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Editorial

Editorial
A Revista Brasileira de Farmácia é um periódico mantido e editado pela Associação Brasileira de Farmacêuticos
(ABF), instituição sem fins lucrativos, de caráter científico
– profissional, visando à defesa, à assistência, o desenvolvimento profissional e à união da classe farmacêutica.
A RBF está celebrando 90 anos de publicação de forma
ininterrupta. Sua história foi iniciada em janeiro de 1920,
na gestão do Prof. Rodolpho Albino Dias da Silva, data
que a ABF editou o primeiro número do seu órgão oficial
próprio de divulgação, o Boletim da Associação Brasileira de Farmacêuticos (Figura). Essa publicação vem sendo
mantida em circulação até hoje, sendo que, a partir de 1937,
passou a denominar-se Revista da Associação Brasileira de
Farmacêuticos e, posteriormente, em 1941, Revista Brasileira de Farmácia (RBF).
Até 2002 a Revista (ISSN 0370-372X) era impressa com
recursos próprios da ABF e distribuída por meio de doação
e/ou permuta para bibliotecas, universidades, sócios da ABF
e demais assinantes, em todo o território nacional e também
no exterior. A partir dessa data, por conta do alto custo, a
RBF passou a ser disponibilizada somente online (ISSN
2176-0667) na página de ABF e desde 2009 está localizada
em sua página própria (http://www.revbrasfarm.org.br/).
O corpo editorial da RBF, aprovado em reunião da diretoria da ABF em 08/10/2009 foi reestruturado com a seguinte
composição: Editor-chefe, Editores Associados e Conselho
Editorial. Esses cargos com seus responsáveis são publicados na seção de expediente de cada fascículo. Para subsidiar o trabalho do corpo editorial, são convidados como
revisores ad hoc, pesquisadores com título de doutor, com
exceção de alguns colaboradores de áreas muito específicas.
No último fascículo de cada ano são publicados na seção
de agradecimento os nomes dos revisores de manuscritos.

Todos os membros do corpo editorial e revisores de manuscritos não recebem nenhuma remuneração por esse trabalho; é uma atividade voluntária em prol da nossa querida
Revista Brasileira de Farmácia.
É proposta do Corpo Editorial (2009-2010) dar continuidade aos trabalhos iniciados pelos nossos antecessores,
modernizar os fluxogramas e trabalhar para adequar a RBF
aos melhores padrões de qualidade, com finalidade de
indexá-la nas tradicionais Bases de Dados como SCIELO
e PUBMED. Para isso, vários parâmetros que dificultavam
a solicitação para indexação ao SCIELO já foram atingidos pela RBF nos últimos anos como: a reestruturação do
corpo editorial e ampliação do número de revisores ad doc;
normalização dos artigos científicos; melhoria da qualidade
dos textos em língua inglesa; e predomínio de publicação de
artigos científicos originais. A indexação não será o ponto
final, mas sim o início de uma nova meta que é aumentar o
prestígio nacional e internacional da RBF e manter o nível
editorial, tanto na parte científica, com a avaliação feita
pelos revisores ad doc dos manuscritos, quanto na profissionalização da apresentação gráfica da revista.
Para este volume comemorativo, a revista ganhou novo
projeto gráfico; o formato, a capa e a composição adequaram-se aos padrões atuais, mostrando a evolução alcançada pela revista. Nesta ocasião tão especial, o atual corpo
editorial gostaria de agradecer a todos aqueles que colaboraram com a RBF ao longo de sua história, especialmente aos antigos editores-chefe (Prof. Nuno Álvares Pereira
e Prof. Levy Gomes Ferreira) e, presidentes da ABF (Dr.
José Liporage Teixera e Dr. Jorge Cavalcanti de Oliveira),
que apesar de todas as dificuldades, deram o melhor de si
para manter a chama da nossa Revista acesa ininterruptamente por 90 anos. Parabéns RBF, parabéns comunidade
farmacêutica brasileira!
Maria Isabel Sampaio dos Santos
Editora-chefe

Santos MIS

Figura. Cópia da primeira capa do Boletim da Associação Brasileira de Farmacêuticos, atualmente Revista Brasileira de Farmácia/
Brazilian Journal of Pharmacy.
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