editorial

“O caminho faz-se caminhando” Um ano após…
Joana Rita Mendes1,2, Susana Silva Pinto2,3,4,5
Médica IFE em MGF, USF Sete Caminhos, ACES Gondomar
Editora-Chefe AIMGF Magazine
3
Médica IFE em MGF, USF Ponte Velha, ACES Santo Tirso/Trofa
4
Doutoranda em Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
5
Health for All, CINTESIS - Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde
1

2

“Assim, passo a passo “o caminho faz-se caminhando”. Por isso, o atual Corpo Editorial da AIMGF
Magazine, que entrou em funções em janeiro de 2018,
pretende continuar “o caminho” em prol da melhoria
científica e do sucesso dos internos e especialistas na
Medicina Geral e Familiar, fazendo desta revista um
pilar científico na nossa especialidade.”
Foi assim que terminou o Editorial da primeira
Edição do atual Corpo Editorial da AIMGF Magazine.
Estávamos no início do “nosso caminho”! Agarrámos
entusiasmados este novo desafio, com o sentido de
responsabilidade pela sua continuidade e no qual
em muito acreditamos. Fizemos e fazêmo-lo sempre,
com o intuito de mais e melhor, pela melhoria contínua da divulgação e produção científica que se pratica atualmente na Medicina Geral e Familiar (MGF).
Procurámos melhorar o processo de revisão, tornando-o mais rigoroso, rápido e eficaz. Renovámos
o Conselho Científico: mantivemos a equipa de revisores que detinha este cargo há alguns anos e
convidámos “sangue novo” em prol de qualidade e diversidade das nossas áreas de intervenção. Deixámos
de ter um Conselho Científico exclusivamente de MGF
para abranger especialidades como Dermatologia,
Endocrinologia, Medicina Interna, Psiquiatria, Saúde
Pública, entre outras. Pedimos colaboração para o
cumprimento de prazos, sem nunca esquecer o rigor
e minúcia que este processo exige. Só temos de agradecer pela ajuda no cumprimento da maioria destes
objetivos!
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O Corpo Editorial mereceu também alguns ajustes.
Durante o ano de 2018, a AIMGF Magazine teve uma
média de cinco artigos submetidos por mês, desde
a atualização do Regulamento em abril, num total
de 45 artigos até ao final do ano. A exigência destes
números levou a que o número de Editores-Adjuntos
aumentasse, com a entrada de três novos elementos
e iniciámos o ano de 2019 com duas Editoras-Chefe.
Estamos a trabalhar em novos objetivos e metas. Queremos manter o lema “o caminho faz-se caminhando” - caminhamos na ambição de incluir a
AIMGF Magazine num novo Índex.
Em nome de todo o Corpo Editorial e da atual
Direção da AIMGF Magazine, agradecemos a todos
os colegas que submeteram os seus artigos ao nosso
escrutínio; obrigada pelo vosso voto de confiança.
É por todos vós que esperamos contribuir para a imposição e consolidação da atividade científica produzida em MGF e nos Cuidados de Saúde Primários.
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