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Apresentamos o segundo fascículo de 2014 da revista Audiology - Communication 

Research (ACR). 

É com muito prazer e um pouco de vaidade que nos dirigimos a vocês, nossos leitores, 

porque desde o último fascículo tivemos a oportunidade de participar de três eventos científicos 

da área e em todos eles nosso pronunciamento a respeito da revista foi seguido de elogios com 

relação à pontualidade, eficiência e seriedade de nossa revista. Sabemos que muitas pessoas 

colaboram para isso, especialmente nossos editores associados e pareceristas, mas também e 

com bastante êxito a fonoaudióloga responsável Érica Ferraz. À todos, mais uma vez nosso 

reconhecimento e agradecimento.

Entretanto, ainda temos pela frente o nosso maior desafio que é a busca pela melhoria 

da indexação do periódico em bases de dados como MEDLINE e ISI.

Este é o primeiro fascículo da Revista para a qual solicitamos que os autores enviassem 

certificações da tradução do português para o inglês, mas mesmo com tal exigência, ainda 

não foi possível atingir nosso objetivo de unificar e uniformizar a linguagem na versão em 

língua inglesa dos artigos. Cada empresa possui profissionais que atuam com sua forma e 

especificidade, o que produz um estilo de tradução bastante diverso, que frequentemente não 

atende as atuais necessidades da revista.

Estamos tentando formalizar um acordo com uma grande empresa de tradução para 

que essa seja responsável pela versão de todos os artigos. Isso certamente trará vantagens 

tanto para a revista quanto para os autores, uma vez que o custo de tradução será mais baixo 

em comparação ao que cada autor pagaria individualmente, além da vantagem de garantir a 

uniformidade da linguagem utilizada em todos os artigos a serem publicados.

Neste número da revista estão sendo publicados 15 artigos originais, sendo seis arti-

gos de Audiologia, cinco artigos de Fala e Linguagem, três artigos de Voz e um artigo sobre 

Motricidade Oral Facial.
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Temos certeza de que todos serão altamente apreciados pelos leitores e reiteramos nosso 

esforço pela continuidade da excelência da revista, solicitando a colaboração de todos – autores 

e pareceristas – no cumprimento dos prazos acordados, fundamentais para continuarmos a 

manter a indexação na SciELO e ampliar nossas possibilidades de indexação na MEDLINE.
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