
Apresentamos o último número do ano de 2017 da Revista CEFAC - Speech, 
Language, Hearing Sciences and Education Journal. Ao final do ano de 2017 a 
diretoria da ABRAMO - Associação Brasileira de Motricidade Orofacial - concluiu 
a publicação de 90 artigos científicos distribuídos em artigos originais, relatos de 
casos, artigos de revisão de literatura e comunicações breves. As publicações 
têm retratado cada vez mais a produção científica dos fonoaudiólogos e, em 
especial, da pós-graduação em Fonoaudiologia do Brasil.

Para o fascículo 19(6) são apresentados 15 artigos, sendo 11 originais e quatro 
artigos de revisão. Os artigos são oriundos das regiões Nordeste, Sudeste, Sul e 
Norte do Brasil e, também, de Portugal. Seis artigos são da área de Audiologia, 
três da área de Motricidade Orofacial, enquanto as áreas de Linguagem e Saúde 
Coletiva apresentam dois artigos cada uma, havendo contribuições de um artigo 
por área em Fonoaudiologia Geral e na área de Voz. Essa heterogeneidade de 
regiões e de áreas do conhecimento tem sido uma marca da Revista CEFAC.

Para os próximos anos a meta é buscar novas indexações, bem como ampliar 
ainda mais a divulgação das publicações da Revista CEFAC nas principais redes 
sociais, de modo a fortalecer a visibilidade da revista junto à comunidade científica 
e garantir o acesso mais efetivo aos leitores.

Finalizamos brindando o período de festas de final de ano agradecendo 
todos que contribuíram para a Revista CEFAC ao longo do ano, com os votos de 
muita luz, realizações e uma boa leitura. Estaremos aguardando, para o próximo 
ano, os artigos dos grupos de pesquisa em Fonoaudiologia e áreas correlatas 
espalhados no Brasil e no mundo.
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