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Editorial
 Como  a  Revista Brasileira  de  
Farmacognosia tem periodicidade trimestral, este 
quarto Fascículo que estamos publicando agora 
referentes aos meses de outubro a dezembro, era para 
ser o último de 2006. Entretanto, em razão da grande 
procura pela comunidade científi ca em publicar seus 
trabalhos na RBFgnosia gerou, este ano de 2006, um 
elevado número de excelentes artigos referendados 
pelos ad hoc, e com isto, estamos com os próximos 
dois primeiros fascículos de 2007, completos e 
outras dezenas de trabalhos, em julgamento, pelos 
referees. Assim sendo, tomamos a iniciativa de 
publicar, ainda em 2006, um número extra, na forma 
de um SUPLEMENTO, visando desafogar o ano de 
2007. Para fi nanciar este suplemento, a Sociedade 
Brasileira de Farmacognosia estará participando 
com 50% e os autores dos trabalhos, contribuindo 
com os outros 50% dos recursos fi nanceiros.
 Desde que assumimos a editoria chefe da 
RBFgnosia em 2005 que mantemos uma constante 
campanha, quer seja através de esclarecimentos 
via Editoriais quer seja através da nossa Lista 
de Discussão (sbfgnosia@yahoogrupos.com.
br) mostrando a importância de se ter maior 
visibilidade e, como conseqüência dessa ação, 
que nossos trabalhos sejam mais citados em 
outras publicações. A esse respeito temos dois 
comentários a fazer. O primeiro é que atualmente 
a revista encontra-se indexada nas seguintes bases 
de dados: Chemical Abstracts (CA), International 
Pharmaceutical Abstracts (IPA), Medicinal and 
Aromatic Plants Abstracts (MAPA), Natural 
Products Alert (NAPRALERT), Natural Products 
Updates e CABI. E, está em vias de ser indexada ao 
Biological Abstracts (BIOSIS), SCIELO e ISI (Web 
of Science). O segundo comentário é agradecer aos 
autores de trabalhos que vêem citando fortemente os 
artigos publicados na própria revista (auto-citação), 
isto é, tem-se observado nos trabalhos publicados 
na RBFgnosia, não só um aumento crescente das 
auto-citações, ano base 2005, como também, do 
próprio ano corrente 2006, que contarão para um 
futuro Fator de Impacto. Este índice bibliométrico 
é de extrema importância porque amplia a 
visibilidade de uma revista no contexto nacional e 
internacional, estimulando os autores a publicarem 
os resultados de suas pesquisas em um jornal de 
prestígio e reconhecimento, bem como potencializar 
a captação de recursos fi nanceiros junto aos órgãos 

de fomento.
 Dentro deste contexto, lembramos 
aos colegas usuários da Revista Brasileira de 
Farmacognosia, que a medida do possível inclua nas 
referências bibliográfi cas de seu trabalho, citações 
de artigos de sua autoria ou de outro autor, que tenha 
sido publicado anteriormente na RBFgnosia, de 
preferência nos últimos dois anos, dentro da mesma 
temática do seu artigo. Este gesto aparentemente 
simples será de extrema importância para a elevação 
do prestígio da nossa revista num futuro próximo.

Desejamos a todos um feliz Natal e um 
2007 pleno de realizações científi cas.

The Brazilian Journal of Pharmacognosy 
(BJP) is a scientifi c periodic which is published 
quarterly. This issue comprehending the months of 
October to December, was supposed to be the last 
issue of volume 16. However, due to the big demand 
from the authors, we have now a greater number 
of articles already accepted and waiting to be 
published. For example, issues 17 (1) and 17 (2) are 
already closed with 20 articles in each one. Thus, it 
was decided to publish a supplement for volume 16, 
which will be published in early 2007. 

Since we accepted to be the Editor-in-
Chief of the BJP in 2005 we have been keeping a 
constant endeavour to achieve bigger visibility 
for our periodic. It is important to say at this 
point that we are now indexed to the following 
databases: Chemical Abstracts (CA), International 
Pharmaceutical Abstracts (IPA), Medicinal and 
Aromatic Plants Abstracts (MAPA), Natural 
Products Alert (NAPRALERT), and CABI. We are 
also in the tentative phase of indexing in ISI and 
Biological Abstracts. Very soon we believe we will 
have our Impact Factor, which will also contribute to 
the visibility of our journal and attract the attention 
of many more researchers.

It is important to express our sincere thanks 
to all the authors who contributed to the result of 
their researches to be published in BJP. Sincere 
thanks are also due to the referees who carefully 
checked all the manuscripts submitted throughout 
this year.

We wish all of you a Merry Christmas and a 
new year full of success in your works.


