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al Apresentamos o terceiro fascículo da Audiology - Communication Research (ACR) 

com dez importantes contribuições em áreas diversas da Fonoaudiologia. Neste número da 

revista estão sendo publicados nove Artigos Originais e um Estudo de Caso, nas áreas de 

Linguagem, Audiologia, Motricidade Oral, Voz e Saúde Coletiva.

Os estudos em Linguagem representam a maior contribuição desse fascículo, com três 

Artigos Originais e um Estudo de Caso. O primeiro deles intitula-se Quais são as melhores 

palavras para compor um instrumento de avaliação fonológica?, de Savoldi, Ceron, Keske-

-Soares. O segundo trata da Influência do transtorno fonológico sobre os transtornos de 

leitura e da escrita, de Silva e Ávila. O terceiro com o título de Aplicação de medidas de 

gravidade e de inconsistência de fala em crianças com transtorno fonológico, dos autores 

Pagan-Neves, Wertzner, Silva e Pereira. O Estudo de Caso é sobre Avaliação de linguagem 

em um caso de associação entre surdez e paquigiria, de Rizzon, Vidor e Cruz.

Os artigos da área da Audiologia são dois, sendo o primeiro deles Reabilitação auditiva 

na criança: a questão da adesão ao tratamento e ao uso do aparelho de amplificação 

sonora individual de autoria, de Miguel e Novaes, e o segundo, com o título Estéreos pes-

soais: hábitos auditivos e avaliação audiológica, de Hanazumi , Gil e Iório. 

Os estudos da área de Motricidade oral contribuíram com dois artigos, sendo o primeiro 

sobre Competência glótica na doença pulmonar obstrutiva crônica, dos autores Cassiani, 

Aguiar-Ricz, Santos, Martinez e Dantas, e o segundo trata das Medidas de tempo de trânsito 

oral em crianças com paralisia cerebral, de Lustre, Freire e Silvério.

Na área de Voz temos um artigo de autoria de Karmann e Lancman, intitulado Profes-

sor – intensificação do trabalho e o uso da voz.

E na Saúde Coletiva temos o artigo sobre Satisfação de usuários com um programa 

de Roda de Conversa em sala de espera, de Mandrá e Silveira. 

Ainda nesse fascículo, temos um editorial a convite, escrito por Beatriz Cavalcanti 

Caiuby Novaes, Maria Angelina Nardi Martinez e Adriane Mortari Moret, sobre a Profa. 

Dra. Maria Cecília Bevilacqua, que durante toda a sua vida profissional, incansavelmente 

contribuiu para o desenvolvimento e crescimento da Audiologia brasileira, bem como para a 

implantação de políticas publicas relacionadas à saúde auditiva em nosso meio. 

Para finalizar, ressaltamos que os trabalhos aqui apresentados descrevem estudos reali-

zados em centros de pesquisas nacionais seguindo rigorosos padrões de qualidade, aplicáveis 

às diferentes realidades e populações. As mudanças que estão sendo implementadas em nossa 
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revista tem como objetivos buscar sua internacionalização, e equipará-la às melhores do mundo. 

Temos certeza de que este investimento vale a pena e que contribuirá para o engrandecimento 

da Fonoaudiologia no Brasil.
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