
No último trimestre a equipe de editores chefes e parte da equipe de produção editorial da Revista 
CEFAC - Speech, Language, Hearing Sciences and Education Journal participou de atividades em busca 
do aperfeiçoamento do nosso periódico.  Por iniciativa da Academia Brasileira de Audiologia (ABA), no 
mês de agosto, todos os editores chefes das revistas de Fonoaudiologia brasileiras foram convidados 
para uma reunião com objetivo de traçar novas metas para assegurar a continuidade e qualidade de 
nossas publicações. Em agosto também ocorreu o II Curso de Atualização SciELO – ScholarOne, onde 
orientações de melhoria do sistema e as formas de aprimoramento foram discutidas com as equipes 
das revistas. Em outubro, durante o XIV Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, participamos da mesa 
Produção Científica em Fonoaudiologia junto com todos editores das revistas em Fonoaudiologia onde 
foram retomadas discussões do estado da arte dos nossos periódicos. Essas atividades serviram para 
nossa equipe traçar novas metas em busca de melhores indexações e repensar novas estratégias de 
divulgação dos nossos artigos.

O volume 18(5) da revista CEFAC é o quinto publicado pela ABRAMO- Associação Brasileira de 
Motricidade Orofacial e traz 25 artigos em diferentes áreas da Fonoaudiologia. As áreas Correlatas e de 
Fonoaudiologia Educacional apresentam um artigo cada. As áreas de Motricidade Orofacial, Disfagia e 
Fonoaudiologia Geral estão representadas com dois artigos cada. Com três artigos  cada as áreas de 
Audiologia e Voz estão contempladas também nesse volume.  A área da Linguagem apresenta 5 artigos 
e a Saúde Coletiva apresenta 6 artigos.

Caracterização, classificação e correlações em diversos temas e áreas estão presentes na maioria dos 
artigos nesse volume. Observa-se, ainda, poucos estudos de intervenção submetidos ao nosso periódico. 
Um artigo traz a discussão dos efeitos da eletroestimulação transcutânea neuromuscular em disfagia. 

 Dos 25 artigos uma carta ao editor foi aceita, uma comunicação breve foi apresentada, um relato 
de caso e uma carta ao editor foram publicados.  Estão presentes, também, cinco artigos de revisão e 16 
artigos originais.

É importante ressaltar a representação de diferentes regiões do país com 14 artigos da região sudeste, 
quatro artigos de cada região nordeste e sul, dois artigos da região centro-oeste e um artigo da América 
do Norte.

A diversidade de áreas, tipo de artigos, temas e regiões mostram como a Revista CEFAC - Speech, 
Language, Hearing Sciences and Education Journal tem representado a produção científica da 
Fonoaudiologia. Nosso empenho em busca de melhores indexações continua com a garantia da valori-
zação dos produtos apresentados pelos grupos de pesquisa distribuídos nessas regiões

Uma boa leitura!. 
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In the last trimester, the team of chief editors and part of the editorial production team of CEFAC Journal -  
Speech, Language, Hearing Sciences and Education Journal participated in activities aimed at improving 
our journal. At the initiative of the Brazilian Academy of Audiology (ABA), in August, all the chief editors 
of Brazilian Speech Therapy and Audiology Journals were invited to a meeting in order to set new goals 
and therefore, ensure the continuity and quality of our publications. The II SciELO ScholarOne Refresher 
Course took place also in August, and discussed the improvement of the system and enhancement forms 
with the teams of the Journals. In October, during the XIV Brazilian Congress of Speech Therapy, we 
participated in the Speech Therapy Scientific Production Board with all editors of Speech Therapy and 
Audiology Journals, resuming issues on the state of the art of our Journals. These activities allowed our 
team to set new goals for better indexing and rethink new dissemination strategies of our articles.

Volume 18 (5) of CEFAC Journal is the fifth published by ABRAMO - Brazilian Association of Orofacial 
Motricity and presents 25 articles in different areas of Speech Therapy. The Correlated and Educational 
Speech Therapy areas have an article, each. The areas of Orofacial Motricity, Dysphagia and General 
Speech Therapy are represented by two items each. The areas of Audiology and Voice are also included 
in this volume, with three articles, each, and the area of Language presents 5 articles and Public Health, 6.

Characterization, classification and correlations in various topics and areas are present in most of 
the articles in this volume. A few intervention studies have been submitted to our journal, and an article 
addresses the effects of neuromuscular transcutaneous electrical stimulation in dysphagia.

Of the 25 articles, a letter to the editor has been accepted, a brief communication has been presented, 
a case report and a letter to the editor have been published. In addition, five review articles and 16 original 
ones are presented. 

It is important to highlight the representation of different regions of the country with 14 articles from the 
Southeast, four articles from the northeast and south, two articles from the Midwest and an article from 
North America.

The diversity of areas, sort of articles, topics and regions show how CEFAC Journal - Speech, Language, 
Hearing Sciences and Education Journal - has represented the scientific production of speech therapy. 
Our strong commitment to better indexing continues guaranteed by the value of the products presented 
by the research groups in these regions. 

Enjoy your reading!
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