
No volume 19(1), a Revista CEFAC - Speech, Language, Hearing Sciences 
and Education Journal apresenta 14 artigos oriundos das regiões Sudeste, Sul 
e Nordeste do Brasil, além de um artigo do Chile, totalizando 15 publicações de 
pesquisas com suas características regionais, em diferentes especialidades da 
Fonoaudiologia.

As áreas de Motricidade Orofacial e Linguagem apresentam cinco artigos 
cada uma, sendo que também estão publicados no presente volume três artigos 
da área de Audiologia e dois artigos da área de Fonoaudiologia Geral.

Os temas dos artigos em Motricidade Orofacial estão relacionados a imagens 
e morfologia do côndilo da mandíbula, medidas antropométricas em tipos faciais 
infantis, movimentos da mandíbula e mastigação na doença de Parkinson, influ-
ência de dentaduras implatossuportadas no estado nutricional de idosos, além de 
medidas objetivas para mensurar a força da língua.

Na área de Linguagem os temas apresentados discutem o desempenho de 
escolares com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, desempenho 
cognitivo-linguístico de crianças com fissura labiopalatina, instrumentos de 
avaliação de linguagem de pré-escolares prematuros, tecnologias da informação 
e da comunicação aplicadas à dislexia e fatores de risco sobre o desenvolvimento 
da linguagem e contribuições da estimulação precoce.

Em Audiologia o processamento auditivo e proficiência da língua inglesa, a 
síndrome da deiscência do canal semicircular superior e o treinamento auditivo 
após traumatismo cranioencefálico são os temas selecionados para o presente 
volume.

A representação social e o êthos profissional de fonoaudiólogos do Chile é 
o tema de um dos artigos em Fonoaudiologia Geral que conta, ainda, com um 
artigo sobre fala, deglutição e qualidade de vida na mielinólise estrapontina.

A diversidade dos temas em cada área aqui apresentada continua estimulando 
a equipe de editores e pareceristas da Revista CEFAC a empenhar-se ainda mais 
em busca de um excelente padrão científico das publicações. Nas diferentes áreas 
de nosso periódico nota-se os espíritos tecnológico e científico como característica 
dos autores que submetem os resultados de suas investigações. 

A diretoria da ABRAMO entra com o presente volume no seu segundo ano 
de responsabilidade da publicação da Revista CEFAC. Muitos desafios foram 
superados no primeiro ano. A continuidade e a excelência das publicações foram 
o principal foco. Superar os desafios para novas indexações é a meta dos editores 
chefes.
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Entre os dias 01 e 03 de junho de 2017 acontecerá na cidade de Belo Horizonte 
o X Encontro Brasileiro de Motricidade Orofacial. Uma oportunidade para 
discussão do estado da arte dessa especialidade da Fonoaudiologia. No convite 
para participação do evento espera–se a presença dos autores que tem enviado 
as suas pesquisas para publicação. Os organizadores preparam momentos de 
aprendizado e de discussão de novos caminhos para a Motricidade Orofacial, 
para a ABRAMO e para a Revista CEFAC.

No presente bimestre é comemorado o dia internacional da Motricidade 
Orofacial. No dia 17 de fevereiro foram planejadas atividades, em diferentes conti-
nentes, para brindar o quanto a especialidade tem evoluído internacionalmente. 
O editorial II dos autores Franklin Sunsanibar (Peru), Ricardo Santos (Portugal) e 
Irene Marchesan (Brasil) apresenta o tema da campanha para 2017 “Língua presa, 
funções orofaciais prejudicadas”.

Esperamos que a exemplo da Motricidade Orofacial a Fonoaudiologia continue 
brindando seus avanços científicos e que muito dos resultados dessas conquistas 
sejam apresentados aqui em forma de artigos.

Boa leitura!
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