
Caro leitor,

É com grande prazer que apresentamos a Revista CEFAC 10.1. Iniciamos 
nossa programação de trabalho em 2008 com muita energia para tentar agilizar 
o processo de recebimento, análises, pareceres e publicações dos muitos 
manuscritos que temos recebido. Nesse sentido, temos muito orgulho em 
informar o recebimento, em número cada vez maior, de artigos oriundos de 
várias instituições, autores também de áreas correlatas de vários estados e 
países, retratando a grande aceitação e importância da Revista, assim como 
a facilidade de acesso on-line. 

A Revista CEFAC continua se aprimorando na busca constante por uma 
publicação cada vez melhor, de alto nível científi co. Nosso objetivo maior 
continua sendo possibilitar a veiculação de trabalhos científi cos de excelência 
para o maior número de leitores, e com isso levar a cada um as informações 
atuais da produção da Fonoaudiologia. 

Nesse número, apresentamos algumas mudanças que o leitor deve verifi car 
cuidadosamente. 

As Instruções aos Autores foram reformuladas e encontram-se agora mais 
detalhadas para possibilitar aos autores maior facilidade na elaboração do 
manuscrito, seguindo as normas. O objetivo principal foi tornar as instruções 
mais claras e com isso direcionar a organização dos trabalhos a serem 
enviados para submissão, respeitando o devido rigor metodológico inerente 
à publicação científi ca, uma vez que a REVISTA CEFAC possui indexação na 
Base de Dados LILACS e na Coleção SciELO. Apresentamos a nova estrutura 
com 5 categorias de tipos de trabalho: artigos originais de pesquisa, artigos 
de revisão, relatos de casos clínicos, textos de opinião e cartas ao editor; 
devidamente pormenorizadas quanto à forma de submissão. Acreditamos 
que dessa maneira, conseguiremos maior agilização do processo de análise 
do material e viabilização da publicação do manuscrito. 

A Revista continua totalmente on-line, com todo o processo de envio e 
avaliação dos manuscritos sendo realizado de forma eletrônica. Seguindo 
a tendência atual, não temos assinatura, uma vez que a revista é de livre 
acesso e encontra-se disponível a todos que a queiram consultar no site 
http://www.revistacefac.com.br. Todos os artigos e material publicado na 
Revista CEFAC possuem acesso aberto, disponíveis em texto integral e sem 
custo aos leitores. 

Esperamos que aproveitem a leitura dos artigos apresentados e também o 
Editorial II, especialmente redigido para a Revista CEFAC por alguém muito 
importante e reconhecida em nossa área, e muito querida por todos nós, a 
Dra. Ieda Pacheco Russo.

Estamos esperando seus trabalhos. Observem as novas instruções e 
caprichem!

Boa leitura!!
Grande abraço, 

Esther Mandelbaum Gonçalves Bianchini
Ana Lúcia Chiappeta
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