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A história da Farmácia no Brasil é cheia de primeiros passos. Alguns, bastante longos 

como o estabelecimento do ensino farmacêutico no Brasil. Desde a chegada do primeiro 

boticário português, Diogo de Castro, em 1549, foram necessários 275 anos para que, em 1824, 

o primeiro professor de Farmácia no Brasil, Dr. José Maria Bomtempo, iniciasse o ensino da 

Farmácia na Escola de Medicina do Rio de Janeiro. Com o Decreto de 03 de outubro de 1832, 

da Regência, houve a instituição oficial do ensino farmacêutico no Brasil, estabelecendo as 

bases que possibilitaram a criação da Faculdade de Farmácia de Ouro Preto, em 1839. Somente 

em 1903, foi fundada a Escola de Farmácia do Pará, o quarto curso autônomo de Farmácia do 

país, que iniciou o ensino desta arte milenar na Amazônia(1,2). 

A Associação de Farmacêuticos do Estado do Pará (AFEPA), agora em 2020, deu mais 

um pequeno passo dentro da história da Farmácia brasileira ao criar a Revista Amazônica de 

Ciências Farmacêuticas (RACF), exatos 117 anos após as ciências farmacêuticas começarem a 

ser ensinadas em terras paraenses. Como toda grande caminhada se inicia com o primeiro passo, 

é como muita honra e satisfação que é publicada esta primeira edição da RACF. Muitos outros 

passos ainda serão necessários para que esta revista, genuinamente amazônica, ganhe o 

reconhecimento da comunidade científica, o que depende, principalmente, da qualidade das 

publicações e da divulgação que se dará aos artigos para que a RACF siga, firme, rumo à 

qualificação dentro dos rígidos critérios de impacto exigidos para publicações científicas. 

Os membros da diretoria executiva, do conselho editorial e os editores associados, 

somam-se aos autores dos artigos e a um número enorme de colaboradores e apoiadores que se 

uniram para que fosse lançada essa histórica primeira edição. Em especial, o Conselho Editorial 

da RACF dedica esse primeiro volume ao Dr. José Eduardo Gomes Arruda por sua incansável 

atuação frente à AFEPA e no cuidado em pensar a RACF como uma revista pronta para passos 

futuros. 

 Todos estão convidados a serem leitores, autores e colaboradores desta pioneira revista. 

Prof. Dr. José Ricardo dos Santos Vieira – Editor Chefe da RACF 
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