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O quarto volume da Revista CEFAC está composto por 35 contribuições científicas nas áreas da 
audiologia, linguagem, saúde coletiva, motricidade orofacial e voz.

Quanto aos artigos originais, Santos, Angrisani e Azevedo apresentam a primeira contribuição 
sobre a Avaliação audiológica em lactentes com agenesia de corpo caloso. A segunda contribuição é de 
Rogério, Almeida, Hidaka e Amado sobre a Triagem auditiva neonatal: caracterização da demanda/
território e exames auditivos. Vargas, Ferreira, Vidor e Machado escrevem a terceira contribuição sobre 
a Avaliação simplificada e comportamental do processamento auditivo em escolares: estabelecendo 
relações.

A quarta contribuição é de Buarque, Brazorotto, Cavalcanti, Júnior, Lima e Ferreira sobre a 
Satisfação dos usuários do implante coclear com perda auditiva pós-lingual. Siano e Frota apresentam 
a quinta contribuição sobre as Emissões otoacústicas evicadas transientes em recém-nascidos a termo 
e pré-termo. Achados audiológicos em jovens usuários de fones de ouvido é a sexta contribuição de 
autoria de Gonçalves e Dias. Anjos, Labanca, Resende e Costa-Guarisco apresentam a sétima 
contribuição sobre Correlação entre as classificações de perdas auditivas e o reconhecimento de fala. 
O tema Investigação das falhas técnicas verificadas em próteses auditivas de usuários de um programa 
público de saúde auditiva é a oitava contribuição apresentado por Dumke, Ribas, Gonçalves, Martins 
e Malucelli.

O estudo intitulado Análise quantitativa da deglutição de parkinsonianos pré e pós riboflavina é a 
nona contribuição das autoras Silvério, Coimbra, Chiari, Lederman e Gonçalves. Wertzner, Santos 
e Pagan-Neves apresentam a décima contribuição intitulada Ocorrência de erros fonológicos de acordo 
com a gravidade em crianças com transtorno fonológico. A décima primeira contribuição de Savoldi, 
Bruno, Mezzomo, Brasil e Mota é sobre Avaliação de aspectos pragmáticos em crianças com desvios 
fonológicos. A décima segunda contribuição de Campos, Rabelo, Friche, Silva, Friche, Alves e Goulart 
discorre sobre as alterações da linguagem oral em crianças de 4 a 6 anos em Belo Horizonte. Tutoria 
em leitura e escrita baseado no modelo de RTI – Resposta à Intervenção em crianças com dislexia do 
desenvolvimento é a décima terceira contribuição de Machado e Capellini. 

O estudo intitulado Doença de Alzheimer: cognição e discurso narrativo com apoio em figuras é a 
décima quarta contribuição de Lima, Brandão, Parente e Peña-Casanova. Castelli, Maahs e Almeida 
apresentam o décimo quinto estudo sobre as Identificação das dúvidas e dificuldades de gestantes e 
puérperas em relação ao Aleitamento Materno. A décima sexta contribuição de Moreira, Cavalcante-
Silva, Miyaki e Fujinaga é sobre os Efeitos da estimulação da sucção não nutritiva com dedo enluvado na 
transição alimentar em recém-nascido prematuro de muito baixo peso. O estudo intitulado Características 
respiratórias de indivíduos com deformidade dentofacial é a décima sétima contribuição de autoria 
de Prado, Filho, Berretin-Felix e Brasolotto. Martinelli e Marchesan apresentam a décima oitava 
contribuição intitulada Estudo longitudinal de características anatômicas do frênulo lingual comparado 
com afirmações da literatura.

Os autores Feijo, Brandão, Pereira, Santos e Silva apresentam a décima nona contribuição sobre O 
que ocorre com o ângulo columelar após cirurgia de correção da fissura labial?. A vigésima contribuição 
é sobre a Eletromiografia dos músculos mastigatórios: análise em valor original e RMS de autoria de 
Oncins, Vieira e Bommarito. O tema Ocorrência de ceceio em fricativas vozeadas e desvozeadas em 
crianças com fissura labiopalatina operada de autoria de Whitaker, Dutka, Lauris, Pegoraro-Krook e 
Marino é a vigésima primeira contribuição.

A vigésima segunda contribuição é sobre a Avaliação do dismorfismo sexual e da relação entre as 
características craniofaciais, dos arcos dentários e do músculo masseter na fase de dentição mista dos 
autores Marquezin, Andrade, Gameiro, Gavião e Castelo. O artigo Finger Kazoo: modificações vocais 
acústicas espectográficas e autoavaliação vocal das autoras Cielo e Christmann é a vigésima terceira 
contribuição. Silva, Caçador e Ribeiro apresentam a vigésima quarta contribuição intitulada O vibrato 
de cantores profissionais da música gospel. 

Avaliação da capacidade funcional de crianças com paralisia cerebral é a vigésima quinta contribuição 
dos autores Cesa, Alves, Meireles, Fernanda Fante e Manacero. A vigésima sexta contribuição é de 
Bragança, Alves e Lemos intitulada Estudo do perfil comunicativo de crianças de 4 a 6 anos na educação 
infantil. Santos, Pedrão, Zamberlan-Amorim, Carvalho e Bárbaro apresentam o tema Comportamento 
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comunicativo de indivíduos com diagnóstico de esquizofrenia. A vigésima oitava contribuição é sobre a 
Prevalência de síndrome metabólica e a associação com nível socioeconômico em escolares de autoria 
de Cruz, Freitas, Soares, Mourão, Aidar e Carneiro. Prevalência de mordida aberta anterior associada a 
hábitos orais deletérios em crianças de 3 a 5 anos de Vitória, ES é a vigésima nona contribuição dos autores 
Miotto, Cavalcante, Godoy, Campos e Barcellos. 

O artigo de revisão de literatura intitulado Linguagem, narrativa e fluência na Síndrome de Down de 
autoria de Seno, Giacheti e Moretti-Ferreira é a trigésima contribuição. A trigésima primeira contribuição é 
de Ribeiro, Figueiredo e Rossi-Barbosa intitulada A importância da capacitação em saúde auditiva: uma 
revisão integrativa. Villanueva apresenta a trigésima segunda contribuição intitulada Una herramienta para 
la prevención de hábitos orales deletérios.

A trigésima terceira contribuição é um relato de caso de autoria de Neves e Verdu sobre os Efeitos de 
ensino envolvendo equivalência entre palavra ditada, palavra escrita e objeto sobre a inteligibilidade da fala 
em adolescente com hipoplasia cerebelar. Nicolielo, Gonçalves, Arruda e Lopes-Herrera apesentam a 
trigésima quarta contribuição intitulada Intervenção fonoaudiológica baseada na perspectiva pragmática em 
Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD): relato de caso. A trigésima quinta e última contribuição é de 
autoria de Silva e Dias sobre Maturação do sistema nervoso auditivo central: relato de caso.

Desejo a todos uma boa leitura!!

Profa. Dra. Simone Aparecida Capellini
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