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Editorial
 Estamos lançando um novo número da Re-
vista Brasileira de Farmacognosia (RBF). Desta fei-
ta publicamos dezenove trabalhos de pesquisadores 
brasileiros e um oriundo da Colômbia. Estamos con-
tinuando nosso esforço no sentido de fazer crescer o 
nosso periódico e nesse sentido agradecemos a co-
laboração de todos os pesquisadores que o escolhem 
para a publicação dos resultados de suas pesquisas. 
É importante citar também o zelo e o denodo que 
tem sido empregado pelos nossos avaliadores ao 
elaborarem seus pareceres sobre os manuscritos que 
lhes são enviados. É graças a esses profi ssionais que 
vemos a nossa revista crescendo e deslumbramos 
um maior progresso em um futuro próximo. Con-
tinuamos com o nosso apelo para que divulguem a 
nossa revista aos seus pares e não esqueçam de citar 
seus trabalhos publicados na RBF em outras publi-
cações de sua autoria. É através dessas citações que 
teremos em breve o nosso fator de impacto, o que 
será benéfi co para todos. Em junho teremos avali-
ado o nosso pedido de indexação junto ao SCIELO 
e como cumprimos todas as exigências daquele in-
dexador, acreditamos que não haverá difi culdade 
em obter um resultado positivo. Esperamos poder 
continuar contando com o apoio de todos no nosso 
trabalho, pois somente assim faremos crescer mais 
ainda a Revista Brasileira de Farmacognosia.

 We are releasing a new issue of the Brazil-
ian Journal of Pharmacognosy (BJP). This time we 
publish XX works of Brazilian authors and one from 
Colombia. We are continuing our effort towards the 
growth of our periodical e regarding this we wish to 
thank the all researchers who chose it for the publi-
cation of their researches. It is also important to cite 
the referees for their careful work in the analysis of 
the manuscripts send to them. It is thanks to these 
professionals that our Journal has been growing and 
presenting good quality works. We continue to ask 
your help in divulging the RBF to your colleagues 
and citing your works published here in other pub-
lications of yours. These citations can help us to get 
an impact factor, which will be good for everybody. 
We hope to continue having your support for our 
work. Only with your support we can make the Bra-
zilian Journal of Pharmacognosy reach a higher po-
sition.


