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Editorial I

Caro leitor,

Com muito orgulho apresento, a partir deste número, a primeira revis-
ta editada pela nova equipe da Revista CEFAC. Eu, Dra Ana Lúcia
Chiappetta, assumo o cargo de editor científico com o apoio da Dra Esther
Madelbaum Gonçalves Bianchini no cargo de editor executivo. O novo
conselho editorial e os revisores pareceristas realizaram um árduo e
exigente trabalho, respeitando uma série de regras para atender você,
amigo leitor. Cada artigo aqui apresentado passou por uma apreciação
exigente e minuciosa. Esperamos que a revista seja lida, pesquisada e
ofereça artigos  de alta qualidade. O objetivo é atender pesquisadores,
docentes e terapeutas clínicos com uma  revista atual e representativa.

A partir desta edição sai a área de Fonoaudiologia Geral e entra a
área de Saúde Coletiva contemplando assim as cinco áreas da
Fonoaudiologia: Audiologia, Linguagem, Motricidade Orofacial, Saúde
Coletiva e Voz.

Aproveitem o editorial II para conhecer um pouco mais sobre a área
de Saúde Coletiva e refletir sobre a necessecidade, possibilidade e
mesmo as dificuldades de projetos interdisciplinares e o papel do
fonoaudiólogo no contexto das Ciências Sociais com uma breve exposi-
ção da Dra Alice Penna.

Nesta edição vários artigos abordam o tema de envelhecimento.
São trabalhos realizados em diferentes contextos, mas que ressal-
tam que o idoso, hoje, é uma das grandes preocupações e desafios
da saúde pública.

Encontramos fonoaudiólogos implementando e ampliando serviços e
programas de atenção a população idosa, criando alternativas de ativi-
dades, participação e valorização social.

O fonoaudiólogo assume o compromisso de criar condições para a
geração de serviços com enfoque específico em sua área voltado ao
direito do idoso como pessoa. Propõe ações capazes  de medir as in-
capacidades funcionais, leva informação e qualidade de vida em uma
idade em que começam a aparecer em maior número uma série de do-
enças crônicas - degenerativas.

Acredito que esta edição irá proporcionar prazer ao autor ao ver seu
trabalho publicado, aos editores e revisores ao ver a revista com alta
qualidade editorial e aos leitores, críticos e exigentes, ao encontrarem
artigos de qualidade.

Boa Leitura!!
Um grande abraço!!

Ana Lúcia Chiappetta


