
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, vocabu-

lário 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 conso-

antes 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, promo-

vendo 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.

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!

Hilton Justino da Silva - UFPE

Giédre Berretin-Felix - FOB/USP

Editores Chefes

EDITORIAL  REV. CEFAC. 2017 MAR-ABR; 19(2):143-298 ISSN 1982-0216



Volume 19 (2) of CEFAC – Speech, Language, Hearing Science and Education Journal – presents 15 articles, that 

is, one case report, two review articles and 12 original ones. Scientific productions of the southeastern, southern and 

northeastern regions of Brazil are present, and considering the thematic area of the articles, five include Language, 

three articles are on Public Health, three, on Audiology, two, on Orofacial Motricity, one, on Dysphagia, and one, on 

Correlated Areas themes.

In the area of Language, the original articles approach phonological disorders, phonological processing, 

expressive vocabulary, supplementary and alternative communication, and verbal behavior.

The activities of community health agents and the offer of speech therapists along with National Health System 

are topics presented in the Public Health articles.

The use of International Classification of Functioning, Disability and Health in the follow-up of auditory and 

language development and the application of speech perception tests and percentage of correct consonants in 

children presented with hearing impairment are the themes of Audiology.

In the articles of the Orofacial Motricity area, a WEBSITE on tongue test and a myofunctional therapy program for 

individuals submitted to orthognathic surgery, are described.

Speech therapy criteria for the indication of an alternative feeding mode in intensive care unit, are discussed on 

Dysphagia area. 

The interdisciplinary practice of professions such as Speech-Language Therapy, Physical Therapy and 

Occupational Therapy in the disorders of human communication is discussed in the original article, whose theme 

represents Correlated Areas.

Besides managing the CEFAC Journal, ABRAMO – Brazilian Association of Orofacial Motricity – has been also 

committed to divulging the Speech-Language Science, mainly in the Orofacial Motricity area, holding the yearly 

Brazilian Meeting on Orofacial Motricity, in its tenth edition, in the next two months, between June 1st and 3rd, in the 

city of Belo Horizonte, MG. Thus, Editorial II, authored by Professor Dr. Andrea Rodrigues Motta, general coordinator 

of the event, presents an overview of the event.

We hope to meet some of our collaborators in Minas Gerais to share the advances of Speech Therapy science, in 

the Orofacial Motricity area and discuss the future paths of our journal as well.

Enjoy your reading!
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