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EDITORIAL

A RBCF continua refletindo os avanços da área de Ciências Farmacêuticas no País. No presente nú-
mero, a utilização da internet como meio provedor de informações acerca de alimentos e a pesquisa em
radiofármacos, campo que merece, ainda, maior atuação dos pesquisadores, sobretudo nas Faculdades de Far-
mácia, são exemplos nesse particular. Ademais, ressalta-se a importância da revisão com respeito às pesqui-
sas acerca de alimentos funcionais, como a clorofila, cujas propriedades vêm sendo amplamente ressaltadas.

Outrossim, as pesquisas relacionadas com fármacos e medicamentos publicadas cobrem o amplo leque
das possibilidades da área, indo desde a síntese até o controle terapêutico, passando por novas formas de li-
beração, com o emprego de alternativas metodológicas e de formulação, por meio de excipientes novos e
clássicos. A preocupação da qualidade também se reflete no artigo publicado sobre produtos relacionados. Os
princípios ativos naturais, campo de pesquisa altamente frutífero, abordados sob o ponto de vista de caracte-
rização química, também encontram-se presentes no número em apreço.

Como reflexo da necessidade de conhecimento aprofundado dos alimentos e de suas novas fontes, pu-
blicam-se estudo referente ao colesterol, cujas implicações têm sido objeto de amplos estudos na atualidade,
e abordagem metodológica da caracterização de carotenóides isolados de fonte microbiana.

De alta importância no contexto da saúde, pesquisa sobre a administração de esteróides anabólicos é apre-
sentada sob o ponto de vista toxicológico, servindo como ponto de partida para possíveis políticas públicas a
serem implementadas.

Face à tendência que se vem desenhando, atingiremos, até o fim do presente ano, número significativa-
mente alto de submissões, número esse jamais atingido na história do periódico. Esse tem sido um dos gran-
des incentivos à Comissão de Publicação e à sua Secretaria, para que se implementes novas estratégias e para
que se prossiga rumo ao atendimento das metas anteriormente estabelecidas.

Agradecemos, uma vez mais, a laboriosa participação dos assessores, que, com toda a competência e ex-
periência, analisaram os artigos. Essa contribuição tem sido primordial para o aprimoramento da RBCF.
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