quintela, da faculdade de letras da universidade de coimbra
7 a 9 de Junho de 2022, coimbra

Programa Geral / General Programme

9 de junho de 2022

08:30 abertura do secretariado
Registo e acolhimento dos participantes e distribuição da documentação

09:00 às 09:45

09:45 às 10:00

“Guerra contra o inimigo invisível: a transversalidade das políticas públicas de 
proteção e defesa civil nas medidas e contramedidas de saúde e logística humanitária no 
enfrentamento ao desastre biológico pandêmico da COVID-19 no Estado brasileiro de 
Minas Gerais”, pelo chefe do Gabinete militar e coordenador estadual de defesa civil 
do estado de minas Gerais, sr coronel Pm osvaldo de souza marques.
moderadora: Prof.ª doutora adélia nunes
debate

10:00 às 11:40 sessão de comunicações orais
moderadora: Prof.ª doutora adélia nunes.

11:40 às 12:00 Pausa 

12:00 às 12:30 sessão de encerramento

12:30 às 14:00 almoço (livre)

14:00 às 17:00  Visita Técnica ao Centro de saúde militar de Coimbra
(13:30 - Ponto de encontro - largo de d. dinis, junto à estátua)



APReseNTAÇÂo De ComuNICAÇões
presentation of CommuniCations
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I seminário do Grupo de medicina de Catástrofe
“Pandemias no século XXI: dos Riscos à Medicina de Catástrofe”

teatro Paulo Quintela, da faculdade de letras da universidade de coimbra
7 a 9 de Junho de 2022, coimbra

8 de juho de 2022
manhã

Hora ID Autor(es) Título da Comunicação

09:00 - 09:45
fábio Baccheretti Vitor 
(secretaria de estado de 
saúde de minas Gerais)

a HistÓRia do enfRentamento à 
coVid-19. do PlaneJamento ao leGado 
deiXado Pelo maioR desafio da saÚde 

PÚBlica de minas GeRais

09:45 - 10:00 debate

10:00 – 10:10 8

carolina oliveira 
laura lacomba-trejo 
alda Portugal 
sofia major 
ana Paula Relva

PRofissionais de saÚde duRante a 
coVid-19: Bem-estaR e COPING diádico 

10:10 – 10:20 15
ana Rita Jesus 
José miguel Batista 
cristina Queirós

emPatia, COPING e tRauma em 
BomBeiRos PoRtuGueses

10:20 – 10:30 09

luciana sotero 
laura lacomba-trejo 
alda Portugal 
sofia major 
ana Paula Relva

estudo comPaRatiVo entRe Pessoas
com e sem doenÇas: PeRcePÇÃo da 

ameaÇa da coVid-19 e PsicoPatoloGia 
em casais PoRtuGueses 

10:30 – 10:40 19

agostinho cruz 
ana Paula cabral 
alberto machado 
diana tavares 
Helena sousa 
Henrique curado 
isabel faria 
manuela amorim 
maria João Gonçalves 
Paula lopes 
Pedro monteiro

PeRceÇÕes dos estudantes da áRea 
da saÚde no PÓs-Pandemia: estudo 

oBseRVacional

10:40 - 10:50 18 mário talaia amBiente téRmico na aGudiZaÇÃo de 
suRto da GRiPe: estudo de caso

10:50 - 11:00 debate

moderador: Prof. doutor João luís fernandes sala: teatro Paulo Quintela

apresentação de comunicações / Presentation of Communications

sessão 1 de comunicações orais
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I seminário do Grupo de medicina de Catástrofe
“Pandemias no século XXI: dos Riscos à Medicina de Catástrofe”

teatro Paulo Quintela, da faculdade de letras da universidade de coimbra
7 a 9 de Junho de 2022, coimbra

moderadora: Prof.ª Doutora adélia nunes sala: teatro Paulo Quintela

apresentação de comunicações / Presentation of Communications

9 de juho de 2022
manhã

sessão 2 de comunicações orais

Hora ID Autor(es) Título da Comunicação

09:00 - 09:45
osvaldo de souza marques 
(Gabinete militar do 
Governador e coordenadoria 
estadual de defesa civil)

GueRRa contRa o inimiGo inVisÍVel: 
a tRansVeRsalidade das PolÍticas 

PÚBlicas de PRoteÇÃo e defesa ciVil 
nas medidas e contRamedidas de 

saÚde e loGÍstica HumanitáRia 
no enfRentamento ao desastRe 

BiolÓGico PandÊmico da coVid-19 no 
estado BRasileiRo de minas GeRais

09:45 - 10:00 debate

10:00 – 10:10 13 dina alves

a ResPosta das autoRidades PÚBlicas à 
GRiPe PneumÓnica em PoRtuGal soB o 

olHaR do JoRnal a caPital
(maio-deZemBRo de 1918)

10:10 – 10:20 11
eunice Pires 
adriana Henriques 
andreia costa

enfeRmeiRos na catástRofe: 
contRiButos e PeRsPetiVas? - PRotocolo

de estudo

10:20 – 10:30 22 isabel miranda 
Paulo campos

as ViVÊncias dos enfeRmeiRos na 
catástRofe dos incÊndios floRestais

de PedRoGÃo GRande

10:30 – 10:40 5
tiago mesquita 
Renato oliveira 
Helena nogueira

noVas Pandemias do século XXi: a 
sindemia oBesidade - diaBetes

10:40 - 10:50 2

ana luísa santos 
manuel marques da cruz 
maria João Pires 
Vanessa monteiro

inteRVenÇÃo em cRise Pandémica 
em meio escolaR: metodoloGia 

colaBoRatiVa

10:50 - 11:00 10
michele n. antunes 
Jandesson m. coqueiro 
Paola P. B. Primo

a “comunicaÇÃo RiZomática” em 
temPos de Pandemia

11:00 - 11:10 4 maria feio

comunicaÇÃo de Risco VeRsus 
comunicaÇÃo em cRise: os Riscos 

da comunicaÇÃo num conteXto de 
Pandemia

11:10 - 11:20 1 elisabete Roldão teRaPia ocuPacional em conteXto de 
catástRofe

11:20 - 11:40 debate





PosTeRs
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I seminário do Grupo de medicina de Catástrofe
“Pandemias no século XXI: dos Riscos à Medicina de Catástrofe”

teatro Paulo Quintela, da faculdade de letras da universidade de coimbra
7 a 9 de Junho de 2022, coimbra

ID Autor(es) Título da Comunicação

3
natália mendonça 
fábio coelho 
sónia novais

ViVeR a Pandemia numa ilHa – estudo de caso

6
sofia calder Barbosa 
antónio leitão da silva 
maria José Pinto da costa

o BURNOUT em conteXto Policial

12

sara faria 
sílvia monteiro fonseca 
sónia cunha 
Rui campos  
cristina Queirós

imPacto da Pandemia coVid-19 nos PRofissionais 
de emeRGÊncia médica: ReVisÃo da liteRatuRa 

14
Rute Pereira 
antónio leitão da silva 
sérgio felgueiras

BURNOUT, stRess oPeRacional/oRGaniZacional e 
ideaÇÃo suicida em Policias duRante 

a Pandemia coVid-19

16 cristina Queirós 
fernando Passos

a RelaÇÃo entRe BURNOUT e aGRessiVidade em 
PolÍcias duRante a Pandemia coVid-19

7 natália Vara 
cristina Queirós

imPacto da Pandemia coVid-19 em BomBeiRos: 
ReVisÃo da liteRatuRa

17
José miguel Batista 
ana Rita Jesus 
cristina Queirós

tRauma, COPING e PRocuRa de sensaÇÕes em 
BomBeiRos PoRtuGueses

sessão de Posters
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