A infecção por HIV – importância das fases iniciais e do diagnóstico precoce
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A edição de uma Revista de carácter científico resume sempre a vontade de envolvimento de toda uma
equipa visando objectivos comuns ao interesse de quem a procura e a quem está destinada.
A Acta Farmacêutica Portuguesa é um exemplo desta determinação, deste fim.
Antes da edição do 1º Volume da AFP era para nós muito clara a necessidade de preencher um espaço
editorial que urgia ocupar, vocacionado para as Ciências Farmacêuticas e os Cuidados Farmacêuticos.
O desenvolvimento do então definido como um projecto e que hoje tem continuidade com a edição do
2.º Volume (n.º 1), vem pôr à evidência a justeza das nossas ideias e da certeza de um caminho a prosseguir.
Esta nova edição da AFP ocorre num momento temporal particular onde pela primeira vez, após a Declaração de Tóquio, emanada da reunião promovida pela OMS, em 1993, se revêem os conceitos e definição
de Cuidados Farmacêuticos.
Nos conturbados tempos de hoje, onde factores políticos, económicos e financeiros condicionam o
modo de ver e de organizar a Saúde, o exercício farmacêutico adquire uma importância acrescida.
Na implementação e/ou no crescimento dos distintos patamares da rede de Cuidados de Saúde (com
realce para os Cuidados de Saúde Primários), os conhecimentos e o envolvimento participativo e integrador
da actividade farmacêutica, particularmente na área do medicamento e do seguimento farmacoterapêutico
junto do doente, constituem por si só uma mais valia em Saúde que não pode ser desperdiçada.
Do mesmo modo, o ensino e o desenvolvimento da Investigação científica têm constituído uma linha
de continuidade da profissão farmacêutica. Bem documentada, aliás, pelos inúmeros contributos técnicos e
científicos que muito concorrem para o progresso da Ciência, estas áreas de exercício profissional constituem-se como ferramentas indispensáveis à evolução de uma actividade perene.
Esta revista constitui, e esperamos que continue a ser, o testemunho da actividade e do contributo das
Ciências Farmacêuticas para a melhoria e evolução da Ciência e das Ciências da Saúde.
Um porto seguro e de encontro obrigatório de todos os que nesta área participam.
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