Estamos encerrando o ano de 2006 com perspectivas de crescimento para o ano
novo que se aproxima. No dia 20 de janeiro, dia do Farmacêutico, este exemplar da Revista
Brasileira de Farmácia ainda estará recente e representará, com inequívoco merecimento, a
contribuição de nossos colaboradores para o engrandecimento da profissão, retratando a
coerente dimensão do orgulho que sentimos em sermos Farmacêuticos.
Nós, do Conselho Editorial da Revista Brasileira de Farmácia (Brazilian Journal of
Pharmacy) estamos orgulhosos por havermos sido bem sucedidos ao ultrapassar com
segurança a turbulência que margeia a lembrança de nossa origem histórica e a necessária
modernidade que se nos apresenta, sempre de maneira urgente e insidiosa.
Durante o ano de 2006 a nossa Revista voltou a ter a periodicidade trimestral,
recuperando a sua agilidade na comunicação dos achados científicos de nossos colegas e
pesquisadores, que voltam a ter na Revista Brasileira de Farmácia um veículo ágil e de
ampla difusão para os que se dedicam às ciências farmacêuticas.
Por iniciativa do Dr. Jorge Cavalcanti de Oliveira, Presidente da Associação
Brasileira de Farmacêuticos, a partir do volume 84 (2003) demos início à difusão “on line”
da RBF e, com isso, contornamos as dificuldades que se nos apresentavam por conta dos
elevados custos operacionais relativos à sua impressão e à sua distribuição gratuita sem
ônus adicionais aos membros da Associação Brasileira de Farmacêuticos. Nós, os membros
do Conselho Editorial da RBF recebemos a incumbência de evoluir para uma revista de
apresentação mais moderna, que preservasse sua formatação histórica e que pudesse
representar nosso patrimônio acadêmico, nossa profissão e o significado das ciências
farmacêuticas nela implícitos. Ao serem realizadas as publicações virtuais com a
preservação do formato impresso, procuramos oferecer, gratuitamente, o acesso rápido à
impressão e à leitura de nossas publicações. Sem dúvida, ganhamos tempo, diminuímos a
necessidade de um grande número de impressões e pudemos satisfazer às necessidades
prementes de veiculação dos trabalhos publicados que pressionam nossos pesquisadores
nos dias atuais.
Nos exemplares são apresentados trabalhos vinculados ao exercício profissão
farmacêutica com temas relativos à análise biotecnologica aplicada à estabilidade de
medicamentos, à farmacocinética de importantes formulações citoprotetoras, à validação
de métodos analíticos modernos, ao estudo da composição química de fármacos oriundos
de nossa flora medicinal regional, à etnofarmacologia, ao estudo de doenças infecto
contagiosas e parasitárias e à epidemiologia e saúde pública.
Sem dúvida existem outras áreas de nossa profissão cujos trabalhos merecidamente
estariam incluídos nesse volume, mas que, por questões de editoração e revisão somente
poderão ser veiculados no próximo volume, em 2007. Este excedente nos deixa felizes por
sabermos poder contar com a participação de nossos colegas e de todos aqueles que se
interessam em estar juntos com a Associação Brasileira de Farmacêuticos nesta caminhada
rumo ao futuro, utilizando a estrutura básica de nosso brilhante passado para, através do
presente, projetarmos avanços nas ciências farmacêuticas em nosso País.

Como editor associado, tenho a obrigação de ressaltar que tudo isto só tem sido
possível através da visão futuristica do presidente da ABF e da vontade férrea do nosso
querido Professor Dr. Nuno Álvares Pereira em preservar o patrimônio representado pela
Revista Brasileira de Farmácia. Igualmente imprescindível têm sido a participação de
importantes Farmacêuticos que compõem o conselho editorial da RBF e, especialmente, da
dedicada contribuição do, sempre presente, Professor Dr. Levy Gomes Ferreira.
Agradecemos a todos os associados, contribuintes e interessados em Ciências
Farmacêuticas e na prática profissional do Farmacêutico e desejamos um ano novo
semelhante ao que vislumbramos para nossa querida RBF, feliz e repleto de realizações na
conquista de novas metas. Feliz dia do Farmacêutico!
Dr. Ronald B. Freyre (Farmacêutico-Bioquímico) Editor Associado

