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Editorial
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Professora Titular
Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional
Faculdade de Medicina
Universidade de São Paulo

Prezados leitores,

Terminamos mais um ano de atividades da
Revista Pró-Fono, esse ano foi especial, nesse
ano fechamos um ciclo. Quando eu assumi a
editoração científica da revista, há
aproximadamente 10 anos, o meu objetivo era claro:
a Pró-Fono seria a revista de Fonoaudiologia mais
indexada do país e da América do Sul, ou seja, a
revista com uma qualidade científica que traria
orgulho a todos nós.

Nós chegamos lá, nós, muitas pessoas foram
envolvidas nesse processo: os autores; os revisores;
o grupo técnico e os editores, a Campanatti e eu.
Pudemos sempre contar com o apoio e o incentivo de
todos os professores e pesquisadores da
Fonoaudiologia. A nossa revista nunca foi uma revista
de segunda opção para a publicação de artigos que
haviam sido negados em outras revistas. Eu
frequentemente me emocionei quando ouvi
comentários, tais como: Claudia, nós estamos
escrevendo um artigo para a Pró-Fono, é a tese de
doutorado ou é o mestrado de alguém, e nós queríamos
que você nos orientasse nisso ou naquilo. Nessas
ocasiões eu esquecia o trabalho, aliás, a sobrecarga
de trabalho de um editor científico. Eu espero que
tenhamos podido ajudar a todos que nos procuraram.

Nesses 10 anos nós publicamos a história da
consolidação da Fonoaudiologia brasileira como
uma ciência constituída. Nossos artigos são a
nossa evolução. Pelos nossos artigos é possível
conhecer as linhas de pesquisa de professores e
de programas de pós-graduação estrito senso.
Esses 10 anos da Revista Pró-Fono foram anos de
um enorme aprendizado. Aprendemos com os

Dear Readers,

One more year of activities at Pró-Fono has
ended. This year was special, we ended a cycle.
When I took over the scientific management of the
Journal, approximately 10 years ago, my goal was
very clear: Pró-Fono was going to be the most
indexed Journal of Speech-Language and Hearing
Science of the country and of South America, that
is, it was going to be a journal with a scientific
quality that would make us all proud.

We reached that, we. Many people were
involved in this process: authors, reviewers,
technicians and the editors, Campanatti and I. We
could always count on the support and
encouragement of professors and researchers of
the Speech-Language and Hearing Science. Our
Journal was never a second option for publishing
manuscripts that were rejected by other scientific
journals. More than often I was moved when I
heard comments like: Claudia, we are writing a
manuscript to submit to Pró-Fono, it is a thesis or
master dissertation of someone, and we would like
you to give us directions on this or that. On these
occasions I would forget work, the work overload
of a scientific editor. I hope we were able to help all
that looked for us.

During these 10 years we published the
consolidation history of the Brazilian Speech-
Language and Hearing Science as a established
science. Our manuscripts show our development.
Through our manuscripts it is possible to
acknowledge the research areas of professors and
post-graduation programs. These 10 years of Pró-
Fono were years of great learning. We learned with
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editores e as revistas internacionais como fazer
uma revista verdadeiramente científica e é possível
que tenhamos servido como exemplo para outros
periódicos da Fonoaudiologia que se estruturaram
nessa última década.

O ciclo se fecha. A partir de 2011 a Revista Pró-
Fono não existirá mais na forma como foi conhecida,
a responsabilidade editorial - executiva e científica
- passará a ser da Sociedade Brasileira de
Fonoaudiologia. Não é esperado que haja nenhuma
perda, ao contrário, é esperado e nós desejamos
que a revista continue sendo um sucesso e atinja
o máximo do seu potencial nessa nova fase.

Eu não conseguiria agradecer nominalmente a
todos que estiveram envolvidos na Revista Pró-
Fono em todos esses anos mas, agradecendo à
Profa. Dra. Debora Maria Béfi-Lopes eu agradeço a
todos os pareceristas que se dedicaram nas leituras
e sugestões de aprimoramento dos manuscritos
enviados. Agradecendo à jovem pesquisadora
Talita Fortunato-Tavares eu agradeço a todos os
autores que nos honraram enviando seus estudos
para a nossa análise e publicação.

Eu dedico esse Editorial a duas pessoas. Essas
pessoas foram minhas alunas de graduação;
mestrado; doutorado e pós-doutorado. Essas duas
pessoas honradas, disciplinadas e com muita
disposição para trabalhar. Na editoração científica
da revista elas foram elementos essenciais. Eu
dedico esse editorial com muito carinho à Fabíola
Staróbole Juste e à Fernanda Chiarion Sassi.

Feliz Natal e um excelente 2011, que para a
nossa revista representará o primeiro ano de uma
nova história.

Claudia

international editors and journals how to make a true
scientific journal. We hope to serve as an example to
other Speech-Language and Hearing Sciences
journals that are being structured during this last
decade.

A cycle closes. From 2011 onwards Pró-Fono will not
exist as it is known. The editorial responsibility - executive
and scientific - will be transferred to the Sociedade
Brasileira de Fonoaudiologia (Brazilian Society of Speech-
Language and Hearing Sciences). We do not expect to
have any kind of loss, on the contrary, we expect and
desire for the journal to continue being a success and for
it to reach its full potential in this new phase.

I would not be able to nominally thank all who
were involved with Pró-Fono during these years,
but by thanking Prof. Debora Maria Béfi-Lopes I am
thanking all of the reviewers who dedicated
themselves in reading and making suggestions to
improve the submitted manuscripts. By thanking the
young researcher Talita Fortunato-Tavares, I am
thanking all of the authors who honored us by
sending their studies for our appreciation and
publication.

I dedicate this editorial to two persons. These
persons were my undergraduate, master, doctorate
and post-doctorate students. These two honored and
disciplined individuals who have a lot of disposition
to work. They were essential for the scientific
management of the journal. I dedicate with a lot of
affection this editorial to Fabiola Starobole Juste and
to Fernanda Chiarion Sassi.

I wish all a Merry Christmas and an excellent 2011,
which for our journal represents the first year of a
new history.

Claudia.


