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EDITORIAL

Consolidamos, com o presente número do volume 39, o segundo ano de periodicidade trimestral, requi-
sito básico de muitos indexadores nacionais e internacionais. Ademais, a RBCF tem se firmado, cada vez mais,
como o canal de divulgação da pesquisa científica da área farmacêutica no País. O número de artigos subme-
tidos ao periódico, provenientes de outras Unidades da Federação, cresceu substancialmente, demandando o
envolvimento de número maior de revisores, que, a exemplo de anos anteriores, têm sido bastante rigorosos
na análise dos trabalhos.

Por entender a importância de artigos de revisão, desde que analisados do ponto de vista crítico, neles
incluindo as contribuições dos autores, vimos incentivando esse tipo de publicação, desde que o tema seja
anteriormente submetido à Editoria científica. Contudo, a ênfase continua sendo dada a artigos de pesquisa
original de qualidade, que se constituem no maior contingente das publicações do periódico. Estes refletem
as áreas que vêm despertando maior interesse na comunidade científica relacionada ao campo farmacêutico
e aqueles a ele diretamente ligados. Nesse particular, merece realce a pesquisa em princípios ativos naturais,
seja no campo da Farmacobotânica, seja naquele, e principalmente, de Fitoquímica e avaliação biológica de
plantas de interesse medicinal. Cumpre salientar que, a despeito de o Brasil contar com porcentagem substan-
cial da flora mundial, ainda restam muitas espécies a serem estudadas dos pontos de vista químico e
farmacológico. Dessa forma, o interesse no investimento em pesquisa nessa área – parcela importante dela
retratada no periódico — com vistas, sobretudo, ao isolamento de agentes candidatos a fármacos das mais
variadas classes terapêuticas merece realce.

Embora a área de Medicamentos ainda corresponda ao número maior de artigos na RBCF, é importan-
te registrar o crescimento das submissões e publicações nas áreas de Alimentos e Nutrição e de Toxicologia,
em resposta aos grandes questionamentos da atualidade em ambos os campos. No entanto, é, ainda, baixo o
número de artigos submetidos e publicados na RBCF na área de planejamento de novos fármacos no âmbito
nacional, refletindo, possivelmente, a necessidade de investimentos governamentais e privados em pesquisa
nesse campo.

Restam, ainda, para a RBCF, muitos desafios e metas a serem cumpridas ao longo dos próximos anos,
mas da continuidade do apoio da Comissão de Credenciamento de Publicações da USP e do CNPq depende
a consecução desses objetivos maiores. É importante ressaltar, ademais, o inestimável apoio que os autores
vêm concedendo ao periódico com suas contribuições voluntárias. Cumpre mencionar, também, a importân-
cia do aumento significativo de assinaturas – de 7 para em torno de 50 – no último ano. Além de se constituir
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em confirmação do interesse que a RBCF tem despertado na comunidade científica, especialmente, de Insti-
tuições ligadas ao ensino e à pesquisa, contribui para a subvenção necessária a empreendimentos do porte de
uma Revista Científica de qualidade como esta.

Agradecemos aos autores, que prestigiaram a RBCF com suas publicações de interesse e qualidade, e aos
revisores, que, com o espírito científico em alto grau, contribuíram para essa qualidade. É importante ressal-
tar a participação da Secretaria da RBCF, que se desincumbiu, com dedicação, das várias e árduas etapas
compreendidas desde a submissão dos artigos até a sua publicação final, e da Comissão de Publicações, que
tem contribuído, sobremaneira, para a consecução dos objetivos.

Não podemos nos furtar em agradecer a Diretoria da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, na pessoa do
atual diretor, Prof. Dr. Jorge Mancini Filho, que tem dado seu apoio irrestrito ao periódico.

O estímulo e o apoio por parte de todos os envolvidos na publicação da RBCF alimentam a confiança de
que os obstáculos são, apenas, formas de provar a força e consolidar o crescimento.

Elizabeth Igne Ferreira
Editora Científica


