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Recomeçar – vocábulo precioso que apresenta um novo caminho na história da Saúde da Aero-
náu ca. Ao assumirmos uma nova sede, localizada na Ilha do Governador, não haveria momento mais 
oportuno para reavivar um an go projeto e oferecer conhecimentos específicos aos profissionais que se 
dedicam à integridade do ser humano.   

Datada de março de 1949, o primeiro exemplar da Revista Médica da Aeronáu ca veio alavancar 
as pesquisas cien ficas baseadas na Medicina de Aviação. Sob o comando do Exmo. Sr. Brigadeiro Médico 
Ângelo Godinho dos Santos, patrono e fundador do Serviço de Saúde da Aeronáu ca, novos horizontes na 
medicina foram alcançados por meio da integração da comunidade médica e da par lha de conhecimen-
tos, no âmbito nacional e internacional. 

Com o avançar do tempo, a evolução do Sistema de Saúde exigiu a inserção de profissionais que 
complementassem as habilidades médicas. Em virtude dessa realidade, uma nova in tulação foi atribuída 
ao nosso periódico: Revista da Saúde da Aeronáu ca. Com essa mudança, podemos compilar o estudo 
das técnicas e das ciências per nentes às diversas especialidades do Sistema de Saúde. 

Atualmente, ao retratar a nova dinâmica da comunicação, reformular tornou-se necessário para 
atender aos formatos modernos. Por isso, ao optar pela revista eletrônica, vislumbramos maior acessibili-
dade, em tempo e espaço, e propiciamos a transmissão do conhecimento além das fronteiras reais.  

Novo formato, novas abordagens, novo momento! Avante Saúde da Aeronáu ca! Sucesso nesta 
nova caminhada! Rumo à excelência! 
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