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 É com grande satisfação que estamos 
lançando o terceiro fascículo do volume 15 da 
Revista Brasileira de Farmacognosia. Desta feita, 
mais uma vez aumentamos o número de trabalhos 
publicados, chegando a 18, dos quais quatro são 
na língua inglesa. Iniciamos o volume 15 com 15 
artigos no fascículo 15 (1), depois passamos para 
17 no fascículo 15 (2) e agora atingimos 18 artigos. 
Isso representa mais um importante passo na busca 
de nossa indexação ao Sistema SCIELO, que é um 
dos nossos objetivos no momento. 
Em termos de indexação existem duas importantes 
notícias: a primeira é que conseguimos recuperar as 
nossas indexações junto ao Chemical Abstracts e 
ao International Pharmaceutical Abstracts (IPA), as 
quais encontravam suspensas; a segunda diz respeito 
à indexação a um novo sistema bibliográfi co muito 

importante. Trata-se do MAPA (Medicinal and 
Aromatic Plants Abstracts). Ainda nesse aspecto, 
contatos foram feitos e estamos aguardando 
confi rmação para as indexações junto ao Biological 
Abstracts e ao Institute for Scientifi c Information 
(ISI).
Uma outra boa notícia é que na mais recente avaliação 
realizada, os Assessores da CAPES mantiveram a 
Revista Brasileira de Farmacognosia classifi cada 
como QUALIS INTERNACIONAL C.
Voltamos a enfatizar que é muito importante para 
o progresso do nosso periódico que trabalhos nele 
publicados sejam citados em outras publicações 
em revistas internacionais. Só assim atingiremos 
um Fator de Impacto, o que é imprescindível 
para que possamos ser reconhecidos nacional e 
internacionalmente.

Editorial

 It is for us a great pleasure to release 
the third issue of the volume 15 of the Revista 
Brasileira de Farmacognosy (Brazilian Journal 
of Pharmacognosy). This time, once again we are 
increasing the number of published papers, reaching 
18, of which four are in English. Volume 15 was 
initiated with 15 articles in the issue 15 (1), then 17 
in the issue 15 (2) and now 18 papers. This represents 
an important step towards our indexation in the 
SCIELO System, which is one of our objectives at 
the moment.
 In term of indexation there are two 
important news: the fi rst is that we are again indexed 
in the Chemical Abstracts and in the International 
Pharmaceutical Abstracts (IPA), which were 

suspended; the second is the new indexation to the 
Medicinal and Aromatic Plants Abstracts (MAPA). 
Contacts were also made with the Biolgical Abstracts 
and the Institute for Scientifi c Information (ISI), 
from which we are waiting the results.
 Another good new is that in their latest 
evaluation, the referees from CAPES kept the 
Brazilian Journal of Pharmacognosy classifi ed as 
QUALIS INTERNACIONAL C.
 We would like to emphasize again that 
it is very important that papers published in the 
Brazilian Journal of Pharmacognosy are cited in 
other international publications. Only doing so we 
will get an Impact Factor, what is very important for 
us to get national and international visibility.
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