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A AIMGF Magazine é a revista científica oficial da
Associação de Internos de Medicina Geral e Familiar
(AIMGF) da Zona Norte. A sua primeira edição foi publicada em 2011, augurando uma trajetória crescente
de ambição, profissionalismo e sucesso, tendo como
um dos seus marcos a indexação no Índex de Revistas
Médicas Portuguesas.
Ao longo deste percurso, com o contributo de todos os editores, autores e revisores, a AIMGF Magazine
foi-se afirmando como “a revista” de referência para a
divulgação do trabalho científico que é feito (e bem
feito) pelos Internos de Medicina Geral e Familiar da
Zona Norte.
Foi com este repto que, em janeiro de 2020, “nos
foi passado o testemunho”. Fomos convidados a constituir e liderar a nossa própria equipa editorial. Chegou
a vez de ser a nossa equipa editorial “a correr nesta
prova de estafetas” para dignificar o nome da revista,
que tem vindo a ser uma das bandeiras do trabalho da
AIMGF Zona Norte.
A nossa primeira experiência como editores-chefe
de uma revista científica tem sido uma aventura desafiante, gratificante e revigorante: a) desafiante, face
ao legado excecional deixado pelas equipas editoriais
anteriores e na perspetiva de continuarmos nos mesmos eixos; b) gratificante, pela qualidade científica
apresentada nas edições publicadas até ao momento,
tendo como base o trabalho e a colaboração imensuráveis da nossa equipa e a vontade de superação dos
autores, com submissões cada vez mais pertinentes
para a prática clínica dos cuidados de saúde primários
(CSP); c) revigorante, face aos anseios que enfrenta a
Medicina Geral e Familiar e o seu Internato, neste período de sobrecarga dos CSP sem precedentes.
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Ao longo deste caminho temos tido a sorte e o
privilégio de contar com uma equipa exemplar, que
partilha e trabalha connosco este sonho, dia após
dia. Falamo-vos de todos os elementos da AIMGF e,
particularmente, dos editores da AIMGF Magazine,
bem como do nosso Conselho Científico. Os colegas
especialistas e internos de várias especialidades que
compõem o Conselho Científico vêem neste sonho,
tal como nós, a oportunidade de gerar conhecimento
científico favorecedor da melhoria da qualidade dos
cuidados centrados no utente.
Neste ano assinala-se o décimo aniversário da
nossa revista. Embora não possamos comemorá-lo
da forma que gostaríamos, queremos aproveitar esta
data para partilhar convosco a reflexão que fizemos
nos últimos parágrafos e refletir sobre o horizonte que
vislumbramos: as expetativas são muitas e a fasquia
é alta, contudo, a cada direção que passa, a AIMGF
Zona Norte e a AIMGF Magazine crescem cada vez
mais, como espaço de ciência, de trabalho e de entreajuda.
Finalizamos este editorial renovando o desafio que
abraçamos no início de 2020. Juntem-se a nós, fortalecendo a associação e a revista, para que em janeiro
de 2022 possamos, também nós, passar este testemunho, esta vontade de saber mais e fazer melhor, dia
após dia.
Abracem a vocação, agarrem o trabalho e mantenham o crescimento exponencial deste sonho realizado que é a AIMGF Magazine.
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