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Assim Pensamos 

   

 

  Em março de 1949, há exatos 70 anos, publicava-se a 1ª edição da Revista Médica da Aero-

náu*ca do Brasil (RMAB), pouco mais de 7 anos após a criação do Serviço de Saúde. Uma inicia*va notá-

vel, diante das dificuldades da época. Infelizmente, após cerca de 50 anos, a Revista foi descon*nuada e a 

Diretoria de Saúde ficou sem sua publicação cien6fica oficial. 

  A produção dos nossos profissionais de saúde, entretanto, não parou. Publicamos em inúme-

ros periódicos cien6ficos, apresentamos diversas pesquisas e temas livres em múl*plos eventos, ministra-

mos conferências, aulas e palestras. Escrevemos capítulos e livros técnicos. Par*cipamos de bancas exa-

minadoras de teses, dissertações e trabalhos de conclusão de cursos. Além disto, realizamos os cursos de 

carreira, onde sempre há a oportunidade da produção de ar*gos e monografias. 

  Enfim, a Saúde da Aeronáu*ca não poderia ficar sem um meio de divulgação cien6fica. Este 

foi o nosso desafio: criar uma Revista como con*nuidade de uma publicação tão tradicional como a 

RMAB, mas com um nome diferente para contemplar todas as áreas da saúde e contando com os moder-

nos recursos editoriais.  

  Depois do lançamento, em dezembro de 2018, como parte das comemorações do aniversário 

de 77 anos do Serviço de Saúde, chegamos, agora, ao segundo número da Revista da Saúde da Aeronáu*-

ca, uma publicação eletrônica com periodicidade trimestral.  

  Caminhamos com a certeza de que, juntamente com todos os nossos colaboradores, vivemos 

um momento histórico: a criação e a consolidação de uma nova revista cien6fica. Nossos próximos passos 

serão a obtenção do código ISSN, já em andamento junto ao Centro Brasileiro do ISSN (CBISSN), e a inde-

xação em bases de dados de periódicos. Porém, para que isso seja realidade, contamos com as contribui-

ções de todos. Só assim, por nosso próprio trabalho, voltaremos a ter uma publicação cien6fica de eleva-

do nível, à altura do nosso Sistema de Saúde. 

  Boa leitura! 

 

Brig Med Ricardo Gakiya Kanashiro 

                            Editor Chefe 
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