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Caros leitores,

Nas últimas edições, a Revista CEFAC vem apresentando várias novidades. Aumentamos o número 
de artigos publicados em cada Revista, sendo que os acessos on line são direcionados ao site da Coleção 
SciELO a partir da escolha do artigo de interesse. Realizamos modificações editoriais, reformas gráficas e 
temos uma nova capa. Novas mudanças devem continuar ocorrendo visando facilitar o acesso à Revista, 
agilizar o processo de avaliação dos trabalhos recebidos e, principalmente, apresentar a produção 
científica recebida e analisada. Continuamos recebendo trabalhos das mais variadas Instituições, de 
vários locais do Brasil e também do exterior. Temos prazer em tentar, a cada edição, organizar os artigos 
de forma a publicar o que é produzido em todos esses locais.

Felizmente, começamos o ano de 2009 com muitos artigos aprovados e prontos, o que permitiu 
a organização dos suplementos, sendo que o primeiro, de Audiologia já se encontra disponível. O 
próximo suplemento, de Linguagem, já está sendo finalizado e o de Motricidade Orofacial virá a seguir. 
Agradecemos os autores que nos prestigiam enviando seus trabalhos e toda a equipe editorial, em 
especial os pareceristas, que possibilitam esse andamento.

Esperamos que aproveitem a leitura dos artigos apresentados e também o Editorial II, que discorre 
sobre Fonoaudiologia e Saúde da Família, especialmente redigido para a Revista CEFAC por Maria 
Teresa Pereira Cavalheiro.

Grande abraço,

Esther Mandelbaum Gonçalves Bianchini
Ana Lúcia de Magalhães Leal Chiappetta
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