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Editorial I

Caro leitor, um dos aspectos apontados no último editorial foi o intenso tra-
balho de divulgação que nossa equipe tem realizado por todo o país e fora dele,
recebendo como fruto desse empenho um número considerável de artigos para
avaliação de regiões que raramente têm oportunidade de ver seus trabalhos di-
vulgados ou ter incentivo para que pesquisas sejam realizadas.

Os autores, além de enviar os artigos para avaliação, têm sido incansáveis
nas correções propostas pelos pareceristas, possibilitando assim a publicação
de artigos cada vez de melhor qualidade, oriundos de todas as partes desse
imenso país.

Não podemos considerar este fato desatrelado de outra conquista: o open
access que tem possibilitado o acesso desses e de tantos outros profissionais
à íntegra das publicações, a qualquer momento, onde quer que estejam, bastan-
do estar conectados à internet. Essa iniciativa, pioneira da Revista CEFAC, tem
sido alvo de muitos elogios e muita retribuição.

Além desse, outro aspecto têm nos chamado muito a atenção: o crescente
número de artigos que temos recebido com parcerias interdisciplinares.

A interdisciplinaridade é uma realidade e prova disso é que a Fonoaudiologia
tem se aliado aos mais diversos profissionais, seja da saúde ou não, como
físicos, engenheiros acústicos, lingüistas, ampliando cada vez mais os horizon-
tes do trabalho em equipe.

Neste sentido, a Revista CEFAC apostou há quase três anos em mais uma
idéia pioneira e vencedora: o Editorial Convidado. A cada número convidamos
um profissional fonoaudiólogo ou não, que possa dar sua contribuição com um
tema atual, traçando um panorama sobre o assunto em questão, com aprofundada
fundamentação histórica e teórica.

O último editorial da Profa. Sandra Madureira é prova disso: lingüista, com
estreita ligação com a Fonoaudiologia, nos brindou com uma excelente exposi-
ção das interfaces entre a Lingüística, a Fonoaudiologia e a Fala. Os inúmeros
elogios recebidos nos motivaram a convidar outros profissionais de áreas afins,
e nada mais justo do que chamar uma profissional da Odontologia, profissão
parceira da Fonoaudiologia há tanto tempo.

Muitos artigos têm sido publicados com esta parceria tratando de assuntos
comuns, tanto em periódicos da Fonoaudiologia, como nos de Odontologia. As-
sim, neste número contamos com a participação da Dra Nelly Tichauer
Sanseverino, abordando o tema: O papel da saúde oral na saúde geral.

Em nome de toda a equipe da Revista CEFAC agradeço imensamente a to-
dos os profissionais que têm aceitado nosso convite para escrever o Editorial II,
disponibilizando seu tempo para a criação de textos de alta qualidade científica
e que têm enriquecido muito nosso periódico com verdadeiros artigos de atuali-
zação.

É nesta linha editorial, mantendo o firme propósito de estímulo a pesquisas
sérias, que abram caminhos para práticas mais fundamentadas, universalização
do conhecimento e integração de áreas, que continuaremos com entusiasmo e
ética, contribuindo para uma Fonoaudiologia cada vez mais sólida!

O reconhecimento que temos recebido nos mostra que estamos no caminho
certo!

Aproveite nossa revista!  Abraços,

                                                                                              Kátia Nemr


