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Este é o primeiro volume da Revista CEFAC – Speech, Language, Hearing 
Sciences and Education Journal com editoria da ABRAMO – Associação Brasileira 
de Motricidade Orofacial.

A ABRAMO nasceu oficialmente em 2014 durante o Congresso Brasileiro de 
Fonoaudiologia na cidade de Joinville – SC, como iniciativa de um grupo consti-
tuído de clínicos, professores e pesquisadores, com o objetivo de promover a 
Motricidade Orofacial por meio de ações sociais de divulgação e promoção de 
eventos. É importante salientar que os eventos organizados por esses grupos 
são anteriores à criação oficial da associação. Em 2008 ocorreu o 1º Encontro 
Brasileiro de Motricidade Orofacial na cidade de Goiana – GO, outros encontros 
aconteceram em diferentes cidades do Brasil desde esta data: 2009 em Recife – 
PE, 2010 em Belo Horizonte – MG, 2011 em Natal – RN, 2012 em Curitiba – PR, 
2013 em Fortaleza – CE, 2014 em São Paulo – SP e em 2015 em João Pessoa – 
PB. O 9º Encontro Brasileiro de Motricidade Orofacial acontecerá nos dias 03 e 04 
de Junho de 2016 na cidade de Bauru- SP.

Todo esse histórico reafirma o fortalecimento da ABRAMO durante os anos.  
A responsabilidade da publicação da Revista CEFAC salienta ainda mais o cresci-
mento da associação. Uma instituição científica deve também ter o compromisso 
de divulgar e promover a produção acadêmica em sua área. A ABRAMO e a revista 
CEFAC ultrapassam esse limite na medida que apoiam a publicação de artigos em 
todas as áreas da Fonoaudiologia e ciências afins.

O volume 18(1) traz 35 artigos. As áreas de Audiologia e Linguagem estão 
representadas por sete artigos cada. As áreas de Saúde Coletiva e Voz apresentam 
cinco artigos em cada uma. Quatro artigos contemplam a área de Motricidade 
Orofacial, dois em Fonoaudiologia Geral e um em cada área da Disfagia, 
Fonoaudiologia Educacional e Temas de Áreas Correlatas. A interdisciplinaridade 
é também destaque em um artigo das áreas de Motricidade Orofacial e Disfagia e 
um artigo das áreas de Voz e saúde Coletiva.

A diversidade da produção científica nas regiões do Brasil também é caracte-
rística deste volume com trabalhos das regiões Nordeste, Sudeste e Sul.

Finalizamos com o convite aos clínicos, estudantes e pesquisadores para 
encontro de Junho do corrente ano, na cidade de Bauru – SP, celebrando mais 
um evento anual da ABRAMO e brindando a continuidade de nosso periódico.
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