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 Em 2006 a Sociedade Brasileira de Farmacognosia 
comemorou 30 anos de existência e há 20 anos a Revista 
Brasileira de Farmacognosia se destaca como o porta-voz 
da comunidade farmacognóstica brasileira, publicando em 
suas páginas artigos originais, de divulgação e revisão de 
indiscutível valor científi co. 
 Nos dois últimos anos o leitor teve a oportunidade 
de observar as modifi cações que foram implementadas e 
implantadas pela equipe editorial começando pelo lay out, 
homepage com domínio próprio, periodicidade trimestral, 
corpo editorial internacional, novas indexações, expansão do 
idioma para o inglês e espanhol, um sub-título para revista 
ou seja, passando a se chamar também, Brazilian Journal of 
Pharmacognosy visando maior inserção internacional. Não 
se publica um artigo sem que tenha sido referenciado por no 
mínimo dois especialistas da área. Estamos fechando 2006 
com mais um recorde batido, estamos publicando em um 
mesmo ano, 98 artigos do mais alto nível científi co.
 Como a Farmacognosia estuda os produtos 
naturais biologicamente ativos, em especial os da fl ora 
terrestre, marinha e obtidos por fermentação, é portanto, 
uma ciência essencialmente colaborativa e altamente 
interdisciplinar. Além do farmacognósta, são convidados de 
honra desta celebração os antropólogos, biólogos, botânicos, 
agrônomos, fi toquímicos, bioquímicos, farmacólogos, 
médicos, enfermeiros, veterinários, entre outros. É muito 
fácil de perceber essa miscelânea de áreas entrelaçadas, 
passando uma vista nos artigos publicados e disponíveis 
para download desde o primeiro volume, no sítio www.
sbfgnosia.org.br/revista. 
 Para os periódicos nacionais, o Qualis, lista 
elaborada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior – Capes do Ministério da Educação, tem-
se constituído em referencial de importância quando da 
tomada de decisão dos autores em submeter seus artigos 
neste ou outro periódico. O Qualis é a classifi cação de 
veículos de divulgação da produção intelectual brasileira em 
suas diversas áreas. Foi implantado em 1998 e vem sendo 
utilizado pela Capes como um dos principais indicadores 
para avaliação dos cursos de pós-graduação strictu sensu. 
Subdivide-se em nacional e internacional e a ordem de 
categorização dos periódicos no sistema obedece à seguinte 
escala de valores: Qualis IntA > IntB > IntC > NacA > 
NacB > NacC. A Revista Brasileira de Farmacognosia foi 
classifi cada na última reunião do Comitê Assessor da Capes 
como Qualis IntC. Para subirmos mais um degrau, só quando 
tivermos um Fator de Impacto que é publicado pelo Journal 
Citation Reports (JCR). Assim, periódicos com FI igual ou 
superior à mediana da área são classifi cados como Qualis 
IntA, e os com FI abaixo da mediana são classifi cados como 
Qualis IntB. Este será o nosso próximo desafi o a vencer.
 Finalizamos 2006 comunicando mais uma meta 
atingida, “o Comitê Consultivo, em reunião realizada em 23 
e 24 de novembro de 2006, concedeu parecer favorável ao 
ingresso do periódico Revista Brasileira de Farmacognosia 
na Coleção SCIELO Brasil”. 

Agradecemos a todos aqueles que acreditaram, e 
contribuíram com o desenvolvimento da Farmacognosia no 
Brasil, esperando nesse ano que se inicia, poder continuar a 
contar com o apoio e colaboração de todos.
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 In 2006 the Brazilian Society of Pharmacognosy 
celebrated 30 years of existence and for 20 years the 
Brazilian Journal of Pharmacognosy has been its mean of 
communication to the Brazilian pharmacognostic community, 
publishing in its pages original articles, divulgation articles 
and reviews of incontestable scientifi c value. 
 In the last two years the reader was able to observe 
the changes that were implemented by the Editorial Board, 
starting at the lay out, home page with its own domain, 
quarterly periodicity, international Editorial Board, new 
indexations, acceptance of articles in Spanish and English, 
a second title – now it is also called Brazilian Journal of 
Pharmacognosy pursuing greater international visibility. 
No article is published without being refereed by at least 
two referees who work in its area. We end 2006 with a new 
record broken, we are publishing in a single year 98 articles 
of great scientifi c value.
 As the Pharmacognosy studies the biologically 
active natural products, especially the ones from the terrestrial 
and maritime fl ora and also obtained by fermentation, it 
is an essentially collaborative science. Together with the 
Pharmacognost the anthropologists, biologists, botanists, 
agronomists, phytochemists, biochemists, pharmacologists, 
medics, nurses, veterinaries and others are also invited 
for this celebration. One can easily see the blending of the 
above scientifi c areas visiting the site www.sbfgnosia.org.
br/revista 
 and downloading the articles which are available since the 
fi rst volume and issue. 
 For the Brazilian scientifi c periodics, the QUALIS, 
which is a list created by the Coordination of Improvement of 
the Superior Level Personal of the Ministry of Education, has 
been an important reference to the authors decide where to 
send their scientifi c articles. QUALIS is the classifi cation of 
the divulgation means of the Brazilian intellectual production 
in its most diverse areas. It was created in 1998 and has 
been used by CAPES as one of the main indicators for the 
evaluation of the Strictu sensu pos-graduation courses. It is 
divided in national and International and the classifi cation 
order of the periodics in the system obeys the following 
value scale: Qualis IntA > IntB > IntC > NacA > NacB > 
NacC. In the last CAPES Committee meeting, the Brazilian 
Journal of Pharmacognosy was classifi ed as QUALIS IntC. 
To progress one step, we need to have an Impact Factor (IF), 
which is published by the Journal Citation Reports (JCR). 
Periodics with IF equal to the area average are classifi ed as 
QUALIS IntA, the ones with IF below the area average are 
classifi ed as QUALIS IntB. This is our next challenge and 
we are confi dent to achieve it.
 We reach the end of 2006 communicating one 
more challenge accomplished: We are now indexed in the 
Scientifi c Electronic Library Online – SCIELO, which is the 
most important Brazilian collection of scientifi c literature.
 We would like to thank those who believed us and 
contributed to the improvement of the Pharmacognosy in 
Brazil. In the New Year we wish to go on counting on the 
support and cooperation of all who work in this magnifi cent 
science fi eld.




