
O volume 19(2) da Revista CEFAC – Speech, Language, Hearing Sciences and 
Education Journal – apresenta 15 artigos, sendo um relato de caso, dois artigos 
de revisão e 12 artigos originais. Produções científicas das regiões sudeste, sul e 
nordeste do Brasil estão presentes  

Considerando a área temática dos artigos, cinco contemplam a área 
Linguagem, três artigos são da área de Saúde Coletiva, três da área de Audiologia, 
dois artigos da área de Motricidade Orofacial, um artigo da área de Disfagia e um 
artigo em Temas de Áreas Correlatas. 

Na área de Linguagem os artigos originais abordam os desvios fonológicos, 
processamento fonológico, vocabulário expressivo, comunicação suplementar e 
alternativa, além do comportamento verbal. 

A atuação do agente comunitário de saúde e a oferta de fonoaudiólogos no 
Sistema Único de Saúde (SUS) são temas apresentados nos artigos da área de 
Saúde Coletiva. 

O uso do Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 
Saúde (CIF) no acompanhamento do desenvolvimento auditivo e de linguagem e 
a aplicação de testes de percepção de fala e porcentagem de consoantes corretas 
em crianças com deficiência auditiva são os temas da área de Audiologia.

Nos artigos da área de Motricidade Orofacial são descritos a elaboração de 
um WEBSITE sobre o teste da linguinha e um programa de terapia miofuncional 
para indivíduos submetidos à cirurgia ortognática.

No artigo da área de Disfagia são discutidos os critérios fonoaudiológicos para 
indicação de via alternativa de alimentação em unidade de terapia intensiva. 

A prática interdisciplinar das profissões Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional nos distúrbios da comunicação humana é discutida no artigo 
original, cuja temática representa Áreas Correlatas. 

Além de realizar a gestão da Revista CEFAC, a ABRAMO – Associação 
Brasileira de Motricidade Orofacial – tem se empenhado em divulgar a ciência 
Fonoaudiológica, especificamente na área de Motricidade Orofacial, promovendo 
anualmente o Encontro Brasileiro de Motricidade Orofacial, que completará sua 
décima edição no próximo bimestre, entre os dias 01 e 03 de junho, na cidade 
de Belo Horizonte. Assim, o Editorial II é de autoria da Professora Doutora Andrea 
Rodrigues Motta, coordenadora geral do evento, e apresenta um panorama do 
evento.
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Esperamos encontrar alguns de nossos colaboradores em Minas Gerais para 
partilhar os avanços da ciência Fonoaudiológica na área de Motricidade Orofacial, 
bem como discutir os caminhos futuros do nosso periódico.

Boa leitura!
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