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Editorial
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Dear Readers,

Prezados Leitores:

The electronic editing project of our Journal
will be finalized in 2007. With this the submission
and analyses process of manuscripts, and answers
will be more agile. To produce an accessible science
is more than just the recovery of information
produced in articles; it is also to have a global and
systematic view of science in order to make rational
and informed decisions.
The continuum editorial adaptation of PróFono has always been one of the issues on our
plans. With our persistency, the Journal has
reached very important indexations; as life does
not stop, for this year, or no more than next, new
editorial policies will be introduced. A first idea is:

Em 2007 será finalizado o processo de
editoração eletrônica da revista, com isso haverá
maior agilidade para o envio dos artigos, sua
análise e resposta. Produzirmos uma ciência
acessível é mais que recuperar a informação
oriunda dos artigos, é ter uma visão global e
sistemática da ciência para a tomada de decisões
racionais e informadas.
Sempre foi um item do nosso plano de metas a
contínua adaptação da Pró-Fono em termos
editoriais. Com a nossa persistência, a revista
alcançou indexações importantíssimas; como a vida
não pára, ainda esse ano, ou no máximo no próximo,
serão introduzidas novas normas editoriais. Numa
primeira idéia temos:

1. Research articles (quantitative and qualitative)
should be elaborated in a more objective and
reduced format (maximum of 10 pages). The
introduction section should have no more than 1
page; it should refer to the exact content of the
study and should contain national and
international references (exclusively of indexed
journals, preferably in ISI). The emphasis of the
articles should be on the methodology and on the
results, with detailed descriptions and containing
clear and consecrated statistical analyses (for
quantitative studies). Only necessary Figures will
be accepted and Graphs that reproduce the results
already shown on Tables will not be accepted. The
discussion and conclusion should be synthetic
and base don the results of the study;

1. Os artigos de relato de pesquisa (quantitativa e
qualitativa) devem ser elaborados de forma
objetiva e reduzida (máximo 10 laudas). A
introdução deverá ter no máximo 1 lauda; ser
vinculada ao conteúdo exato do estudo e conter
referências bibliográficas nacionais e
internacionais (exclusivamente de periódicos
indexados, preferencialmente de base ISI). A ênfase
dos artigos deve estar na metodologia e nos
resultados dos estudos, com descrições
detalhadas e análises estatísticas claras e
consagradas (para os estudos quantitativos). Serão
aceitas somente as Figuras necessárias e não serão
aceitos Gráficos que reproduzam os resultados das
Tabelas Estatísticas. A discussão e conclusão
deverão ser sintéticas e com base nos resultados
do estudo;
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2. Quantitative research with statistical analyses
will continue to be the axis of the Journal;
3. Qualitative research will be well accepted, once
we understand their importance and relevance to
science. Although different designs exist for the
development of qualitative research, the four more
traditional forms will be prioritized, being:
bibliographic, phenomenological; ethnographic
and case studies.
These are a few ideas that we would like to
share with you, these ideas will be better discussed
and published in due time. In our first Number of
2007, thirteen articles are presented; twelve
research articles and one literature review.
Bianchini et al. (2007) presented a research that
aimed to investigate, through the analyses of
computerized electrongnathography, the
mandibular movements involved in speech of
individuals with and without temporomandibular
disorders. The results indicate that the presence
of tempomandibular disorders has as a result the
reduction The presence of temporomandibular
dysfunctions causes reduction in the values of
maximum mandibular opening and a reduction in
both mandibular opening speed and mandibular
closing speed during speech
A study about dysphonia was presented by
Kasama & Brasolotto (2007). The authors verified
if dysphonia has interference in the life quality of
individuals, not only in term of vocal selfperception but also in the perception members of
the community have about the vocal pleasantness
of these individuals. The study indicated that the
results of self-perception (worse) are not related
to the perception listeners have about vocal quality.
Castro et al. (2007) assessed the association
between the gestational age (IG) of preterm infants
with normal global motor development and with
early signs of sensory oral motor development
delay, verifying a possible association between
them. The authors concluded that the gestational
age of infants at birth influenced the sensory oral
motor and global motor development, indicating
that infants with lower gestational ages presented
worse performances.
The study of Amorim & Almeida (2007) had as
a purpose to characterize the short-term benefits
presented by adults, recent users of hearing aids,
through objective (functional gain) and subjective
(self-evaluation questionnaires) procedures, and
to study the phenomenon of acclimatization based

2

2. As pesquisas quantitativas com tratamento
estatístico dos dados continuarão sendo o eixo da
revista;
3. As pesquisas qualitativas serão bem recebidas,
pois entendemos sua importância e relevância para
a ciência. Embora existam diferentes desenhos de
pesquisa qualitativa, suas quatro formas mais
tradicionais serão priorizadas, sendo: estudos
biográficos; fenomenológicos; etnográficos e de
caso.
Essas são algumas das idéias que gostaríamos
de partilhar com vocês, são idéias que serão
amadurecidas e divulgadas oportunamente. Nesse
primeiro Número de 2007 são apresentados treze
artigos, sendo doze artigos de pesquisa e um artigo
de revisão de literatura.
Bianchini et al. (2007) apresentaram uma
pesquisa cujo objetivo foi verificar as
características do movimento mandibular na fala
em indivíduos com disfunções temporomandibulares e em assintomáticos, por meio de
eletrognatografia computadorizada. Os resultados
indicaram que a presença de disfunções
temporomandibulares acarreta redução das
amplitudes máximas de abertura e redução da
velocidade tanto de abertura quanto de fechamento
dos movimentos mandibulares durante a fala.
Um estudo sobre disfonia foi apresentado por
Kasama e Brasolotto (2007) tendo como objetivo
verificar se a disfonia interfere na qualidade de vida
do indivíduo, quer quanto à auto-percepção vocal
e à percepção da agradabilidade da voz por
pessoas da comunidade. O estudo indicou que os
resultados da auto-percepção (piores) não se
relacionam com a dos ouvintes sobre a qualidade
vocal.
Castro et al. (2007) avaliaram a associação entre
a idade gestacional (IG) de lactentes nascidos prétermo com o desenvolvimento motor global e com
sinais precoces de alteração do desenvolvimento
do sistema sensório motor oral, verificando uma
possível associação entre eles. A conclusão do
estudo foi que a idade gestacional dos lactentes
influenciou o desenvolvimento do sistema
sensório motor oral e motor global quando
comparados aos recém-nascidos com menor IG.
O estudo de Amorim e Almeida (2007) objetivou
caracterizar o benefício de curto prazo em adultos
novos usuários de próteses auditivas, por meio de
procedimentos objetivos (ganho funcional) e
subjetivos (questionários de auto avaliação) e
estudar o fenômeno de aclimatização, a partir da
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on the analysis of the speech recognition percent
index (SRPI). The results suggest that short-term
benefits are obtained with the use of hearing aids.
However, the phenomenon of acclimatization,
verified through the SRPI, was not observed.
The purpose of the research presented by Hage
et al. (2007) was to analyze the pragmatic abilities
profile in preschool children, verifying if significant
differences exist between these abilities and the
socioeconomic level of the children. According to
the results, the analyzes of the conversational
abilities of the children revealed that they respond/
maintain the conversation instead of initiating it,
the most prevalent communicative function was
the informative, utterances are verbal, mostly
coherent and simple. Regarding the sociolinguistic
aspects, the results indicate that these can interfere
in the pragmatic abilities of children of different
socioeconomic level.
Drent & Pinto (2007) verified the occurrence of
feeding/eating disorders in patients with GastroEsophageal Reflux Disease (GERD) determined by
the 24-H esophageal pH monitoring evaluation.
The conclusion of the study was that children with
GERD present a higher prevalence of behavioral
and stomathognatic feeding/eating problems when
compared to healthy children.
Mota et al. (2007) analyzed changes in the
phonological system of children with phonological
disorders, comparing variables such as the number
of acquired phonemes, the number of sounds in
the phonetic inventory and altered distinctive
features, before and after therapy. Besides that,
the authors investigated if these differences
occurred due to the application of different
therapeutic models. The results do not indicate
statistically significant differences between the
tested models of therapy, observing that all models
were effective in the treatment of children with
phonological disorders.
The investigation of the effects of sound
amplification, obtained with the use of hearing aids,
on the communicative modalities of parents when
interacting with their deaf children was the purpose
of the study presented by Couto & Lichtig (2007).
The results indicate that hearing parents tend to
use more turn-takings during communication in the
auditory-oral modality to gain children's attention,
to transmit and to end tasks, since they observe
an improvement in the auditory skills of their
children.

análise dos índices percentuais de reconhecimento
de fala (IPRF). Os resultados sugerem ter ocorrido
benefício a curto prazo com o uso das próteses
auditivas, não sendo possível, contudo, verificar
a ocorrência do fenômeno da aclimatização por meio
do IPRF.
O objetivo da pesquisa apresentada por Hage
et al. (2007) foi analisar o perfil das habilidades
pragmáticas em crianças pequenas, verificando
possíveis diferenças entre estas habilidades e o
nível socioeconômico das mesmas. De acordo com
os resultados, a análise do perfil das habilidades
conversacionais das crianças revelou que elas mais
respondem do que iniciam a conversação, sendo a
função predominante a informativa, apresentando
turnos verbais coerentes e simples. Quanto aos
aspectos sociolingúisticos, os resultados indicam
que estes podem interferir nas habilidades
pragmáticas de crianças de diferentes níveis
socioeconômicos.
O texto de Drent e Pinto (2007) verificou a
ocorrência de problemas alimentares em crianças
com doença do refluxo gastroesofágico (DRGE)
definida pelo exame de pHmetria esofágica de 24
horas. A conclusão do estudo aponta que crianças
com DRGE apresentam maior prevalência de
problemas alimentares de ordem comportamental
e estomatognática quando comparadas a crianças
saudáveis.
Mota et al. (2007) analisaram as mudanças
referentes ao sistema fonológico de crianças com
desvio fonológico, comparando variáveis como o
número de fonemas adquiridos, número de sons
estabelecidos no inventário fonético e traços
distintivos alterados, antes e após a terapia. Além
disso, pesquisou-se se estas diferenças ocorreram
em detrimento de diferentes modelos terapêuticos
utilizados. Os resultados apontaram não haver
diferença estatisticamente significante entre os
modelos de terapia testados, sendo que todos foram
efetivos no tratamento das crianças com desvio
fonológico.
Pesquisar os efeitos da amplificação fornecida
pelas próteses auditivas sobre as modalidades
comunicativas utilizadas pelos pais, durante a
interação com seus filhos surdos, foi o objetivo do
estudo de Couto e Lichtig (2007). Os resultados
indicaram que os pais ouvintes tendem a utilizar
mais turnos comunicativos na modalidade auditivo
- oral para ganharem, transmitirem e finalizarem as
tarefas à medida que observam melhora no perfil
das habilidades auditivas em seus filhos.
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Fortes et al. (2007) verified the hearing behavior
of temporal resolution in children with ages from
five to six years, who were born preterm, with no
evidence of neurological alterations, comparing this
behavior with that observed in children of the same
age, who were born at term, with low risk for
developmental disorders. The results point that
preterm children differ from those born at term
regarding the hearing behavior of temporal
resolution, indicating that the Random Gap
Detection Test can be used as a tool to evaluate
the hearing process.
The cultural adaptation of the Dizziness
Handicap Inventory (DHI) for application in the
Brazilian population was the purpose of the study
presented by Castro et al. (2007). The authors
concluded that the Brazilian DHI is a reliable tool
to evaluate the impact of dizziness on life quality.
The purpose of the study of Miguel et al. (2007)
was to verify whether patients with submucous
cleft palate, who were considered as asymptomatic
on a perceptual speech evaluation, presented
absence of hypernasality and adequate
velopharyngeal closure on an instrumental
assessment. The results indicate the importance
of the combined use of perceptual and instrumental
assessments for the diagnosis of velopharyngeal
dysfunction in cases of submucous cleft palate.
The periodical follow-up of these asymptomatic
cases is recommended.
Reis & Iório (2007) presented a research with
the purpose of studying the P300 individuals with
congenital sensorioneural hearing loss, according
to the variables of gender, age and hearing loss
level. The results indicate significant differences
of wave latency related to age and hearing loss
level.
Finally, the review of the literature presented
by Silva (2007), critically analyzes the efficacy of
therapy in the rehabilitation of oropharyngeal
dysphagia. The review points that non-randomized
studies have compromised the results of the
researches, once the presented casuistic are very
heterogeneous, including neurogenic and
mechanical oropharyngeal dyshagia caused by
different etiologies. Besides that, therapeutic
programs which are used are not sufficiently
described, compromising the reproduction of the
methodology by other researchers.

Fortes et al. (2007) verificaram o comportamento
auditivo de resolução temporal de crianças na faixa
etária de cinco a seis anos, nascidas pré-termo,
sem evidências de alterações neurológicas,
comparando-o com o comportamento auditivo de
crianças na mesma faixa etária, nascidas a termo,
com baixo risco para alteração do desenvolvimento.
Os resultados indicaram que os nascidos pré-termo
se diferenciam dos nascidos a termo quanto ao
comportamento auditivo de resolução temporal,
indicando que o teste de fusão auditiva utilizado
pode servir como ferramenta para a avaliação do
processamento auditivo.
Adaptar culturalmente o Dizziness Handicap
Inventory (DHI) para aplicação na população
brasileira foi o objetivo do estudo apresentado por
Castro et al. (2007), tendo concluído que o DHI
brasileiro mostrou-se confiável para a avaliação
da interferência da tontura na qualidade de vida.
No estudo de Miguel et al. (2007), o objetivo
foi verificar se pacientes com fissura de palato
submucosa diagnosticados como assintomáticos
em uma avaliação perceptiva da fala apresentaram
ausência de hipernasalidade e fechamento
velofaríngeo adequado em exame instrumental. Os
resultados mostraram a importância do uso
combinado de avaliação perceptiva e instrumental
para o diagnóstico da disfunção velofaríngea em
casos de fissura de palato submucosa,
recomendando-se o acompanhamento periódico
dos casos considerados assintomáticos.
Reis e Iório (2007) apresentam uma pesquisa
cujo objetivo foi estudar o P300 em sujeitos com
perda auditiva neurossensorial congênita, segundo
as variáveis gênero, idade e grau da perda auditiva.
Os resultados indicaram diferenças significativas
da latência em relação à idade e ao grau de perda
auditiva.
Para finalizar, na revisão de literatura
apresentada por Silva (2007), é feita uma análise
crítica sobre a eficácia da reabilitação em disfagia
orofaríngea. A revisão aponta que estudos não
randomizados têm comprometido os resultados
das pesquisas realizadas, uma vez que a casuística
tem utilizado amostras muito heterogêneas, que
incluem disfagias orofaríngeas mecânicas e
neurogênicas ocasionadas por distintas etiologias.
Além disto, os programas terapêuticos empregados
são pouco descritivos, comprometendo a
reprodução por parte de outros pesquisadores.

Good work, regards,

Bom ano de trabalho, abraço,
Claudia
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