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O volume 19(3) da Revista CEFAC - Speech, Language, Hearing Sciences and Education Journal - apresenta
15 artigos com características de heterogenidade regional e das diferentes áreas da Fonoaudiologia. Seis artigos
são da região Sudeste, cinco artigos representam a região Nordeste, três artigos são oriundos da região Sul e um
artigo da região Centro-oeste, demonstrando, além da diversidade regional, a preocupação da editoria de nosso
periódico com a representividade da Fonoaudiologia em diferentes centros de produção científica.
Na área de Saúde Coletiva são apresentados quatro artigos. Os temas desses artigos estão relacionados a
estratégias com a voz do professor, uso da telefonoaudiologia na educação permanente na atenção primária
a saúde, associação entre uso contínuo de medicamentos e tontura em idosos e acesso à saúde acesso pela
comunidade surda. Os artigos mostram a preocupação do fonoaudió
logo com a informação em saúde da
comunicação humana.
Na área de Audiologia temos três artigos. Um artigo original apresenta resultado de estudo da relação das
alterações auditivas em crianças expostas a toxoplasmose durante a gestação. A audição em fumantes e o uso
de modelos animais para avaliação auditiva são os temas das duas revisões da literatura publicadas. Os artigos
retratam o avanço do estudo da audição em novas fronteiras do conhecimento.
A área da Voz apresenta dois artigos com temas relevantes na especialidade. O primeiro traz o assunto da voz
do professor na relação da função glótica e da desvantagem vocal, enquanto outro artigo contempla uma revisão
integrativa sobre dose vocal.
Os dois artigos da área de Linguagem apresentam estudos dirigidos à linguagem infantil. A associação
entre fatores de risco biológico e ambientais e o desenvolvimento neuropsicomotor é o tema de um dos artigos.
O vocabulário expressivo em crianças usuárias de implante coclear é tratado no outro artigo.
Nosso periódico tem recebido artigos de áreas correlatas a Fonoaudiologia. Nesse volume o deslocamento do
bolo alimentar no megaesôfago chagásico é tratado em um dos dois artigos dessa área. As relações da infecção
de vias aéreas superiores e otite média com práticas maternas sobre aleitamento materno é o tema do outro artigo.
O instigante tema do transplante facial é apresentado no artigo da área de Motricidade Orofacial, especialidade
que tem demonstrado seus avanços e inovações nos eventos da Fonoaudiologia e áreas afins. Um dos exemplos foi o
X Encontro Brasileiro de Motricidade Orofacial que ocorreu entre os dias 01 e 03 de Junho na cidade de Belo
Horizonte - MG. No X EBMO a atuação em Motricidade Orofacial nos diferentes níveis de atenção a saúde foi o
centro das discussões. Além disso, as inovações tecnológicas e de atendimento clínico foram destaque.
Encerramos esse semestre de nossa revista destacando a participação no XXV Curso de Editoração Científica.
Novas metas e definições estão sendo pensadas para o avanço em qualidade da Revista CEFAC. Os passos para
novas indexações já foram iniciados.
Desejamos uma boa leitura!
Hilton Justino da Silva – UFPE
Giédre Berretin-Felix – FOB/USP
Editores Chefes
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Volume 19 (3) of CEFAC - Speech, Language, Hearing Sciences and Education Journal presents 15 articles
with characteristics of regional heterogeneity and different areas of Speech Therapy. Six articles are from the
Southeast region, five articles represent a Northeast region, three articles come from the South region and one, from
the Midwest, demonstrating, in addition to the regional diversity, the concern of the editor of our journal about the
representation of Speech Therapy in different centers of scientific production.
Four articles are presented in the area of Collective Health. The themes of these articles are related to strategies
on the voice teachers, use of telespeech therapy in the permanent education in primary health care, association
between continuous medication use and dizziness in the elderly and access of the deaf to health. The articles show
the speech therapist’s concern about human communication health information.
Three articles are seen in the area of Audiology. An original article presents the results of a study on the relation
of auditory alterations in children exposed to toxoplasmosis during pregnancy. Hearing in smokers and the use of
animal models for auditory evaluation are the themes of the two published literature reviews. The articles portray the
advancement of hearing studies in new frontiers of knowledge.
The Voice area presents two articles with relevant topics in the specialty. The first one approaches teachers´
voice in relation to glottal function and vocal disadvantage, while the second article provides an integrative review
on vocal dosage. The two articles in the area of Language present studies directed to children’s language. The
association between biological and environmental risk factors and neuropsychomotor development is the theme of
one of the articles. The expressive vocabulary in children using cochlear implants is discussed in the other article.
Our journal has received articles from areas related to Speech Therapy. In this volume, the displacement of food
bolus in the chagasic megaesophagus is treated in one of the two articles in this area. The relationship between
upper respiratory infection and otitis media with maternal practices on breastfeeding is the subject of the other
article.
The intriguing theme of facial transplantation is presented in the article on the area of Orofacial Motricity, a
specialty that has demonstrated its advances and innovations in speech therapy and related areas. One example
was the 10th Brazilian Meeting on Orofacial Motricity that took place between June 1-3, in Belo Horizonte, MG. In the
X EBMO, the performance in Orofacial Motricity in the different levels of health care was the center of the discussions.
In addition, technological and clinical assistance innovations were the highlights.
We finish this semester of our journal highlighting the participation in the XXV Scientific Publishing Course. New
goals and guidelines are being evaluated for the advancement of CEFAC Journal in quality. The steps for new
indexing have already been taken.
Enjoy your reading!
Hilton Justino da Silva – UFPE
Giédre Berretin-Felix – FOB/USP
Chief Editors

