
Mais um novo semestre se inicia e o volume 19(4) da Revista CEFAC – Speech, 
Language, Hearing Sciences and Education Journal – apresenta 15 artigos. 
Continuamos com a nossa missão de divulgar as pesquisas na Fonoaudiologia 
e de áreas correlatas, em diferentes especialidades. Para isso, o corpo editorial 
trabalhou de forma primorosa e cuidadosa na avaliação dos oito artigos originais, 
cinco artigos de revisão de literatura e duas comunicações breves.

Dois artigos da área de Fonoaudiologia Geral apresentam os temas 
comunicação suplementar alternativa: da formação à atuação clínica 
fonoaudiológica e a interface psicanálise – fonoaudiologia. Com um artigo a 
área de Audiologia está representada com o tema “habilidades auditivas e de 
comunicação oral de crianças e adolescentes deficientes auditivos e o processo 
de reabilitação fonoaudiológica”.

Já as áreas de Disfagia e Voz apresentam dois artigos cada uma. Os 
temas “início da alimentação oral em recém-nascidos prematuros” e “revisão 
da literatura em paralisia cerebral” contemplam a especialidade da Disfagia. 
Os temas abordados em Voz são relacionados à análise espectrográfica, 
neuroimagem e voz.

Os dois artigos da área de Linguagem contemplam assuntos direcionados à 
comunicação suplementar e alternativa e ao rastreio cognitivo em pacientes do 
ambiente hospitalar.

Um artigo chileno aborda a Motricidade Orofacial em uma revisão da literatura 
sobre o desenvolvimento de habilidades alimentares em bebês pré-termo. 

A área de Saúde Coletiva apresenta cinco artigos, abordando triagem 
neonatal, associativismo e qualidade de vida, o papel da equipe de saúde da 
família na perda auditiva infantil, vieses em revisão sistemática nos estudos 
observacionais e a insalubridade em Fonoaudiologia.

Gostaríamos de convidar os autores, leitores e revisores da revista CEFAC 
a participarem do XXV Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia e I Encontro 
de Fonoaudiologia da Bahia, organizado pela SBFa. – Sociedade Brasileira de 
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Fonoaudiologia, a ser realizado entre os dias 12 e 15 de setembro. Os editores 
científicos estarão participando do evento nas atividades destinadas à discussão 
dos periódicos da Fonoaudiologia, dos programas de pós-graduação e da 
pesquisa em nossa profissão. A ABRAMO – Associação Brasileira de Motricidade 
Orofacial também estará presente, brindando a nossa ciência.

Boa leitura e até lá!
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