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EDITORIAL

O quinto aniversário da Acta Obstétrica
e Ginecológica Portuguesa
The ifth anniversary of the Acta Obstetrica e
Ginecologica Portuguesa

Com o presente número, a Acta Obstétrica e Ginecológica Portuguesa (AOGP) completa

cinco anos de existência e de publicações trimestrais. Trata-se de um marco importante na
história da Ginecologia e Obstetrícia nacional, pois há muito que a especialidade necessitava de uma revista cientíica de artigos originais com uma periodicidade regular. Relembro que não se pretendeu publicar uma revista que competisse com as revistas indexadas
internacionais. Os objectivos visaram sobretudo a divulgação da investigação cientíica de
interesse nacional e a estimulação da produção cientíica pelos mais jovens, criando assim
experiência para uma posterior divulgação internacional.
Ao longo da sua já não tão curta existência, a AOGP conseguiu atrair contribuições de
todas as zonas dos país, atestando a divulgação e o interesse alargados da revista, e mostrando que existe massa crítica suiciente na Ginecologia e Obstetrícia nacional para manter
uma revista regular de artigos originais. O volume de artigos actualmente em carteira e o
número crescente de submissões abrem perspectivas optimistas em relação ao futuro.
O software de gestão de artigos cientíicos, implementado em 2009, encontra-se em
plena utilização desde então e tem facilitado muito as interacções com os autores e os revisores. Após uma solicitação sem sucesso de indexação à MEDLINE e ao Science Citation
Index em 2008, a revista encontra-se novamente em 2011 a ser avaliada para indexação
pela MEDLINE, prevendo-se uma decisão no verão de 2012.
Foi também há pouco mais de cinco anos que assumi o lugar de Editor-Chefe da AOGP.
Foi ao longo deste tempo um trabalho intenso e algo desgastante, mas que trouxe com ele
uma experiência pessoal extremamente gratiicante. O nascimento e o atingimento de um
grau de sustentabilidade da AOGP são para mim fontes de grande satisfação, sobretudo por
se tratar da concretização de um objectivo que afecta a imagem colectiva da especialidade
de Ginecologia e Obstetrícia nacional. A prosseguição de objectivos colectivos é habitualmente mais complexa e de maior incerteza no desfecho, mas proporciona também maior
satisfação quando bem sucedida, por afectar positivamente toda uma comunidade.
Gostaria de dedicar a celebração deste aniversário em particular aos Editores Associados que já colaboraram ou que colaboram na revista, aos quais agradeço a entrega ao
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projecto e a generosa disponibilização do seu tempo. Sem o seu contributo altruísta a revista
não teria sido de todo possível.
Termino com um agradecimento especial à Federação das Sociedades Portuguesas de
Obstetrícia e Ginecologia (FSPOG), pela coniança que tem depositado na equipa editorial,
e à Momento Médico pelo apoio que tem dado a esta iniciativa, alicerçado numa colaboração já longa com a Ginecologia e Obstetrícia nacional.
Diogo Ayres de Campos
Editor-Chefe da AOGP

Nota: Os médicos que pretendem alterar a forma como recebem por correio a Acta Obstétrica e Ginecológica
Portuguesa e a Revista de Ginecologia e Obstetrícia, podem faze-lo online no site da Federação Portuguesa de Obstetrícia e Ginecologia (www.fspog.com).
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