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Completamos a maioridade: 21 anos divulgando a 
Farmacognosia

 A Revista Brasileira de Farmacognosia completou 
este ano sua maioridade e graças a visão, dedicação e 
organização de todos seus ex e atuais Editores, vem 
conquistando progressivamente seu espaço como veículo 
de divulgação do conhecimento de vanguarda na área 
da Farmacognosia. A responsabilidade pela qualidade 
dos artigos publicados é dividida com os pareceristas 
que analisam e opinam sobre a conveniência ou não do 
conteúdo científi co. No intuito de adotar a maior presteza 
possível em publicar os trabalhos recebidos, não se pode 
abdicar da qualidade desses artigos. Selecionar buscando a 
originalidade e aplicabilidade dos estudos representam meta 
de cuidado permanente. Os autores cobram freqüentemente 
a publicação no menor espaço de tempo – é um direito que 
o corpo editorial procura sempre atender. A viabilidade de 
satisfazer a todos encontra diariamente fatores diversos 
que podem justifi car uma indesejável demora. Apelamos 
aos nossos colaboradores, que prestem mais atenção às 
normas e ao estilo da Revista Brasileira de Farmacognosia, 
antes de enviarem seus artigos. As desatenções, distrações, 
descumprimento das normas, desrespeito às convenções 
nacionais e internacionais, desconsideração à nomenclatura 
e terminologia vigentes geralmente atrasam uma publicação. 
Além do mais, as agências como a CAPES, CNPq, FAPs, 
SCIELO, MEDLINE, ISI e leitores exigentes avaliam os 
artigos publicados e observam “com lente de aumento” a 
forma, o conteúdo científi co e o esmero na padronização das 
normas de publicação. Como os leitores podem perceber, 
a cada fascículo publicado superamos metas. Anunciamos, 
portanto, novas indexações a bases de dados internacionais 
tais como EMBASE, Compendex, GEOBASE, EMBiology, 
FLUIDEX, World Textiles e Elsevier BIOBASE. Neste 
fascículo estamos publicando 24 artigos, a metade deles na 
língua inglesa.
 Mais uma vez, gostaríamos de agradecer aos autores 
de trabalhos que vêm citando fortemente os artigos publicados 
na própria revista (auto-citação). Dentro deste contexto, 
lembram aos colegas, que a medida do possível inclua nas 
referências bibliográfi cas de seu trabalho publicados em 
outras revistas, citações de artigos de sua autoria e de outro 
autor, que tenha sido publicado anteriormente na Revista 
Brasileira de Farmacognosia, de preferência nos dois últimos 
anos. Este gesto aparentemente simples será de extrema 
importância para a elevação do prestígio da nossa revista 
num futuro próximo.
Acreditamos que com muito trabalho, persistência e, 
sobretudo, com idealismo, nosso e de todos aqueles que têm 
feito da Revista Brasileira de Farmacognosia um periódico 
de qualidade, se consiga saborear novas conquistas e traçar 
novas metas para o próximo volume, aprimorando sempre. 
Desejamos a todos um Feliz Natal e um 2008 pleno de 
realizações científi cas.

Os Editores

We have reached full legal age: 21 years publishing 
Pharmacognosy.

 The Brazilian Journal of Pharmacognosy turned 
21 this year, and thanks to the vision and dedication of all its 
past and present Editors, has progressively been conquering 
its space as vehicle for divulging vanguard knowledge in the 
Pharmacognosy area. The responsibility for the quality of the 
published articles is shared with the referees who analyze 
and opine about the convenience or not of the cientifi c 
content. With the intent of adopting the biggest promptness 
possible in publishing the received studies, the quality of 
these articles cannot be abdicated. The selection seeking 
the originality and applicability of the studies represent 
aims of permanent care. The authors frequently demand the 
publication in the smallest time space – it is a right that the 
editorial team seeks to always attend to. The possibility of 
satisfying all, daily meets diverse factors that may justify an 
undesired delay. We appeal to our collaborators to pay more 
atention to the rules and stile of the Brazilian Journal of 
Pharmacognosy, before sending in articles. The disattention, 
distractions, disacomplishment of rules, disrespect to national 
and internation conventions, disregard to the effective 
nomenclature and terminology, usualy delays publications. 
Besides this, agencies such as CAPES, CNPq, FAPs, 
SCIELO, MEDLINE, ISI and demanding readers evaluate 
the published articles and observe “with magnifying glass” 
the form, cientifi c content and accuracy in the padronization 
of the publication norms. As the readers may perceive, with 
each published fascicule we overcome goals. We announce, 
therefore, new indexations to internation data bases such as 
EMBASE, Compendex, GEOBASE, EMBiology, FLUIDEX, 
World Textiles and Elsevier BIOBASE. In this fascicule 
we are publishing 24 articles, half of which in the English 
language. 
 Once again we would like to thank the authors 
that have been strongly quoting other articles published in 
this periodical (auto-citation). In this context, we remind 
our colegues when possible to include in the references of 
your work published in other journals, citations of papers of 
your authorship or of another author that has been published 
previously in the Brazilian Journal of Pharmacognosy, 
preferably in the last two years. This apparently simple 
gesture will be of extreme importance to raise the prestige of 
our journal in the near future.
 We believe that, with a lot of work, persistence and, 
most of all, with idealism, ours and of all those who have 
made the Brazilian Journal of Pharmacognosy a periodic of 
quality, we can savor our conquests and outline new goals 
for the next volume, while always improving. We wish you all 
a Merry Christmas and a 2008 full of scientifi c realizations.

The Editors
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