
Este é o último exemplar da Revista CEFAC - Speech, Language, Hearing Sciences and Education 
Journal no ano de 2016. Inicialmente, agradecemos a diretoria da ABRAMO – Associação Brasileira de 
Motricidade Orofacial - por confiar a nós a tarefa de editores chefes do nosso querido periódico.

Durante o primeiro ano a frente dessa tarefa reafirmamos o compromisso de manter a missão de 
divulgar a produção científica sobre temas relevantes para a Fonoaudiologia e áreas afins. 

Não há dúvidas da importância dos volumes publicados ao longo desse ano para a divulgação das 
pesquisas desenvolvidas em programas de pós-graduação da Fonoaudiologia que compõe a área 21 da 
CAPES. Nos diferentes artigos divulgados é possível observar a contribuição dos alunos e docentes dos 
cursos de mestrado e doutorado que utilizam a Fonoaudiologia e suas áreas de atuação como linhas de 
pesquisa. 

É importante ressaltar também o investimento dos cursos de graduação na produção científica em 
todas as regiões do Brasil representadas pela diversidade regional dos artigos que foram enviados 
durante todo o ano para nossa avaliação. 

Os 155 artigos publicados ao longo do ano de 2016 representam o grande espaço que a Revista 
CEFAC - Speech, Language, Hearing Sciences and Education Journal - possibilita aos pesquisadores. 
A qualidade dos artigos aprovados representa um avanço na dimensão do nosso investimento nesse 
primeiro ano de trabalho de editoração, sempre apoiada pela diretoria e associados da ABRAMO.

Aqui registramos um agradecimento especial ao nosso grupo de editores associados, aos membros 
do corpo editorial e a participação dos pareceristas ad hoc no processo de avaliação de nossos artigos. 
Nosso corpo editorial foi repensado, buscando atender as orientações das bases de indexação e obter 
maior efetividade do tempo e qualidade das decisões de publicação.

O volume 18(6) está composto de 20 artigos sendo 16 originais, dois artigos de revisão e dois relatos 
de caso. A área de Audiologia apresenta seis artigos, sendo um deles na interrelação com a área de 
Linguagem. A área de Motricidade Orofacial contempla cinco artigos, seguida pela área de Voz, que 
apresenta quatro artigos. A área de Linguagem aborda dois artigos e as áreas de Fonoaudiologia Geral e 
Fonoaudiologia Educacional apresentam um artigo cada uma. 

As diferentes regiões do país estão representadas nos 16 artigos, com 12 publicações da região 
sudeste, seis artigos da região sul e dois artigos da região nordeste.

É com esse espirito diversidade regional e das áreas de conhecimento da Fonoaudiologia que 
desejamos um 2017 de novos desafios de indexação para o nosso periódico.

Boa leitura!

Hilton Justino da Silva - UFPE
Giédre Berretin-Felix - FOB/USP
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This is the last issue of  Revista CEFAC - Speech, Language, Hearing Sciences and Education 
Journal, in 2016. Initially, we would like to thank the ABRAMO´s board of directors - Brazilian Association 
of Orofacial Motricity - for entrusting us with the task of head editors of our dear Journal. During the 
first year, concentrating on the task at hand, we reaffirmed the commitment to maintain the mission of 
disseminating scientific production on themes of relevance to speech therapy, audiology and related 
areas.

There is no doubt about the value of the volumes published during the last year for the dissemination 
of the researches developed in postgraduate programs of the area of Speech-Language Therapy and 
Audiology that compose area 21 of CAPES. In the different articles divulged, one sees the contribution of 
students and faculty of Master´s and Doctorate courses who use Speech, Hearing and its areas of action 
as research lines.

It is also important to emphasize the investment of undergraduate courses in scientific production, in 
all regions of Brazil, represented by the regional diversity of the articles which were sent, throughout the 
year, for our evaluation.

The 155 articles published throughout the year of 2016 represent the great space that CEFAC - 
Speech, Language, Hearing Sciences and Education Journal - provides to the researchers. The quality 
of the approved articles represents an advance in the dimension of our investment in this first year of 
publishing work, always supported by ABRAMO´s board of directors and associates.

Here we give special thanks to our group of associate editors, editorial board members and the partici-
pation of ad hoc reviewers in the process of evaluating our articles. Our editorial staff has been rethought, 
seeking to comply with the guidelines of the indexation bases and to obtain greater effectiveness of the 
time and quality of the publication decisions.

Volume 18(6) is composed of 20 articles, 16 being original ones, two review articles and two case 
reports. The area of Audiology presents six articles, one of them in the interrelation with the area of 
Language. The area of Orofacial Motricity area includes five articles, followed by the Voice area, which 
presents four articles. The area of Language approaches two articles and General Speech Therapy and 
Educational Speech Therapy present one article, each.

The different regions of the country are represented in the 16 articles, with 12 publications from 
the Southeast region, six articles from the South region and two articles from the Northeast region. 
It is with this spirit of regional diversity and that of the areas of knowledge on Speech Therapy that we 
wish our Journal a 2017 with new indexation challenges. 

Enjoy your reading!

Hilton Justino da Silva - UFPE
Giédre Berretin-Felix - FOB/USP

Chief Editors
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