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Caros Leitores,

Mais um fascículo do volume 18 da Revista Bra-
sileira de Farmacognosia é lançado. Neste Editorial nos 
referimos à excelente notícia já divulgada na Lista de Dis-
cussão da Sociedade Brasileira de Farmacognosia sobre 
indexação a partir do fascículo 18(1) da Revista no Scien-
ce Citation Index Expanded (também conhecido como 
SciSearch®). Juntamente como essa nova indexação vem 
também a indexação ao Journal Citation Reports/Science 
Edition, o que nos trará e, breve o nosso fator de impacto. 
Essas etapas vencidas no desenvolvimento da nossa Re-
vista demonstram a confi ança depositada na mesmo pelo 
grupo Thomson 
Reuters, o qual 
já nos indexava 
no seu banco de 
dados Internatio-
nal Pharmaceu-
tical Abstracts. 
Uma cópia da 
carta que nos co-
munica as inde-
xações descritas 
acima pode ser 
vista abaixo. Es-
tamos trabalhan-
do fi rme agora 
para estabelecer 
a submissão ele-
trônica de ma-
nuscrito, bem 
como acompa-
nhamento de 
todo o processo 
de revisão até as 
etapas fi nais do 
mesmo. Acredi-
tamos que até o 
início do próxi-
mo ano devere-
mos disponibili-
zar uma versão 
de teste do novo 
sistema. Apro-
veitamos ainda para lançar aqui a primeira convocação 
para que todos participem do VII Simpósio Brasileiro de 
Farmacognosia que acontecerá nos dias 04 a 08 de maio 
de 2009 em Maringá – PR, Brasil.

Os Editores

Dear Readers, 

Another issue of volume 18 of the Brazilian Journal 
of Pharmacognosy is ready. In this editorial we refer to 
the good news already disclosed in the List of Discussion 
of the Brazilian Society of Pharmacognosy about the 
indexation from issue 18(1) of the Journal in the Science 
Citation Index Expanded (also known as SciSearch®). The 
indexing to the Journal Citation Reports/ Science Edition 
has also come along with this new indexation, which will 
bring us soon our impact factor. These successful steps 
in the development of our Journal show the confi dence 
on it by the group Thomson Reuters, which have already 

indexed us in its 
I n t e r n a t i o n a l 
Pharmaceutical 
A b s t r a c t s 
database. A 
copy of the letter 
that announced 
the indexations 
described above 
can be seen 
below. We are 
working now to 
fi rmly establish 
the electronic 
submission of 
m a n u s c r i p t s 
as well as 
monitoring the 
entire process 
of review until 
the fi nal stages 
of it. We believe 
that until the 
beginning of next 
year we should 
make available 
a test version of 
the new system. 
We are still here 
to make the fi rst 
call for everyone 
to participate in 

the VII Brazilian Symposium of Pharmacognosy which 
will happen on May 4th to 8th, 2009, in Maringá – PR, 
Brazil.
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