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EDITORIAL

Com este número, concluímos o volume 43 e mais um ano profícuo de divulgação das Ciências Farma-
cêuticas Brasileiras, com algumas contribuições internacionais, que, reputamos, são devidas à penetração da
RBCF no plano mundial.

Alinhado ao que vínhamos constatando, especialmente ao longo dos últimos dois anos, a área de Aten-
ção Farmacêutica, apesar do contingente reduzido de especialistas no País, registrou número expressivo de sub-
missões, notadamente, de artigos produzidos por autores de fora do Estado de São Paulo. O novo currículo
generalista, em que se privilegia essa área, constitui-se provavelmente, em catalisador de pesquisas relaciona-
das. A Atenção Farmacêutica, enquanto tema de pesquisa, vem, aos poucos, se fortalecendo e é preciso atri-
buir-lhe cada vez mais o rigor científico já consolidado em outras áreas do conhecimento farmacêutico.

É interessante, por outro lado, observar a abrangência das Ciências Farmacêuticas, refletida no caráter
multiprofissional e multidisciplinar dos artigos submetidos. A cada volume, cresce o interesse de áreas afins,
que convergem para contribuições no plano farmacêutico. Artigos dessa natureza são sempre bem-vindos, desde
que agreguem valor e qualidade à área.

Se a RBCF representa um dos importantes instrumentos de disseminação do conhecimento farmacêuti-
co, a Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas desempenha o importante papel de interlocutor, que, a
cada dia, se fortalece perante as agências de fomento e por elas é ouvida.

Aproveitamos a oportunidade para cumprimentar, na pessoa do Professor João Luis Callegari Lopes, toda
a Diretoria que criou a Associação, concretizando um sonho de há muito acalentado, especialmente pela aca-
demia farmacêutica, e que ora se despede, cedendo o lugar à nova gestão. Liderada pelo Presidente, Profes-
sor Isac Almeida de Medeiros, recentemente eleito, espera-se dos novos membros ações constantes que resultem
na sua consolidação como veículo de integração nacional da área. A eles, desejamos um trabalho bem-sucedi-
do junto às Ciências Farmacêuticas do País, esperando que se renove o apoio que vem sendo concedido à RBCF.

Cumpre-nos agradecer a todos os autores e revisores, pela credibilidade que vêm conferindo à Revista.
Estendemos os agradecimentos à Comissão de Publicação e, especialmente, à Editoria Executiva da RBCF, que
tem se aprimorado para a consecução de nossos objetivos.
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Ao CNPq, devemos o prestígio que empresta a Revista com seu apoio.
Reiteramos a importância de fazer parte do SciELO. Este é um passo importante na consolidação da

credibilidade.
Esperamos que as ações que aguardam implementação para o próximo ano se constituam na contrapartida

justa a todos aqueles que apóiam e constroem a RBCF.

Elizabeth Igne Ferreira
Editora Científica


