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EDITORIAL

Completa-se, com o presente fascículo, o volume 41. Pudemos contar com o fundamental suporte do CNPq para
a publicação, além da subvenção, também essencial, por parte da Comissão de Credenciamento de Publicações da USP.

Graças à persistência da Comissão de Publicações e à qualidade que se imprimiu à RBCF, contando com a con-
tribuição dos autores e dos revisores, cada vez mais empenhados em aprimorar os manuscritos submetidos, a Revista
foi incluída no SCiELO. Essa vinha se constituindo em nossa aspiração há muitos anos, mercê da importância que re-
presenta essa base de dados, com repercussão internacional. Ela vem se afirmando, realmente, como pré-requisito para
a maior visibilidade dos nossos periódicos no cenário mundial, além de representar a fortificação no plano nacional.
Tivemos, em um dos editoriais, a oportunidade de apresentar os avanços alcançados pela Revista em vários níveis.
Cumpre-nos continuar na busca de maior aprimoramento.

Graças ao crédito que os autores vêm concedendo à RBCF pudemos contar com artigos nacionais e internacionais
que traduzem o estado da arte nas áreas relacionadas. Os temas discutidos nos artigos ao longo desse ano de 2005 abran-
geram todas as áreas compreendidas pelas Ciências Farmacêuticas, com ênfase para a atenção farmacêutica, cujo inte-
resse crescente vimos testemunhando por meio do número de artigos submetidos a respeito. As novas diretrizes
curriculares encontram-se aqui refletidas, porquanto o escopo da formação do farmacêutico generalista tem na atenção
e na assistência farmacêuticas os seus pilares básicos. Ressalta-se, no entanto, que a multidisciplinaridade característi-
ca da área Farmacêutica foi atendida tanto quanto a participação de autores das várias instituições de ensino, incluindo
as estrangeiras, foram estimuladas.

Reuniões científicas de prestígio internacional, como o International Congress of Pharmaceutical Sciences,
CIFARP, em Ribeirão Preto, e local, como a Semana de Ciência e Tecnologia da Faculdade de Ciências Farmacêuti-
cas da USP, foram devidamente documentadas nos suplementos da RBCF, mostrando o panorama da pesquisa de ex-
celência desenvolvida, especialmente, no Brasil por alunos de graduação, de pós-graduação, por docentes e pesquisa-
dores.

Resenhas de livros, elaboradas por especialistas, sobre temas atuais, relacionados às Ciências Farmacêuticas,
especialmente aqueles recém-lançados, representaram publicação obrigatória nos diferentes fascículos e, certamente,
contribuíram para a visão multidisciplinar da área específica e daquelas diretamente relacionadas.

Publicamos, nesse número, a relação dos revisores, que contribuíram, sobremaneira, para a qualidade das publi-
cações. A eles agradecemos o tempo precioso despendido, ressaltando a excelência da colaboração.

Vale mencionar a inserção de novos colaboradores, nacionais e internacionais, no Comitê Editorial. A anuência
desses especialistas de renome em participar da RBCF avaliza a posição do periódico como meio de divulgação de im-
portância da pesquisa, sobretudo nacional.
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Contando com o apoio do CNPq e da Comissão de Credenciamento de Revistas da USP, bem como com o traba-
lho incansável da Secretaria da Revista e a dedicação da Comissão de Publicações, espera-se alçar vôos mais altos rumo
a novas e importantes conquistas.

Queremos, ao final, expressar o júbilo de toda a classe Farmacêutica, pela eleição da Profa. Dra. Suely Vilela, da
Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, como a primeira Reitora desta Universidade nos seus 71 anos de existência.
Desejamos sucesso na sua gestão e agradecemos pelo prestígio que empresta à Farmácia brasileira.

Elizabeth Igne Ferreira
Editora Científica


