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RESUMO

Os fatores genéticos e hereditários têm ganhado um foco especial como
causa da dislexia, entretanto, há muito a ser estudado na busca de sua etiologia. Há
vasta literatura associando o processamento fonológico ao aprendizado da leitura e
escrita, porém pouco é investigado sobre a participação do processamento visual
nas habilidades de leitura. Atualmente, a relação entre processamento fonológico e
matemática tem sido apontada nas publicações científicas, sendo ainda pouco
estudada, havendo necessidade de melhor compreensão entre a relação dessas
habilidades, bem como as comorbidades entre dislexia e problemas na matemática.
Este estudo teve como objetivo geral descrever o perfil endofenótipo dos sujeitos
com dislexia referente à hereditariedade e influência do processamento fonológico e
memória sequencial visual nas dificuldades da linguagem escrita e na matemática,
no intuito de identificar semelhanças e diferenças no processamento da informação
escrita entre indivíduos com dislexia e bons leitores. Participaram 35 indivíduos com
o diagnóstico de dislexia e 46 bons leitores, de 8 a 13 anos e ambos os sexos. Nos
dois grupos foram avaliadas as habilidades do processamento fonológico
(consciência fonológica, acesso ao léxico e memória de trabalho fonológica), leitura
de palavras, pseudopalavras, compreensão de texto, escrita e habilidades
matemáticas. As habilidades do processamento fonológico e memória visual foram
correlacionadas com a leitura, escrita e matemática nos dois grupos. Foi utilizado o
Teste de Correlação de Pearson para correlacionar tais habilidades, e o Teste QuiQuadrado e Teste U de Mann-Whitney para comparar o desempenho entre os
grupos, adotando-se nível de significância de 5%. Encontrou-se que o histórico
familial de problemas de aprendizagem esteve presente em mais da metade do
grupo com dislexia, demonstrando que este é um importante fator de risco. Os
indivíduos com dislexia apresentam pior desempenho no processamento fonológico,
porém houve um pequeno número de disléxicos que não apresentou alterações na
consciência fonológica e no acesso ao léxico. Em relação à memória de trabalho
fonológica, os indivíduos com dislexia apresentaram pior desempenho, no entanto,
quase metade dos bons leitores também apresentaram esta habilidade alterada. A
maioria dos disléxicos apresentou o perfil de alteração nas três habilidades do
processamento fonológico e um pequeno grupo apresentou a consciência fonológica
e o acesso ao léxico preservado. Não houve diferenças significantes entre os grupos

quanto à memória visual. Grande parte dos disléxicos apresentou dificuldades em
habilidades matemáticas, o que foi encontrado em um pequeno grupo de bons
leitores. Este estudo encontrou comorbidade entre dislexia e dificuldades
matemáticas em 83% dos casos, sendo esta uma prevalência acima do que é
descrito na literatura. As trocas ortográficas do tipo substituição de letras que
representam fonemas surdos e sonoros e inversões parece ser um perfil da
ortografia dos disléxicos. As habilidades de consciência fonológica, acesso ao léxico
e memória de trabalho fonológica mostraram maior correlação na leitura e na escrita
no grupo com dislexia, sugerindo que o processamento fonológico passa a ter menor
participação na leitura e na escrita na medida em que os indivíduos se tornam
leitores fluentes. A memória visual correlaciona-se com a matemática nos dois
grupos.
Palavras-chave: Dislexia. Processamento Fonológico. Memória Visual. Discalculia.
Hereditariedade. Endofenótipo.

ABSTRACT

Endophenotype of dyslexia: heredity, language changes and influences of
phonological processing and visual memory skills in reading, writing and math

Genetic and hereditarity factors have gained a special focus as the cause of
dyslexia, however, there is much to be studied in the search for its etiology. There is
extensive literature linking phonological processing to reading and writing learning,
but the participation of visual processing in reading skills is little investigated.
Currently, the relationship between phonological processing and mathematics has
been identified in scientific publications, but still scarcely studied, there is need for
better understanding the relationship between these skills as well as the
comorbidities between dyslexia and problems in mathematics. This study aimed to
describe the endophenotype profile of the subjects with dyslexia related to
hereditarity and influence of phonological processing and visual sequential memory
difficulties in written language and mathematics, in order to identify similarities and
differences in written information processing between individuals with dyslexia and
good readers. Participated in the study 35 diagnosed with dyslexia and 46 good
readers, from 8 to 13 years old, both genders. Both groups were assessed the
phonological processing skills (phonological awareness, lexical access and
phonological working memory), words and pseudo words reading, reading
comprehension, writing and math skills. The skills of phonological processing and
visual memory were correlated with reading, writing and math in both groups. It was
used the Pearson's Correlation Test to correlate these skills, and the Chi-square Test
and Mann-Whitney Test to compare the performance between the groups, adopting a
significance level of 5%. Family history of learning problems was present in more
than half of the group with dyslexia, demonstrating that this is an important risk
factor. Individuals with dyslexia performed worse in the phonological processing, but
there was a small number of dyslexics that showed no alterations in phonological
awareness and lexicon access. Regarding phonological working memory, individuals
with dyslexia presented worse performance, however, nearly half of good readers
also had this ability altered. Most dyslexics presented the profile of alterations in the
three phonological processing skills and a small group presented phonological
awareness and lexicon access preserved. There were no significant differences

between groups as regards the visual memory. Much of dyslexics had difficulties in
math skills, which were found in a small group of good readers. This study found
comorbidity between dyslexia and mathematical difficulties in 83% of cases, which is
a prevalence higher than what is described in the literature. Spelling exchanges like
replacing letters that represent voiced and unvoiced phonemes and inversions
appears to be a profile of the spelling of dyslexic. The phonological awareness skills,
lexical access and phonological working memory showed higher correlation in
reading and writing in the group with dyslexia, suggesting that phonological
processing is replaced by lower participation in reading and writing insofar as
individuals become fluent readers. The visual memory correlates with mathematics in
both groups.

Keywords:

Dyslexia.

Phonological

Hereditarity. Endophenotype.

processing.

Visual

memory.

Dyscalculia.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

- GRÁFICOS

Gráfico 1. Frequência da recorrência familial da dislexia...........................................67
Gráfico 2. Frequência relativa de membros afetados nos casos de recorrência
familial da dislexia (em porcentagem) ...................................................................... 68
Gráfico 3. Correlação entre consciência fonológica (CF) e reconhecimento de letras
nos grupos com dislexia (experimental) e de bons leitores (controle) ......................84
Gráfico 4. Correlação entre consciência fonológica (CF) e leitura de palavras nos
grupos com dislexia (experimental) e de bons leitores (controle) .............................84
Gráfico 5. Correlação entre consciência fonológica (CF) e leitura de pseudopalavras
nos grupos com dislexia (experimental) e de bons leitores (controle) .....................85
Gráfico 6. Correlação entre consciência fonológica (CF) e compreensão de textos
nos grupos com dislexia (experimental) e de bons leitores (controle) .................... 85
Gráfico 7. Correlação entre consciência fonológica (CF) e escrita de palavras nos
grupos com dislexia (experimental) e de bons leitores (controle) ........................... 86
Gráfico 8. Correlação entre consciência fonológica (CF) e matemática (aritmética)
nos grupos com dislexia (experimental) e de bons leitores (controle) .................... 86
Gráfico 9. Correlação entre memória de trabalho fonológica (MTF) e reconhecimento
de letras nos grupos com dislexia (experimental) e de bons leitores (controle) .......87
Gráfico 10. Correlação entre memória de trabalho fonológica (MTF – repetição de
pseudopalavras) e leitura de pseudopalavras nos grupos com dislexia (experimental)
e de bons leitores (controle) .....................................................................................87
Gráfico 11. Correlação entre memória auditiva sequencial e matemática (aritmética)
nos grupos com dislexia (experimental) e de bons leitores (controle) .....................88

Gráfico 12. Correlação entre memória visual e matemática (aritmética) nos grupos
com dislexia (experimental) e de bons leitores (controle) ........................................89

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Componentes cognitivos envolvidos na leitura e escrita ........................... 32
Tabela 2. Distribuição da amostra em relação ao sexo ............................................. 57
Tabela 3. Distribuição da amostra em relação à idade ............................................. 57
Tabela 4. Distribuição da média de idade (em anos) dos participantes dos grupos.. 57
Tabela 5. Recorrência familial da dislexia ................................................................. 67
Tabela 6. Comparação entre os sexos em relação à recorrência familial da dislexia69
Tabela 7. Comparação das habilidades de consciência fonológica (CF) entre os
grupos ....................................................................................................................... 69
Tabela 8. Comparação do desempenho das habilidades de consciência fonológica
entre os grupos ......................................................................................................... 70
Tabela 9. Comparação das habilidades de nomeação rápida entre os grupos ......... 70
Tabela 10. Comparação do desempenho das habilidades de nomeação rápida entre
os grupos................................................................................................................... 71
Tabela 11. Comparação das habilidades de memória de trabalho fonológica
(repetição de pseudopalavras) entre os grupos ........................................................ 71
Tabela 12. Comparação do desempenho das habilidades de memória de trabalho
fonológica (repetição de pseudopalavras) entre os grupos ...................................... 72
Tabela 13. Comparação das habilidades de memória sequencial auditiva entre os
grupos ....................................................................................................................... 72
Tabela 14. Comparação do desempenho das habilidades de memória auditiva entre
os grupos................................................................................................................... 73
Tabela 15. Comparação das habilidades de memória sequencial visual e auditiva
entre os grupos ......................................................................................................... 73
Tabela 16. Comparação do desempenho das habilidades de memória visual entre os
grupos ....................................................................................................................... 74
Tabela 17. Comparação da habilidade em matemática entre os grupos .................. 74
Tabela 18. Comparação do desempenho na habilidade matemática entre os grupos ... 75
Tabela 19. Comparação do desempenho na leitura entre os grupos ........................ 75
Tabela 20. Descrição do desempenho em leitura dos indivíduos com dislexia ......... 75
Tabela 21. Comparação da média de acertos na escrita de palavras entre os grupos
– Teste TDE .............................................................................................................. 76

Tabela 22. Comparação do desempenho na escrita de palavras entre os grupos –
Teste TDE ................................................................................................................. 76
Tabela 23. Comparação da tipologia de erros na escrita de palavras ....................... 77
Tabela 24. Correlações entre processamento fonológico e desempenho em leitura,
escrita e matemática no grupo com dislexia.............................................................. 80
Tabela 25. Correlações entre processamento fonológico e desempenho em leitura,
escrita e matemática no grupo de bons leitores ........................................................ 82
Tabela 26. Correlações entre memória sequencial auditiva e visual e desempenho
em leitura, escrita e matemática no grupo com dislexia ............................................ 88
Tabela 27. Correlações entre memória sequencial auditiva e visual e desempenho
em leitura, escrita e matemática no grupo de bons leitores...................................... 89

LISTA DE ABREVIATURA E SIGLAS

ABD

Associação Brasileira de Dislexia

CF

Consciência Fonológica

FOB

Faculdade de Odontologia de Bauru

IDA

International Dyslexia Association

ITPA

Memória Sequencial Auditiva do Teste Illinois de Habilidades
Psicolinguísticas

MTF

Memória de Trabalho Fonológica

QI

Quociente de Inteligência

RAN

Teste de Nomeação Automática Rápida

SNPs

Polimorfismos de Único Nucleotídeo

TDE

Teste de Desempenho Escolar

USP

Universidade de São Paulo

LISTA DE SÍMBOLOS

n

número da amostra

r

correlação de Pearson

p

significância

c

não é possível calcular porque pelo menos uma das variáveis é constante.

SUMÁRIO
1 Introdução .............................................................................................................. 21
2 Revisão de Literatura ............................................................................................. 25
2.1 Definição de dislexia ........................................................................................ 27
2.2 Prevalência …………………………………………………………………………..31
2.3 Causas e manifestações da dislexia ................................................................ 31
2.3.1 Aspectos neurobiológicos da Dislexia........................................................ 34
2.3.2 Aspectos genéticos da Dislexia ................................................................. 36
2.3.4 Hereditariedade ......................................................................................... 38
2.4 Processamento fonológico como endofenótipo das Dificuldades de leitura e
escrita da dislexia................................................................................................... 39
2.4.1 Consciência Fonológica ............................................................................. 40
2.4.2 Memória de trabalho fonológica ................................................................. 41
2.4.3 Acesso ao léxico mental ............................................................................ 43
2.5 Processamento Fonológico como endofenótipo das Dificuldades de matemática
............................................................................................................................... 44
2.5.1 Discalculia e dislexia .................................................................................. 44
2.5.2 Memória de trabalho e desempenho matemático ...................................... 45
2.5.3 Acesso ao léxico e desempenho matemático ............................................ 46
2.6 Processamento Visual como endofenótipo das Dificuldades de leitura e escrita ....... 46

2.7Processamento Visual como endofenótipo das Dificuldades de matemática ........ 47
3 Proposição ............................................................................................................. 49
3.1 Objetivo geral ................................................................................................... 51
3.2 Objetivos específicos ....................................................................................... 51
4 Material e Métodos ................................................................................................. 53
4.1 Desenho do estudo .......................................................................................... 55
4.2 Aspectos éticos ................................................................................................ 55
4.3 Participantes .................................................................................................... 55
4.3.1 Recrutamento dos participantes com dislexia ............................................ 55
4.3.2 Recrutamento dos participantes sem dificuldades de leitura ..................... 56
4.3.3 Caracterização da amostra ........................................................................ 56
4.4 Critérios de inclusão e exclusão....................................................................... 57
4.5 Avaliação fonoaudiológica dos participantes ................................................... 58
4.5.1 Avaliação do Processamento Fonológico .................................................. 59
4.5.2 Avaliação da Leitura .................................................................................. 60
4.5.3 Avaliação da escrita ................................................................................... 60
4.5.4 Avaliação da memória sequencial visual ................................................... 63

4.5.5 Avaliação do desempenho em matemática ............................................... 63
4.6 Análise da hereditariedade .............................................................................. 63
4.7 Análise dos Dados ........................................................................................... 64
5 Resultados ............................................................................................................. 65
5.1 Histórico familial de dificuldades de aprendizagem entre os indivíduos com
dislexia ................................................................................................................... 67
5.2 Desempenho entre os indivíduos com dislexia e bons leitores nas habilidades
de processamento fonológico ................................................................................ 69
5.2.1 Comparação entre os grupos nas habilidades de consciência fonológica 69
5.2.2 Comparação entre os grupos nas habilidades de acesso ao léxico .......... 70
5.2.3 Comparação entre os grupos nas habilidades de memória de trabalho
fonológica ........................................................................................................... 71
5.3 Desempenho entre os indivíduos com dislexia e bons leitores nas habilidades
de memória visual .................................................................................................. 73
5.4 Desempenho entre os indivíduos com dislexia e bons leitores nas habilidades
matemáticas ........................................................................................................... 74
5.5 Desempenho entre os indivíduos com dislexia e bons leitores na escrita ....... 76
5.6 Influência do processamento fonológico nas habilidades de leitura, escrita e
matemática nos grupos com dislexia e bons leitores ............................................. 78
5.7 Influência da memória sequencial visual nas habilidades de leitura, escrita e
matemática nos grupos com dislexia e bons leitores ............................................. 88
6 Discussão ............................................................................................................... 91
6.1 Histórico familial de dificuldades de aprendizagem entre os indivíduos com
dislexia ................................................................................................................... 93
6.2 Desempenho entre os indivíduos com dislexia e bons leitores nas habilidades
de processamento fonológico e sua influência na leitura e na escrita ................... 94
6.2.1 Comparação entre os grupos nas habilidades de consciência fonológica 94
6.2.2 Comparação entre os grupos nas habilidades de acesso ao léxico .......... 95
6.2.3 Comparação entre os grupos nas habilidades de memória de trabalho
fonológica ........................................................................................................... 96
6.3 Comparação entre os grupos nas habilidades de leitura ................................. 97
6.4 Comparação entre os grupos nas habilidades de escrita ................................ 98
6.5 Comparação entre os grupos nas habilidades de matemática ........................ 99
6.6 Desempenho entre os indivíduos com dislexia e bons leitores nas habilidades
de memória sequencial visual e sua influência na leitura e na escrita ................. 100
6.7 Influência da memória sequencial visual nas habilidades matemáticas ......... 101
7 Conclusões........................................................................................................... 103
Referências ............................................................................................................. 107
Apêndices................................................................................................................ 143
Anexos .................................................................................................................... 147

1 Introdução

1 Introdução

23

1 INTRODUÇÃO

As

dificuldades

da

comunicação

oral

e

escrita

interferem

significativamente no desempenho das habilidades comunicativas e geram
transtornos na vida escolar e social do indivíduo. Dessa forma, nos dias atuais a
dislexia tem sido alvo de muitas pesquisas em todo o mundo, não apenas
relacionadas ao diagnóstico clínico e aos aspectos relevantes de intervenções, mas
também aos seus fatores causais.

Os fatores genéticos têm ganhado um foco

especial, já que importantes descobertas foram realizadas nessa área. Entretanto,
ainda há muito a ser estudado no que se refere à busca da etiologia da dislexia.
Além disso, apesar de ser um transtorno muito estudado em diversos
países, não existe consenso sobre a etiologia, métodos de diagnóstico e modelos
interventivos mais adequados para a dislexia.
Há uma vasta literatura associando o processamento fonológico ao
aprendizado da leitura e escrita, porém pouco se é investigado sobre a participação
do processamento visual nas habilidades de leitura, e este estudo se ateve a estudar
e relacionar a memória visual com a leitura.
Atualmente, a relação entre processamento fonológico e matemática tem
sido apontada nas publicações científicas, sendo ainda pouco estudada, havendo
necessidade de uma melhor compreensão entre a relação dessas habilidades, bem
como a comorbidades entre dislexia e problemas nas habilidades matemáticas, uma
vez que as definições existentes sobre a dislexia se referem apenas aos problemas
de leitura e a sua repercussão na escrita.
Este estudo procurou relacionar as habilidades do processamento fonológico
e memória visual nas habilidades de leitura, escrita e matemática, tanto em
indivíduos com dislexia quanto em bons leitores, no intuito de identificar
semelhanças e diferenças no processamento da informação escrita entre essas
duas populações, na busca de caracterizar um perfil endofenótipo da dislexia.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Definição de dislexia

De acordo com Shastry (2007), a dislexia ou dislexia do desenvolvimento se
caracteriza por uma inesperada dificuldade na leitura em indivíduos que possuem
habilidades intelectuais, motivação e escolarização adequadas. Ainda, segundo o
autor, apesar de ser um transtorno de aprendizagem bastante estudado, ainda não
existe consenso sobre a etiologia, métodos de diagnóstico e modelos interventivos
mais adequados.
Lyon et al (2003) e Pennington (2009) complementam esta definição
descrevendo a dislexia como uma desordem neurofuncional heterogênea que afeta
o componente fonológico da linguagem, sendo um distúrbio de leitura, presente em
crianças e adultos, identificado em parte por dificuldades na leitura de palavras
isoladas e na ortografia.
Definição anteriores, como a da Federação Mundial de Neurologia
(CRITCHLEY, 1970), que identificava a dislexia como sendo um distúrbio de leitura
em indivíduos com inteligência dentro da média, que receberam instrução
convencional e com bom nível socioeconômico, têm sido amplamente criticadas,
pois a maioria delas indica o que a dislexia não é, ou seja, a definição é feita por
exclusão, e não fornecem critérios de inclusão (RUTTER, 1982). Algumas definições
contemporâneas têm aparecido com base em pesquisas, de modo que a dislexia é
frequentemente definida de acordo com o grupo de pesquisadores da International
Dyslexia Association (IDA). A definição ficou assim publicada:
Dislexia é uma dificuldade específica de leitura de origem
neurobiológica. Caracteriza-se pela dificuldade no reconhecimento de
palavras de maneira correta ou fluente e insatisfatória habilidade em
soletração e decodificação. Essas dificuldades resultam tipicamente de um
déficit no componente fonológico da linguagem, e são frequentemente
inesperadas em relação a outras habilidades cognitivas e ensino
adequado.

Consequências

secundárias

incluem

problemas

na

compreensão de leitura e a reduzida experiência em leitura pode impedir o
aumento do vocabulário e de outros conhecimentos. (Lyon; Shaywitz;
Shaywitz, 2003, p.2).

2 Revisão de Literatura

28

Nota-se que esta definição não só indica critérios de inclusão, especificando
que a dislexia é um distúrbio de leitura no nível da palavra, mas que também ocorre
devido a um déficit cognitivo específico e não há referência ao quociente de
inteligência (QI) ou nível socioeconômico (FLETCHER, 2009). Dessa forma, os
indivíduos com dislexia apresentam dificuldades na decodificação de palavras
isoladas, na fluência durante a leitura de palavras e textos e os problemas de
compreensão ocorrem devido à imprecisão da leitura das palavras (FLETCHER et
al., 2007).
Segundo o DSM-IV-TR (2002) (Manual de Diagnóstico e Estatístico dos
Transtornos Mentais - Quarta Edição, revisado), o rendimento na leitura nos casos
de transtorno de leitura, medido por testes padronizados de decodificação ou
compreensão de leitura, está acentuadamente abaixo do nível esperado,
considerando a idade cronológica, a inteligência medida e o nível escolar próprios da
idade do indivíduo. A característica da leitura, tanto silenciosa como oral nestes
indivíduos é marcada por distorções, substituições ou omissões, em que
predominam a lentidão e os erros na compreensão (DSM–IV-TR, 2002).
Schulte-Koerne (2014) publicou um trabalho comparando as modificações
feitas no DSM-IV-TR (2002), com a publicação do DSM-5 (2013). Segundo o autor, a
publicação do DSM-5 implica em mudanças na classificação e recomendações para
o diagnóstico de dificuldades de aprendizagem específicas. O termo Dislexia foi
reintroduzido no DSM. Dessa forma, na dislexia há três subcomponentes que são
diferenciados:

precisão na leitura de palavras, nível e fluência de leitura e

compreensão leitora. Também foi incluída uma descrição sobre o grau de
severidade do distúrbio. Segundo o manual, o diagnóstico é baseado em uma
variedade de métodos, incluindo a história médica, entrevista clínica, boletim
escolar, avaliação de professores, escalas de avaliação e testes psicométricos. O
critério de discrepância do quociente intelectual (QI) foi abandonado, no entanto, o
critério de discrepância entre o desempenho e a idade cronológica foi mantida. A
discrepância recomendada é de 1 a 2,5 desvios padrão. O manual informa ainda
que se apresenta durante os primeiros anos de escolaridade formal, e as
dificuldades persistem na idade adulta.
Ciasca (2005) relata que existem muitas definições de dislexia descritas na
literatura, porém os aspectos comuns a todas referem-se à ausência de qualquer
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tipo de comprometimento físico e/ou mental, condições estruturais e motivacionais,
integralidade potencial e, apesar destas adequações, permanece a dificuldade na
aquisição e/ou no desenvolvimento da habilidade da leitura e da escrita. Além disso,
estudos longitudinais indicam que a dislexia é um quadro persistente e não um
atraso transitório no desenvolvimento (ZIEGLER; GOSWAMI, 2005; WADSWORTH
et al., 2007).
Para Fonseca (1995), a suspeita do diagnóstico de dislexia deve ser
considerada quando houver um atraso de dezoito meses a dois anos em testes de
leitura padronizados. Portanto, apesar da importância de se levantar os sinais de
risco, é preciso que o processo de alfabetização esteja completo para que o
diagnóstico possa ser confirmado. A Associação Brasileira de Dislexia (ABD)
complementa que a criança poderá passar pelo processo de avaliação realizada por
uma equipe multidisciplinar especializada, mas se não houver passado pelo
processo de alfabetização o diagnóstico será apenas de uma “criança de risco”.
(ABD, 2008).
Lima et al. (2008) em estudo de revisão indicaram características de sinais e
sintomas comuns ao quadro de dislexia, porém os mesmos acrescentam que um
sinal isolado não determina o diagnóstico. Por isso, o diagnóstico deve ser realizado
por equipe interdisciplinar. Ainda, Vellutino et al. (2004) indicam a importância de se
estabelecer as diferenças entre as dificuldades precoces de leitura, que podem ser
causadas primariamente por déficits cognitivos e biológicos, das dificuldades devido
aos déficits nas experiências com o aprendizado de habilidades que irão subsidiar a
leitura (por exemplo a. consciência fonológica) e instrucionais (ou seja,
pedagógicas).
Deuschle e Cechella (2008) também expõem sobre os sinais e sintomas do
distúrbio e alguns aspectos que devem ser observados para realizar o diagnóstico
de dislexia, os quais se referem ao histórico familiar de dislexia, alterações precoces
na linguagem (referentes à articulação, mas não à compreensão), leitura e escrita
muitas vezes incompreensíveis, pânico ao ler em voz alta, ansiedade ao realizar
testes, dificuldade em soletrar; capacidade superior de aprendizagem aliada à
escrita deficiente, compreende a ideia principal, mas não recorda os detalhes do
texto, confusões de letras com diferente orientação espacial (b/d), trocas entre letras
que representam fonemas surdos e sonoros, dificuldades com rimas; metáteses ou
epênteses; substituições de palavras com estruturas semelhantes; separação e
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junção indevida de palavras em frases (ex: eu fuijo gar bola com minhapri ma.);
dificuldade na compreensão de textos e leitura lenta e silabada.
A dislexia ainda pode ser classificada em relação aos subtipos, os quais se
referem às dificuldades específicas. Boder (1973) realizou a distinção de três grupos
de dislexia com base em pesquisa dos padrões diagnósticos de leitura e linguagem.
De acordo com a autora, os grupos são:
 Grupo I - Dislexia Disfonética (fonológica): crianças com dificuldades na
leitura de palavras pouco familiares e na conversão grafema-fonema
(rota fonológica), resultando no prejuízo da análise e síntese fonética
da palavra. Para compensar esta dificuldade na conversão fonemagrafema, os disléxicos costumam realizar a leitura de palavras de uma
forma global, utilizando a memorização da sequência das letras (rota
lexical). Os disléxicos fonológicos sofreriam de um déficit linguístico
básico e severo, que os incapacitaria de aprender as regras de
conversão grafema-fonema (STANOVITCH et al.,1997).
 Grupo II - Dislexia Diseidética (superfície) - crianças com dificuldades
no processamento visual, na habilidade para perceber as letras e
palavras de uma forma global, realizando a leitura baseada na
decodificação (análise e síntese) fonética;
 Grupo III - Dislexia Mista - apresentam dificuldades em ambas as
habilidades de análise e síntese fonética da palavra e para percepção
das letras e palavras como um todo.

Dessa forma, embora a maioria dos indivíduos com dislexia apresente
problemas na leitura de palavras e de não palavras, alguns exibem dificuldades
particulares com leitura de não palavras (COLTHEART et al., 1993). Este padrão de
déficit com prejuízo específico para adquirir a rota fonológica, é característico da
dislexia

fonológica.

Por

outro

lado,

algumas

crianças

apresentam

pobre

desempenho na leitura de palavras irregulares enquanto a leitura de palavras
regulares e não palavras está preservada, sugerindo em déficit na aquisição da rota
lexical, caracterizando a dislexia de superfície (COLTHEART et al., 1993).
Assim, para verificar essa hipótese foram realizadas pesquisas com a
utilização de pseudopalavras a fim de evitar a possibilidade de que as crianças
simplesmente reconheçam as palavras de uma maneira global. Uma criança que
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consiga ler palavras inventadas compreenderia a relação entre sons e letras usadas
na escrita (MASSI, 2007).
Durante o desenvolvimento da leitura, nas crianças com desenvolvimento
típico observa-se que quanto mais escolarizadas elas são, melhor é o uso da rota
lexical, sendo a rota fonológica utilizada no início da alfabetização (STIVANIN,
2007).

2.2 Prevalência

A prevalência da dislexia varia de acordo com a utilização de diferentes
critérios diagnósticos e, uma vez que as habilidades de leitura e escrita são
distribuídas de maneira distinta na população, é influenciada pelo ponto de corte
aplicado aos testes psicométricos (SCHUMACHER et al, 2007).
De acordo com estudos internacionais, a dislexia possui prevalência de 512% nas crianças em idade escolar, podendo chegar até 17, 5%, de acordo com os
critérios diagnósticos adotados por cada país (OLSON, 2002; KATUSIC et al., 2001;
SHAYWITZ et al. 1990), e de acordo com o DSM-5 (2013), há uma prevalência de
5% a 15% da população. Por outro lado, estudos brasileiros indicam prevalência de
2 a 5% (CIASCA, 2003; SALGADO, 2010).
As habilidades de leitura e escrita são distribuídas de maneira distinta na
população, é influenciada pelo ponto de corte aplicado aos testes psicométricos,
dependendo fundamentalmente do limite que se toma como indicador de uma
capacidade de leitura. (SCHUMACHER et al., 2007; SNOWLING, 2004), e com isso,
cerca de 2,28% de crianças apresentam pontuação abaixo do esperado para a idade
e escolaridade (SNOWLING, 2004).
Dessa forma, quanto maior a rigidez nos critérios diagnósticos, menor é a
porcentagem de crianças com o diagnóstico. Portanto, trata-se de uma minoria da
população escolar e que destas, a maioria apresenta apenas dificuldades escolares
ou outros distúrbios (DSM-IV, 2002).
Quanto ao subtipo de dislexia, Castles e Coltheart (1993) afirmam que 55%
das crianças com Dislexia apresentam o tipo fonológica, 30% o de superfície e 10%
ambos os tipos.

2.3 Causas e manifestações da dislexia
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Apesar da dislexia ser um distúrbio bastante estudado em crianças e adultos,
seus exatos mecanismos causais estão começando a ser conhecido recentemente
(GALABURDA; CAMPOSANO, 2006), sendo determinada, em grande parte, por
fatores genéticos (FISHER; FRIES, 2002) e também ambientais (DENNIS et al.,
2009).
Estudos longitudinais mostram ainda que a dislexia perdura por toda a vida, e
os adultos tendem a compensar as dificuldades utilizando a memória visual ou
outros meios (TZENOVA et al., 2004). Em geral, os processos cognitivos que são as
bases das habilidades de leitura e escrita são complexos. Tais processos incluem
processamento visual, memória de curto prazo, consciência fonológica, nomeação
rápida e decodificação fonológica e ortográfica, que são as habilidades chaves
mensuradas pelos testes psicométricos, e estão descritas na Tabela 1, sendo uma
adaptação do estudo de Schumacher et al (2007). Tais habilidades e suas relações
com a dislexia serão descritas em detalhes posteriormente.
Tabela 1. Componentes cognitivos envolvidos na leitura e escrita
Comentários
O sistema magnocelular responde a estímulos de movimento, de baixa
frequência espacial e de baixo contraste. A percepção prejudicada de estímulos
Processamento
de movimento e a correlação neurofisiológica têm sido encontradas nos
Visual
indivíduos com dislexia. A natureza exata desta deficiência e sua relação
potencial com a dislexia ainda não são muito definidas.
É a habilidade para perceber, segmentar e manipular os sons da fala
(GOSWAMI e BRYANT, 1990). Os fonemas são os menores sons,
Consciência
significativamente distintos, com o qual um fluxo de fala pode ser construído. A
Fonológica
habilidade de consciência fonológica é frequentemente testada por meio de
tarefas de supressão, adição, substituição, transposição, análise e síntese de
fonemas.
Vários aspectos da memória são requisitados para a leitura. As palavras
muito conhecidas, geralmente não são lidas pela segmentação dos fonemas,
Memória de curto mas são lidas por meio da evocação diretamente da memória. A leitura de
prazo
palavras desconhecidas é feita pelo processamento dos seus fonemas, o qual
utiliza a memória de curto prazo, que geralmente é avaliada por tarefas de
retenção de dígitos e repetição de pseudopalavras.
É a capacidade de unir os fonemas e, em seguida, expressar
Decodificação
verbalmente palavras que nunca tenham sido previamente lidas ou ouvidas.
Fonológica
Esta capacidade é testada por meio da leitura de pseudopalavras.
Refere-se ao processo de reconhecimento de uma palavra pela usa
forma holística. A decodificação ortográfica é avaliada por tarefas onde se
Decodificação
apresenta oralmente uma palavra, e em seguida é feita a apresentação visual
Ortográfica
de duas palavras, fonologicamente iguais, porém apenas uma das palavras está
ortograficamente correta.
É uma medida da velocidade de processamento. Geralmente é medida
Nomeação rápida a velocidade de nomeação de objetos, números, letras e cores. Estes dados
fornecem informação quanto à velocidade de acesso ao léxico mental.
Componentes
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No que se refere ao processamento fonológico, o mesmo faz parte do
processamento auditivo ligado ao domínio da leitura e escrita (WAGNER;
TORGESEN, 1987). Para os autores, o processamento fonológico refere-se à
informação fonológica recebida auditivamente, que está diretamente relacionado ao
desenvolvimento da linguagem oral e da linguagem escrita em um sistema de escrita
alfabética. A consciência fonológica, a memória fonológica e a nomeação rápida
compõem o processamento fonológico.
Nos últimos anos, várias teorias foram desenvolvidas com o objetivo de
caracterizar os processos básicos subjacentes à dislexia (SCHUMACHER et al.,
2007). O conhecimento sobre esse assunto está aumentando, devido à utilização de
exames de neuroimagem nas pesquisas (como por exemplo, a ressonância
magnética funcional) e descobertas sobre a neurofisiologia.
Estudos cognitivos sugerem que alguns aspectos do processamento
fonológico estariam prejudicados na maioria dos casos de dislexia (TZENOVA et al.,
2004), sendo atualmente, a teoria mais saliente. Segundo esta teoria, os indivíduos
afetados têm dificuldade em perceber e segmentar os fonemas, levando a
dificuldades em estabelecer uma relação entre fonemas e grafemas (RAMUS et al,
2003). É possível identificar nos indivíduos com dislexia, além da dificuldade em
leitura, decodificação e compreensão (SHAYWITZ; SHAYWITZ, 2005), prejuízos na
capacidade de nomear objetos, no componente fonológico da memória operacional,
na consciência fonológica e na repetição e compreensão de sentenças faladas
(MAYRINGE; WIMMER, 2000; TORGENSEN, 2001).
No entanto, os indivíduos com dislexia também apresentam déficits de
percepção visual, os quais as teorias não conseguem explicar adequadamente
(SCHUMACHER et al., 2007). A teoria do déficit do cerebelo sugere que a
automatização dos processos cognitivos e do controle motor do cerebelo está
prejudicada nos indivíduos com dislexia (NICOLSON; FAWCETT; DEAN, 2001). Há
ainda a hipótese do duplo déficit, que engloba os distúrbios de processamento
fonológico e da velocidade de processamento (WOLF; BOWERS, 1999).
Mesmo havendo evidência para a aplicação de uma das teorias descritas nos
indivíduos afetados, ainda não há comprovações dessas teorias nos subgrupos
específicos de dislexia. Uma hipótese para essa questão seria o fato de que, embora
alguns dos déficits encontrados em indivíduos afetados estejam correlacionados
com a leitura e a escrita, não podem ser referidos como causa da dislexia. Os
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resultados de pesquisas genéticas podem ajudar a delinear quais os processos
cognitivos e neurofisiológicos podem ser a causa da dislexia (SCHULTE-KÖRNE et
al., 2006).

2.3.1 Aspectos neurobiológicos da Dislexia
De modo geral, a análise dos exames de neuroimagem indica que uma leitura
fluente é consequência de uma interação adequada de pelo menos três sistemas de
processamento localizados no hemisfério esquerdo: um sistema anterior, composto
principalmente pela região inferior do lobo frontal; um sistema parietotemporal
dorsal, que fariam parte os giros angular e supramarginal, assim como as zonas
posteriores da região superior do lobo temporal; e o sistema occipitotemporal ventral,
composto por diversas áreas dos lobos temporal medial e occipital medial
(HORWITZ, RUMSEY; DONOHUE, 1998; SHAYWITZ et al. 2002; DÉMONET,
TAYLOR e CHAIX, 2004).
Alguns pesquisadores sugeriram que, no caso da dislexia, a dificuldade
apresentada seria proveniente de uma incapacidade de processamento e
discriminação de estímulos acústicos (linguísticos ou não linguísticos), que ocorrem
em alta velocidade. Estas habilidades, em indivíduos não disléxicos, parecem
depender do recrutamento de determinadas regiões do córtex pré-frontal do
hemisfério esquerdo (TEMPLE et al., 2000). No entanto, a maioria dos especialistas
considera que as dificuldades principais do transtorno seriam decorrentes de uma
disfunção dos circuitos neurais responsáveis pelo processamento fonológico
(SHAYWITZ, 1998).
Assim, durante a análise fonológica subjacente a todo o processo de leitura, o
nível de ativação cerebral das regiões corticais posteriores (principalmente a área de
Wernicke, giro angular e córtex estriado) é menor em indivíduos disléxicos, quando
comparado com os indivíduos normais. Por outro lado, ocorreria uma sobre ativação
das regiões anteriores (principalmente no lobo frontal inferior). Além disso, a
estimulação das tarefas de processamento fonológico, realizando exercícios de
treinamento do processamento auditivo e de linguagem oral, indiretamente, reduz a
incidência de dislexia, induzindo a um aumento da atividade das áreas corticais
envolvidas no processamento fonológico e a sobre ativação compensatória de
outras regiões corticais (TEMPLE ET al., 2003), o que sugere que o sistema é
suficientemente plástico (mesmo na fase adulta) para garantir a realização da
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capacidade de discriminação das características fonológicas contrastivas (que
ocorrem em grande velocidade), desde que a estimulação seja adequada (TEMPLE
et al., 2000; TEMPLE et al., 2003), que é particularmente o que mais interessa, do
ponto de vista terapêutico (BENÍTEZ-BURRACO, 2007).
Do ponto de vista neuroanatômico, a dislexia parece ser caracterizada pela
presença de anomalias no padrão normal de migração dos neurônios, que afetam
principalmente as áreas perisilvianas do hemisfério esquerdo (GALABURDA et al.,
1985; HUMPHREYS, KAUFMANN; GALABURDA, 1990). Estudos de neuroimagem
têm confirmado a existência destas anormalidades estruturais, mas também
confirmaram a presença de anomalias na organização funcional destas áreas
corticais (DÉMONET, TAYLOR; CHAIX, 2004; ECKERT, 2004). A existência de um
padrão anormal de migração neuronal em algumas das áreas corticais associadas à
dislexia se relaciona com a natureza funcional dos genes, cuja mutação parece ser
um componente causal da doença. Tais genes seriam responsáveis por codificar os
fatores responsáveis pela regulação da migração radial dos neurônios e do
crescimento dos axônios.
De acordo com Galaburda e Camposano (2006), existem apenas evidências
incompletas sobre os efeitos autônomos decorrentes das mutações genéticas, ou
seja, os efeitos secundários. Sugere-se que o distúrbio de migração celular, que
explica o acúmulo de células subcorticais, também produz falhas da organização do
córtex, incluindo a formação de ectopias. São necessárias maiores informações
sobre os mensageiros moleculares que explicam estes distúrbios secundários. A
ideia atual é que os neurônios perdem seus efeitos tróficos e não apoiam
adequadamente as funções das glias radiais, as quais atingem o córtex. Isto produz
alterações nas células gliais que, por sua vez, causam problemas nas regiões
suprajacentes em que ocorre a laminação do córtex. Também não se conhece os
exatos mecanismos bioquímico-moleculares, nos quais o transtorno no córtex
provoca déficits secundários ao tálamo, que é a causa imediata do déficit auditivo
temporal. Também é possível que alguns aspectos da dislexia sejam aprendidos e
não adquiridos durante o desenvolvimento do cérebro no período pré-natal. Neste
caso, o cérebro não iria mostrar erros de formação, mas uma organização distinta da
normalidade.
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2.3.2 Aspectos genéticos da Dislexia

É importante considerar que a estrutura genética da dislexia é complexa e
multifatorial, na qual envolve uma combinação poligênica (dois ou mais genes de
contribuir para o fenótipo) e de heterogeneidade (o mesmo distúrbio pode ter
diversas origens, em diferentes indivíduos). Além disso, é provável que muitos dos
fatores de riscos genéticos tenham efeitos pequenos ou apenas estão implicados em
casos raros (CARRION-CASTILLO, FRANKE; FISHER, 2013).
De maneira geral, os fatores genéticos parecem ser responsáveis por entre
30 e 70% da variabilidade na habilidade de leitura existente dentro de uma dada
população (OLSON et al. 2002).
É evidente que a maior parte de indivíduos disléxicos possui cérebros cujas
características são provenientes de danos genéticos, que causam transtornos que
se baseiam na anatomia subjacente (GALABURDA; CAMPOSANO, 2006).
A dislexia, portanto, começou a ser analisada experimentalmente, onde foi
estabelecida uma relação, pelo menos aproximada, entre um gene específico e
função cognitiva pontual (GALABURDA; CAMPOSANO, 2006).
Além destes correlatos neurobiológicos, existem estudos os quais apontam
que a suscetibilidade para a dislexia se correlaciona com vários loci genéticos
(FISHER; FRIES, 2002; GRIGORENKO et al., 2003; PARACCHINI, SCERRI;
MONACO, 2007; FISHER; FRANCKS 2006). Até o momento, estudos de associação
e de análise de ligação apontaram pelo menos 9 loci relacionados com a dislexia:
DYX1(15q21), DYX2 (6p21), DYX3 (2p16-p15), DYX4 (6p13-q16), DYX5 (3p12-q12),
DYX6 (18p11), DYX7 (11p15), DYX8 (1p34-p36) e DYX9 (Xp27), e os principais
genes candidatos são: DYX1C1, no cromossomo 15 (TAIPALE et al., 2003,
PARACCHINI et al. 2011), KIAA0319 (FRANCKS et al., 2004; COPE et al., 2005) e
DCDC2 (MENG et al., 2005; SCHUMACHER et al., 2006) no cromossomo 6,
KIAA0319L, no cromossomo 1 (COUTO et al., 2008), ROBO1 (HANNULA-JOUPPI
et al., 2005) no cromossomo 3, e MRPL19 e C2ORF3 (ANTHONI et al., 2007) no
cromossomo 2.
A precisão (e reprodutibilidade) dessas análises é limitada pela dificuldade
inerente à definição, caracterização e avaliação do fenótipo, o tamanho pequeno das
amostras disponíveis para este tipo de análise, a heterogeneidade genética dos
assuntos discutidos e as limitações dos métodos estatísticos utilizados, embora a
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aplicação da análise multivariada pareça confirmar os resultados dos quais têm sido
obtidos nos últimos anos (MARLOW et al., 2003).
Entre

os

achados

genéticos

na

população

disléxica

observam-se

polimorfismos único nucleotídeo (SNPs) ou desequilíbrio de ligação.
Darki et al. (2012) investigaram SNPs em três genes previamente associados
com dislexia e implicados na migração neuronal (DYX1C1, DCDC2, KIAA0319) e
associaram tais dados com o volume de substância branca em um estudo de coorte
com 76 crianças e jovens adultos da população geral da Suécia. Três SNPs (dos
treze estudados), sendo estes o rs3743204 (DYX1C1), o rs793842 (DCDC2) e o
rs6935076 (KIAA0319) tiveram um efeito significativo sobre o volume de substância
branca. Em suma, este estudo conecta descobertas anteriores de genética e
estudos de neuroimagem de leitores normais e com dificuldades de leitura. Os
autores sugerem um mecanismo neuronal em que DYX1C1, DCDC2 e KIAA0319,
três genes de susceptibilidade dislexia, afetam a conectividade cerebral entre as
regiões temporal e parietal, que por sua vez afeta a variabilidade na habilidade de
leitura.
Gonçalves e Crenitte (2013) realizaram uma revisão sistemática com o intuito
de investigar quais os genes candidatos que mais estão relacionados com a dislexia,
descritos na literatura nos últimos 5 anos. As autoras encontraram 28 publicações,
nas quais foram estudados os seguintes genes: ZNF804A e MRPL19/C2ORF3
(cromossomo 2), CNTNAP2 e ROBO1 (cromossomo 3); DCDC2, KIAA0319, TTRAP
e THEM2 (cromossomo 6); FOXP2 e DGKI (cromossomo 7); GRIN2B (cromossomo
12); VMP/NRSN1 (cromossomo 13), CYP19A1 e DYX1C1 (cromossomo 15), CMIP e
ATP2C2 (cromossomo 16); MC5R, DYM e NEDD4L (cromossomo 18). O gene mais
estudado foi DCDC2 (10 estudos), nos quais sete não encontraram associação com
a dislexia e três encontraram esta associação. O segundo gene mais estudado foi o
KIAA0319 (sete estudos), em que cinco encontraram associação com a dislexia e
em apenas dois não foi encontrada associação. O terceiro gene mais estudado foi o
DYX1C1 (seis estudos), nos quais em três foi observada associação com dislexia e
nos outros três 3 esta associação não foi encontrada. Este estudo concluiu que o
gene KIAA0319 mostrou maior associação com a dislexia nos últimos 5 anos,
seguido pelo gene DYX1C1. Segundo Capovilla e Capovilla (2004) os aspectos
genéticos e neurológicos ainda estão em estudo, havendo apenas evidências de que
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a dislexia seja hereditária e de que haja correspondência de alterações cerebrais
nas crianças que o autor chama “maus leitores”.

2.3.4 Hereditariedade

Outra possível base da dislexia é o fator hereditariedade. Muitos estudos
relacionam as alterações na leitura a antecedentes familiais (FRANCS et al, 2002;
CAPELLINI et al, 2007; BRAMBATI et al, 2006).
Nopola-Hemmi et al. (2002) apontaram a relação entre filhos de pais com
problemas de leitura com a probabilidade de apresentarem esse transtorno,
verificado pela participação de genes, localizados no braço curto dos cromossomos
2, 6 e 15.
A proporção de variação na habilidade de leitura que é explicada pela
herança genética é alta, com estimativas de herdabilidade que variam de 0,4 a 0,8
(SCHUMACHER ET AL, 2007). Uma criança em que um dos pais possui dislexia
tem risco de 40–60% de apresentá-la. Este risco aumenta quando outro membro da
família é afetado (ZIEGLER et al., 2005).
Ainda, tem sido demonstrado que irmãos de indivíduos com dislexia, com os
pais não afetados, possuem risco de 20-33% de também serem afetados (GILGER
et al., 1996). Há um aumento para 54-63% se um dos pais também possuir dislexia,
e para 76-78% se ambos os pais foram afetados (GILGER et al., 1996). Para outros
autores, o risco de recorrência para a dislexia quando um irmão já está afetado
(independentemente se os pais possuem dislexia) é estimando entre 43-60%
(VOGLER et al., 1985; ZIEGLER et al., 2005). Com prevalência na população de
aproximadamente 10% e um risco de recorrência de irmãos de aproximadamente
50%, o risco relativo entre irmãos pode ser estimado em entre 4 e 6, e aumenta com
critérios mais rigorosos de diagnóstico (ZIEGLER et al., 2005). Conlon et al. (2006)
afirmam que adolescentes com problemas de leitura apresentam cinco vezes mais
possibilidade de serem de famílias com histórico de dificuldades de leitura.
É importante considerar estudos que apontam para a origem genética da
Dislexia (DRONKERS; PINKER; DAMASIO, 2003), e indicam que pais que
apresentam problemas de leitura têm maior probabilidade de ter filhos com
diagnóstico de dislexia (SELIKOWITZ, 2001; LA BUDA; DE FRIES, 1990). Estudos
com gêmeos monozigóticos demonstram correlação positiva entre a ocorrência do
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distúrbio e dificuldades específicas em habilidades fonológicas (PENNINGTON et
al., 1991, SCHULTE-KORNE et al., 1998), mostram, também, alta concordância
entre déficits na leitura de gêmeos dizigóticos (OLSON et al., 1994).
A influência do sexo sobre a hereditariedade é controversa. Alguns estudos
epidemiológicos recentes indicam um aumento de duas vezes no risco para os
meninos, em comparação com as meninas (SHAYWITZ et al, 1990; RUTTER et al.,
2004, de KOVEL et al., 2004; SCERRI; SHULTE-KORNE, 2010), podendo alcançar
a razão de 3,2: 1 (BADIAN, 1999; LAMBE, 1999; SAUVER, et. al ,2001, IANHES;
NICO, 2002). Harlaar et al. (2005) encontraram maior hereditariedade para os
meninos, em uma amostra do Reino Unido. Por outro lado, os resultados de um
estudo americano com gêmeos apresentaram hereditariedade semelhante entre os
sexos (HAWKE et al., 2006).
O padrão de herança da dislexia (autossômica dominante, autossômica
recessiva ou poligênica) não foi estabelecido de forma inequívoca (OLSON et al.
2002). Por outro lado, para Rotta e Pedroso (2006) existe uma herança mendeliana
para dislexia, pois em muitas famílias esse transtorno é transmitido de forma
autossômica dominante influenciada pelo sexo; desta forma com 100% de
ocorrência em meninos e 65% em meninas.
Conforme o exposto, há fortes evidências do fator genético como causa da
dislexia (ligado às mutações no gene) e hereditário (transmissível entre as
gerações).

2.4 Processamento fonológico como endofenótipo das Dificuldades de leitura
e escrita da dislexia
Para as associações entre agentes etiológicos e manifestações fenotípicas de
um transtorno do desenvolvimento e da aprendizagem foi proposto o conceito de
endofenótipos (BISHOP; RUTTER, 2009), que são mediadores das relações entre
múltiplos mecanismos etiológicos (genéticos e ambientais) e múltiplas manifestações
fenotípicas (WALDMAN, 2005). Dessa forma, aqui serão descritos os endofenótipos
para as dificuldades de leitura escrita, iniciando pelo processamento fonológico.
O processamento fonológico envolve três importantes componentes que são
determinantes para o desenvolvimento adequado da leitura e escrita: a consciência
(ou habilidade) fonológica, a memória de trabalho fonológica (codificação fonológica
na memória de trabalho) e o acesso ao léxico mental. Esses elementos fazem parte
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do suporte e desenvolvimento da linguagem, permitindo com que o processamento
da mesma ocorra (SALGADO, 2010).
Estas três habilidades são ativadas concomitantemente durante a atividade
de leitura havendo uma interligação entre elas.

2.4.1 Consciência Fonológica

Conforme descrito anteriormente, a consciência fonológica é a habilidade
metalinguística que permite ao indivíduo focalizar os segmentos sonoros da fala,
identificá-los e manipulá-los em níveis, silábico, fonêmico e outros (AVILA, 2004;
MOOJEN et al., 2003). Estudos mostram que a habilidade de reconhecimento
silábico se desenvolve por volta dos três anos, seguido de um período intermediário,
no qual a criança é capaz de reconhecer aliterações e rimas, e posteriormente, após
os seis anos, a capacidade de reconhecer fonemas individuais (ADAMS, 1990).
Durante o processo de alfabetização em uma língua de base alfabética, a
criança deve compreender que a fala pode ser segmentada em fonemas e que estes
são representados por letras. A consciência da estrutura da linguagem é a base para
o reconhecimento de palavras familiares para o início da compreensão da leitura,
ortografia e expressão escrita. Quando a criança não entende esta relação, pode-se
retardar o processo da leitura (FLETCHER et al., 2009).
O desenvolvimento da consciência fonológica é, portanto, essencial para a
alfabetização.

Se

o

indivíduo

apresenta

dificuldades

nesta

habilidade,

consequentemente haverá falhas no processo de leitura e escrita posteriormente. E
estas falhas estão presentes em crianças disléxicas (SALGADO, 2010)
Cielo (2002) destaca que a consciência fonológica se desenvolve espontânea
e automaticamente, sem demandar atenção especial durante a comunicação,
embora possa ser acionada quando houver necessidade de se ter o controle sobre a
língua. Porém, o desenvolvimento de algumas habilidades de consciência fonológica
sofre influência do processo de alfabetização. Paes e Pessoa (2005) mostraram
isso ao comparar crianças alfabetizadas e não alfabetizadas, em provas de
segmentação de frases em palavras, detecção de rimas, síntese silábica,
segmentação silábica, detecção de sílabas, reversão silábica, exclusão fonêmica,
detecção de fonemas, síntese fonêmica, reversão fonêmica. Ao final da pesquisa,
observou-se que as crianças alfabetizadas apresentaram desempenho superior em
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segmentação de frases, detecção e reversão de sílabas, exclusão, detecção e
síntese fonêmicas. As crianças não alfabetizadas foram melhores apenas na
detecção de rimas e ambos os grupos não obtiveram êxito na tarefa de reversão
fonêmica.
Na dislexia, as alterações são causadas por dificuldades básicas na
aprendizagem da decodificação da palavra escrita. Esta dificuldade em mapear
símbolos alfabéticos em sons (princípio alfabético) depende em parte da consciência
fonológica (consciência que as palavras faladas compreendem sons individuais da
fala) e da consciência ortográfica (sensibilidade da criança para constatar como as
letras são organizadas nas palavras escritas). Assim, pode-se dizer que os
problemas na consciência fonológica, mapeamento alfabético e decodificação
fonológica conduzem a dificuldades para estabilizar conexões entre sons e letras
(VELLUTINO et al., 2004).
Diversos estudos apontam um desempenho pior nas habilidades de
consciência fonológica em crianças com problemas de leitura e escrita quando
comparadas com crianças sem alteração (SALLES; PARENTE, 2006, SWANSON;
HOWARD, 2006, GERMANO et al., 2008), sendo que tais dificuldades se referem à
percepção e produção de rimas e segmentação e manipulação fonêmicas.
Em estudo de revisão, Deuschle e Cechella (2008) verificaram que a
alterações em consciência fonológica são os principais indicadores no diagnóstico
da dislexia do desenvolvimento.

2.4.2 Memória de trabalho fonológica

Além da consciência fonológica, Bradley e Bryant (1985) relatam a
importância do processamento e manutenção da informação utilizada, ou seja, uso
adequado da memória operacional. Déficits no componente fonológico da memória
operacional podem acarretar problemas na segmentação de palavras em fonemas,
na manutenção da informação linguística na memória de curto prazo, na leitura e
escrita de pseudopalavras, na nomeação rápida de cores, nomes, letras, números e
objetos, entre outros. Estes déficits podem explicar as dificuldades em leitura e em
escrita presentes nos indivíduos com Dislexia.
A memória de trabalho compreende um grupo de capacidades da memória
temporária que operam em paralelo, ativadas segundo o tipo de estímulo, e que
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mantêm, durante segundos ou minutos, a informação que deve ser processada
naquele momento. A memória de trabalho propicia que o gerenciador central de
informações (executivo central) determine a relevância e a originalidade de cada
novo estímulo, para o sistema nervoso, em um rápido acesso às memórias
preexistentes (BADDELEY, 2003; KOSMIDIS et al., 2006).
A memória de trabalho é designada como um sistema capaz de reter e
manipular temporalmente a informação, enquanto participa de tarefas cognitivas
como raciocínio, compreensão e aprendizagem (ALLOWAY et al., 2004).
Portanto, quando o processamento é lento, a informação codificada
previamente ou recuperada pode ser perdida, ou a sua manutenção pode ser feita à
custa da sobrecarga do sistema que se revela incapaz de executar os processos
necessários à resolução de um problema (RIBEIRO; ALMEIDA, 2005).
A fim de entender os mecanismos da memória vale destacar o Modelo de
Memória Operacional, descrito por Baddleley e Hitch (1974), identificando três
componentes: o executivo central, a alça fonológica e a alça visuoespacial. O
primeiro regula o fluxo e a recuperação da informação de outros sistemas de
memória (como a de longo prazo) e o processamento e estocagem da informação. O
segundo é composto por dois subcomponentes, a memória fonológica de curto
prazo que estoca material verbal e logo se deteriora, e a rechamada subvocal que
resgata o material fonológico em declínio e mantém os itens na memória. Por fim, a
alça visuoespacial está envolvida no processamento e manutenção de material
visual ou espacial (KESSLER, 1997).
Adams e Gathercole (1995) relacionaram a memória fonológica com a
aquisição de vocabulário, compreensão da linguagem e o desenvolvimento da
leitura. Quanto à compreensão de leitura, Giangiacomo e Navas (2008) investigaram
a relação da memória verbal e não verbal e a compreensão de textos em crianças
de quarta série sem queixas escolares. As autoras concluíram em seu estudo que a
boa capacidade em memória para material verbal foi relevante para a compreensão
leitora.
Fletcher et al. (2009) descrevem vários estudos que relacionam a memória de
trabalho fonológica com habilidade de reconhecimento de palavras, principalmente
em crianças com dislexia, observando ainda a relação direta da mesma com a
consciência fonológica.
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Beneventi et al. (2009) analisaram o desempenho de crianças com dislexia e
bons leitores em provas de memória de trabalho fonológica e analisaram o
desempenho das mesmas em exame de ressonância magnética funcional. Os
resultados revelaram que os disléxicos são mais lentos na realização das provas;
ativam as mesmas áreas que o controle, porém essa ativação é menor no giro précentral esquerdo, parte anterior do giro frontal superior e giro frontal medial na
primeira prova quando comparados aos bons leitores.

2.4.3 Acesso ao léxico mental

As tarefas de nomeação automatizada rápida acessam o funcionamento de
um mecanismo de tempo preciso, importante no complexo processo que envolve o
sistema fonológico e representações visuais na forma de códigos ortográficos
(BOWERs et al, 1999).
Recentemente, alguns pesquisadores vêm investigando o papel do déficit de
velocidade de nomeação como sendo um segundo tipo de déficit no centro
fonológico da dislexia, que é exatamente independente da fonologia, e, desse modo,
sendo um subtipo dessa condição. Esses dados revelam que crianças e adultos com
dislexia poderiam apresentar maior lentidão do que outros leitores para acessar e
recuperar atividades verbais para estímulos visuais, principalmente em números e
letras, o que condiz com o atraso na aquisição da leitura (FERREIRA et al., 2003).
As crianças disléxicas, muitas vezes encontram dificuldades em recordar
palavras de seu vocabulário (SNOWLING, 2004) e, no entanto, a influência do
desempenho em tarefas de nomeação se deve à uma dificuldade no léxico que a
criança tem armazenado na memória de longo prazo e sim na evocação deste
rapidamente na memória de trabalho (SALGADO, 2010).
Estudos demonstram que indivíduos com dislexia possuem pior desempenho
nesta habilidade quando comparados com bons leitores (VUKOVIC et al., 2004;
KRASOWICZ-KUPIS et al., 2009; SALGADO, 2010), o que sugere um déficit
generalizado na velocidade de acesso ao léxico mental, mostrando correlação desta
habilidade com a compreensão de leitura (KRASOWICZ-KUPIS et al. 2009).
Portanto, alguns autores descrevem que a avaliação do acesso ao léxico
pode oferecer informação referente à atenção, percepção, sequencialização,
memória, acesso ao léxico e processos articulatórios. Esta prova, por ser importante
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componente do processamento fonológico, deve compor a avaliação da linguagem,
principalmente em crianças com dificuldades em leitura e escrita, com hipótese de
dislexia (SCHATSCHNEIDER et al., 2002).

2.5

Processamento Fonológico como endofenótipo das Dificuldades de

matemática

O processamento fonológico é frequentemente associado ao aprendizado da
leitura e escrita. Seus componentes (consciência fonológica, memória fonológica e
acesso ao léxico) são os principais preditores do desempenho na leitura e escrita, e
déficits nestas habilidades estão relacionados com a dislexia, como descrito
anteriormente.
Recentemente, a relação entre a fonologia e a matemática também tem sido
demonstrada na literatura. O processamento fonológico está correlacionado,
principalmente, com aspectos simbólicos da matemática, como a automatização de
fatos aritméticos, resolução de problemas de matemática e transcodificação
numérica, e, no entanto, déficits nestas habilidades também ocasionam déficits na
matemática, e, aqui cabe ressaltar os casos de indivíduos com dislexia, os quais
também apresentam prejuízos na memorização da tabuada.

2.5.1 Discalculia e dislexia

Silva et al. (2015) afirmam que o processamento fonológico é o principal
mecanismo compartilhado entre a discalculia e a dislexia e que se relaciona à
comorbidade entre os dois transtornos. (SILVA et al., 2015).
Embora Salgado et al. (2006) tenha descrito que os disléxicos, dentre outras
manifestações já citadas, apresentam déficits no processamento fonológico e bom
desempenho em raciocínio matemático, estudos recentes sugerem que as
dificuldades verbais da aritmética podem ser consideradas outro endofenótipo da
dislexia (GÖBEL; SNOWLING, 2010).
O DSM-5 (2013) relata que o transtorno da matemática (discalculia) envolve
alteração no senso numérico, memorização de fatos aritméticos, na fluência e
eficácia do cálculo e no raciocínio matemático. Para Geary (2000), este é um
transtorno na aquisição da capacidade de realizar as quatro operações aritméticas
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básicas, relacionadas a déficits na representação de numerosidade ou magnitude,
no reconhecimento e produção de numerais em suas diversas notações bem como
de operadores aritméticos e na capacidade de aprender e resgatar automaticamente
os fatos aritméticos (GEARY, 2000).
Estudos epidemiológicos apontam altas taxas de comorbidade entre
discalculia e dislexia, as quais encontram-se em torno de 40% dos disléxicos
(LEWIS; HITCH; WALKER, 1994), sendo que alguns estudos sugerem taxas de
comorbidade de até 70%, valor que pode ser superestimado, dependendo de
critérios diagnósticos e dos construtos avaliados pelos testes padronizados de
aritmética e leitura. A comorbidade entre discalculia e dislexia é maior do que seria
esperada pelo acaso, se os dois transtornos fossem considerados de forma
independente (LANDERL; MOLL, 2010).
Ainda, a dislexia, como já descrito, é causada especificamente por um déficit
no processamento fonológico e o senso numérico estaria intacto em muitos casos.
Dessa forma, o senso numérico seria então o endofenótipo implicado nas
dificuldades da matemática e o processamento fonológico, na leitura (SILVA et al.,
2015)
Ao se abordar os aspectos neurofisiológicos, estudos de neuroimagem
mostram que o giro angular esquerdo pode ser considerado o lócus comum entre a
matemática e a leitura (SHAYWITZ et al., 2004). Além disso, ele está associado com
representações linguísticas de símbolos numéricos, conceitos e procedimentos de
cálculos, e recordação de fatos aritméticos (DEHAENE et al., 2003; RUBINSTEN;
HENIK, 2009).

2.5.2 Memória de trabalho e desempenho matemático

Bull e Espy (2006) verificaram que o processo de cálculo aritmético mental
envolve a memória de trabalho a um grau substancial, uma vez que a esta função
compete estabelecer conexões entre conjuntos de informações. E caso isso não
ocorra pode acontecer um déficit na informação processada. Os autores relatam que
a habilidade de reter, manipular e atualizar informação na memória de trabalho tem
crucial importância para o desempenho em matemática de crianças de todas as
idades. Dessa forma, pesquisas demonstram que existe correlação entre déficits na
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memória de trabalho e insucesso na matemática (GERSTEN et al.,2005,
SWANSON, 2006, 2008; PASSOLUNGUI et al., 2007).

2.5.3 Acesso ao léxico e desempenho matemático

Os conhecimentos matemáticos básicos são armazenados na memória de
longo prazo com o desenvolvimento de representações de fatos básicos, por meio
do uso da contagem. Essas representações na memória de longo prazo sustentam
os processos de soluções de problemas, pois permitem um acesso direto,
automático, de fatos aritméticos reduzindo, assim, a demanda da memória de
trabalho, por ser executada rapidamente e automaticamente (GEARY, 2004b, p.
789).
Pesquisadores da área das dificuldades de aprendizagem da matemática
(GEARY et al., 2000, 2004, 2007; BULL; ESPY, 2006) apontam que crianças com
problemas específicos de leitura apresentam, entre outras, dificuldades severas no
armazenamento e recuperação de fatos aritméticos básicos na memória de longo
prazo.

2.6

Processamento Visual como endofenótipo das Dificuldades de leitura e

escrita

O Modelo de Memória Operacional, descrito por Baddleley e Hitch (1974),
descrito anteriormente, relaciona três componentes para o processamento da
informação, sendo o executivo central, a alça fonológica e a alça visuoespacial. Esta
última participa do processamento e manutenção de material visual ou espacial
(KESSLER, 1997).
Durante a leitura pela rota lexical, também já explicado anteriormente, é
utilizada durante a leitura de palavras familiares que estão armazenadas na
memória, sendo feito o reconhecimento visual das palavras que foram memorizadas
em decorrência das experiências com a leitura (COLTHEART, 2005). Dessa forma,
observa-se a participação do processamento visual durante a leitura. Há descrições
na literatura de que muitos disléxicos referem ao desconforto durante a leitura, que
implica na percepção da movimentação das letras, perda do lugar da leitura e visão
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borrada, além de erros visuais como sequenciamento inadequado de letras e de
palavras (STEIN; WALSH, 1997). Tais manifestações podem estar relacionadas com
a hipótese do déficit magnocelular encontrado na dislexia, sugerindo déficits no
processamento visual (NICOLSON, FAWCETT; DEAN, 2001, GORI; FACOETTI,
2015).

2.7

Processamento

Visual

como

endofenótipo

das

Dificuldades

de

matemática

Pesquisadores afirmam que o processamento viso-espacial influencia o
desempenho na matemática principalmente porque se relaciona à habilidade de
alinhar os números de forma adequada na hora de montar uma operação, ou
manipular quantidades na memória de curto-prazo (GEARY, 1993; ROURKE;
CONWAY, 1997). Zuber et al. (2009) encontraram correlações significativas entre
erros sintáticos de transcodificação numérica e memória viso-espacial. A amostra
utilizada neste estudo era composta de crianças austríacas de 7 anos, as quais
utilizam uma regra de inversão na transcodificação numérica (por exemplo: o
número 42 é lido como dois e quarenta), o que pode justificar a correlação com a
memória viso-espacial.
Bull e Espy (2006) relatam que as crianças pequenas não se beneficiam do
uso de códigos verbais armazenados na alça fonológica, usando assim muito mais
recursos do esboço visuoespacial. Com o decorrer da idade, por volta dos quatro
anos, passam por um estágio de estratégia dupla (visuoespacial e verbal), quando
mais velhas passam a utilizar prioritariamente estratégias verbais. Os autores
enfatizam que deve ser dada mais atenção ao papel do esboço visuoespacial em
competências matemáticas desenvolvidas na infância, dando prioridade a tarefas
que contemplem a utilização deste componente.
Lefevre et al. (2010) relatam que a memória de trabalho visuoespacial é
preditora independente do desempenho na matemática em crianças de 4 a 8 anos.
Em discordância com este achado, uma revisão da literatura realizada por Raghubar
et al. (2010) reportou o efeito robusto da memória de trabalho fonológica
(especialmente testes que envolvem estímulos numéricos, como sequência de
dígitos) na matemática e, por outro lado, a memória de trabalho visuoespacial teve
uma relação menos consistente com a matemática.
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Após o exposto nesta revisão, nota-se que a literatura parece apontar para a
causa genética e hereditária da dislexia, porém os estudos não são conclusivos. O
desempenho destes indivíduos nas habilidades do processamento fonológico é
bastante descrito, porém algumas questões ainda não estão esclarecidas. A
alteração na consciência fonológica, no acesso ao léxico e na memória de trabalho
fonológica está presente em todos os disléxicos? Leitores fluentes podem ter
alterações nestas habilidades? A memória visual possui influência na leitura dos
disléxicos? Este é um tema ainda pouco estudado. As definições de dislexia
encontradas descrevem alteração específica na leitura, com repercussões na
escrita, porém se o processamento fonológico tem relação com as habilidades
matemáticas, qual a dimensão das dificuldades matemáticas na população com
dislexia? E nos bons leitores? Como é feita esta relação? As habilidades visuais
também influenciam o desempenho nas habilidades matemáticas, já que há
controversa na literatura?
O presente estudo foi realizado buscando uma maior compreensão quanto a
estes questionamentos.
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3 PROPOSIÇÃO

3.1 Objetivo geral

Descrever o perfil endofenótipo dos sujeitos com dislexia referentes à
hereditariedade e à influência do processamento fonológico e memória sequencial
visual nas dificuldades da linguagem escrita e nas habilidades matemáticas.

3.2 Objetivos específicos

I.

Investigar o histórico familial de dificuldades de aprendizagem entre os
indivíduos com dislexia;

II.

Comparar o desempenho entre os indivíduos com dislexia e bons
leitores nas habilidades de processamento fonológico (consciência
fonológica e suas sub-habilidades, memória de trabalho fonológica e
acesso ao léxico);

III.

Comparar o desempenho entre os indivíduos com dislexia e bons
leitores nas habilidades de memória sequencial visual;

IV.

Comparar o desempenho entre os indivíduos com dislexia e bons
leitores nas habilidades de matemática, investigando a prevalência de
dificuldades matemáticas entre sujeitos com dislexia e bons leitores, na
tentativa de estudar a comorbidade entre dislexia e dificuldades
matemáticas;

V.

Comparar a ortografia entre os grupos com dislexia e bons leitores;

VI.

Investigar a influência do processamento fonológico (consciência
fonológica e suas sub-habilidades, memória de trabalho fonológica e
acesso ao léxico) nas habilidades de leitura, escrita e matemática nos
grupos com dislexia e bons leitores;

VII.

Investigar a influência da memória sequencial visual nas habilidades de
leitura, escrita e aritmética nos grupos com dislexia e bons leitores;
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Desenho do estudo
Trata-se de pesquisa observacional transversal, descritiva e analítica, do
tipo caso-controle.

4.2 Aspectos éticos
Este trabalho de doutorado é uma parte do projeto intitulado “Genética da
Dislexia: Estudo do modo de herança e manifestações na linguagem escrita
relacionada às mutações genéticas”. O projeto recebeu aprovação do Comitê de
Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São
Paulo, parecer nº 209.614 (Anexo A).
Os indivíduos selecionados participaram do estudo mediante a assinatura
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos responsáveis (Anexo B).

4.3 Participantes

4.3.1 Recrutamento dos participantes com dislexia

O recrutamento dos participantes com dislexia foi realizado na Clínica de
Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) da Universidade de
São Paulo (USP) e no Centro de Reabilitação SORRI.
Durante todo o período de realização da pesquisa, foram avaliadas nestas
instituições 195 crianças e adolescentes encaminhadas pelas escolas, famílias e
profissionais da saúde e educação com queixa de problemas de leitura e escrita.
Desse total de encaminhamentos, 35 crianças e adolescentes receberam o
diagnóstico de dislexia e aceitaram participar deste estudo, sendo que 26 estavam
em intervenção fonoaudiológica há menos de dois anos e 9 nunca receberam
intervenção. Estas informações sobre quantos e quais pacientes recebiam
intervenção no momento da coleta de dados, bem como o nível de escrita e leitura
de cada um encontram-se detalhadas no Apêndice A.
Em todas as instituições citadas, uma equipe interdisciplinar composta por
fonoaudiólogos e neuropsicólogos especialistas foi composta para assegurar o
diagnóstico de dislexia, seguindo os critérios do DSM-IV- TR (2002) (Manual
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Diagnóstico e Estatístico das Doenças Mentais – 4ª edição, revisada), até o ano de
2013, e pelo DSM-5 (2013) (Manual Diagnóstico e Estatístico das Doenças Mentais
– 5ª edição), após o ano de 2014.
Dessa forma, participaram do Grupo Experimental 35 pacientes
diagnosticados com dislexia, com faixa etária entre 8 e 14 anos de idade,
pertencentes a ambos os gêneros, atendendo aos critérios de inclusão do estudo e
que estavam regularmente matriculados no Ensino Fundamental de instituições
públicas ou privadas do município de Bauru (SP) e região.

4.3.2 Recrutamento dos participantes sem dificuldades de leitura

Foram selecionadas 46 crianças e adolescentes sem qualquer dificuldade
de leitura, pertencentes a ambos os gêneros, atendendo aos critérios de inclusão do
estudo e que estavam regularmente matriculados no Ensino Fundamental de duas
escolas públicas e duas particulares da cidade de Bauru (SP), compondo assim o
Grupo Controle
Os participantes foram selecionados de acordo com o desempenho
satisfatório em testes de leitura padronizados (descritos a seguir) e selecionados de
forma que a média da faixa etária fosse a mesma do Grupo Experimental, e com
desvio padrão semelhante. A seleção e as avaliações fonoaudiológicas foram
realizadas na própria escola, mediante aprovação prévia da direção da escola e da
Secretaria Municipal de Educação da cidade de Bauru.

4.3.3 Caracterização da amostra

A caracterização da amostra em relação à distribuição pelo sexo
encontra-se na Tabela 2. Quanto à distribuição da idade entre os grupos,
caracterização encontra-se na Tabela 3 e a Tabela 4 mostra a média de idade e o
desvio padrão dos grupos.
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Tabela 2. Distribuição da amostra em relação ao sexo

Sexo
Feminino
Masculino
Total

Grupo
Experimental
14
21
35

Grupo Controle

Total

28
18
46

42
39
81

Tabela 3. Distribuição da amostra em relação à idade

Idade (anos)
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
13,0
Total

Grupo Experimental
8
7
9
6
4
1
35

Grupo Controle
16
14
11
2
2
1
46

Total
24
21
20
8
6
2
81

Tabela 4. Distribuição da média de idade (em anos) dos participantes dos grupos

Grupo
Controle
Experimental
Total

Média
9,196
9,829
9,469

n
46
35
81

Desvio Padrão
1,2224
1,4243
1,3424

4.4 Critérios de inclusão e exclusão

Para o Grupo Experimental foram adotados os seguintes critérios de
inclusão:
• Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos pais
ou responsáveis, autorizando a participação do filho no estudo;
• Crianças com acuidade visual, auditiva e desempenho intelectual
dentro dos padrões da normalidade (QI >80);
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• Crianças com diagnóstico de dislexia comprovada por equipe
interdisciplinar (fonoaudiólogos e neuropsicólogos) na Clínica de Fonoaudiologia da
FOB-USP, do Centro de Reabilitação SORRI.
•. Faixa etária entre 8 e 14 anos, devido ao uso dos testes padronizados
para avaliação da linguagem escrita, processamento fonológico e memória visual,
uma vez que a maioria deles possui escores para a idade de até 10 anos.

Foram excluídos do estudo os indivíduos do Grupo Experimental na
seguinte situação:
• Crianças com diagnóstico de distúrbio específico de linguagem e outras
comorbidades, como o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade e
transtornos psiquiátricos.

Para o Grupo Controle os seguintes critérios de inclusão foram:
• Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos pais
ou responsáveis autorizando a participação da criança no estudo;
• Crianças sem queixa de acuidade visual e auditiva;
• Crianças com desempenho escolar dentro do esperado para a idade e
escolaridade, de acordo com o relato da família e da escola, e com resultado
satisfatório nos testes padronizados de leitura PROLEC (CAPELLINI et al., 2010) e
Teste de Desempenho Escolar (STEIN, 1994);
• Faixa etária de 8 a 14 anos, equivalente à do Grupo Experimental.

Foram excluídos do estudo os indivíduos do Grupo Controle os
participantes na seguinte:
• Crianças com diagnóstico interdisciplinar de qualquer problema de
linguagem ou aprendizagem, sendo este específico ou secundário a qualquer
patologia.

4.5 Avaliação fonoaudiológica dos participantes
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Foi realizada avaliação clínica por meio de testes que mensuram o
desempenho do processamento fonológico, memória sequencial visual, leitura e
escrita. Os testes utilizados e os procedimentos de aplicação e análise serão
descritos a seguir. O protocolo utilizado para o registro dos dados e análise dos
resultados encontram-se no Anexo C.

4.5.1 Avaliação do Processamento Fonológico

4.5.1.1 Acesso rápido ao léxico: foi avaliado por meio do Teste de
Nomeação Automática Rápida – RAN, aplicado para medir a velocidade de acesso
ao léxico mental de crianças do 2º ao 5º ano. O teste foi desenvolvido por Denckla e
Rudel (1974) e adaptado por Ferreira et al (2003). Foi solicitado para as crianças
nomearem rapidamente os estímulos visuais apresentados (objetos, cores, letras e
dígitos). O registro das medições (em segundos) foi realizado com auxílio de um
cronômetro. Os resultados nesta prova foram comparados com a escolaridade do
avaliado.

4.5.1.2 Avaliação da Consciência fonológica: foi avaliada por meio
da aplicação do teste Perfil de Habilidades Fonológicas (CARVALHO; ALVAREZ;
CAETANO, 1998). O teste possui provas que identificam e compõem as habilidades
fonológicas: análise (inicial, final e medial), adição (de sílabas e fonemas),
segmentação (frasal e vocabular), subtração (de sílabas e fonemas), substituição,
recepção de rimas, rima sequencial, reversão silábica e imagem articulatória; 4
fichas ilustrativas (alternativas para resposta da prova de imagem articulatória); e 9
peças coloridas, para serem utilizadas como pistas concretas. A pontuação máxima
deste teste é de 76 pontos. O teste possui uma tabela de valores que classifica
quantitativamente o desempenho de cada criança, de acordo com a faixa etária.

4.5.1.3 Avaliação Memória de trabalho fonológica: avaliada por
meio da Prova de Repetição de Palavras sem Significado (Kessler, 1997) e pelo
subteste de Memória Sequencial Auditiva do Teste Illinois de Habilidades
Psicolinguísticas (ITPA), adaptado para a população brasileira por Bogossian e
Santos (1977). O teste desenvolvido por Kessler (1997) consiste na repetição de 30
palavras sem significado que variam conforme o número de sílabas, de 1 a 6
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sílabas. Assim, foram apresentadas cinco palavras para cada categoria de sílabas.
Atribui-se 1 ponto para cada palavra repetida corretamente. O teste não possui valor
de normatização, porém a autora descreve que crianças acima de 7 anos possuem
condições de repetir corretamente todas as palavras sem significado. O teste ITPA
possui valores normativos para a idade de 2 à 10 anos e 11 meses. O teste foi
realizado por meio da repetição de sequências de dígitos, aumentando
gradativamente o número de estímulos. Para cada resposta correta na primeira
tentativa foram atribuídos 2 pontos. Para respostas corretas na segunda tentativa
atribuiu-se 1 ponto. Não se atribuiu pontos para as respostas incorretas na segunda
tentativa. O teste foi interrompido após 2 erros consecutivos na segunda tentativa.

4.5.2 Avaliação da Leitura
Utilizou-se o subteste de escrita do Teste de Desempenho Escolar – TDE
(STEIN, 1994) e o teste PROLEC (CAPELLINI et al, 2010). O TDE avalia o
desempenho acadêmico nas habilidades de escrita, leitura e matemática em
indivíduos de 1º ao 9º ano de escolaridade, analisando-se o desempenho de acordo
com a idade e escolaridade. Nesta pesquisa os padrões de comparação adotados
foram referentes à idade. No subteste de leitura, foi apresentada uma lista com 70
palavras, as quais possuem grau crescente de dificuldade, começando com palavras
de alta frequência, dissílabas, com estrutura silábica simples (consoante-vogal),
passando gradualmente para palavras menos frequentes e estruturas silábicas mais
complexas. Foi atribuído um ponto para cada acerto nesta prova. Para avaliar a
leitura de pseudopalavras e compreensão de textos foram utilizadas tais provas do
teste PROLEC. Na prova de leitura de pseudopalavras, apresentou-se uma lista com
30 itens, com diferentes estruturas silábicas: consoante-consoante-vogal; vogalconsoante;

consoante-vogal-consoante;

consoante-vogal-consoante

e

consoante-vogal-vogal;

consoante-vogal-vogal-consoante.

consoanteTambém

se

atribuiu um ponto para cada acerto na prova. Na prova de compreensão de textos,
apresentou-se quatro textos e o avaliado realizou a leitura em voz alta. Após a
leitura de cada texto foram realizadas quatro perguntas referentes ao conteúdo,
totalizando 12 perguntas. Para cada resposta correta foi atribuído um ponto. Tais
perguntas foram referentes à narrativa literal, narrativa inferencial, expositiva literal e
expositiva inferencial, sendo quatro perguntas para cada categoria.
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4.5.3 Avaliação da escrita
O Teste de Desempenho Escolar – TDE (STEIN, 1994) foi utilizado para
avaliar o desempenho na escrita, comparando-o quantitativamente em relação à
idade. O subteste de escrita foi avaliado por meio do ditado de 34 palavras as quais
possuem o grau de dificuldade de ortografia de forma crescente. Foi usado parte do
Roteiro de Observação Ortográfica, proposto por Zorzi (1998) para avaliar
qualitativamente a ortografia dos participantes, sendo utilizada a prova de ditado de
palavras para verificar a frequência dos tipos de erros ortográficos. O teste abrangeu
uma lista de 40 palavras ditadas para a criança, que as escreveu em uma folha em
branco. Para a correção foram analisadas as trocas apresentadas em cada palavra
e fez-se a classificação conforme o protocolo do autor, descrito a seguir:
1. Substituições de letras em razão da possibilidade de representações
múltiplas: existem situações diversas nas quais um mesmo som pode ser escrito por
várias letras e até mesmo o caso de uma só letra poder representar mais do que um
som. Este jogo variável de relações acaba gerando uma grande gama de erros,
como por exemplo: carrossa”; “traviceiro”; “queicho”; “girasou” e “macarão”.
2. Apoio na oralidade: tais alterações correspondem a uma tendência de
se escrever as palavras do modo como elas são pronunciadas, como se fosse uma
transcrição fonética. Por esta razão observam-se grafias como: “girassol” >
“girasou”, “soltou” > “soutou”, “enxugar” > inchugar” e “parque” > “parqui”.
3. Omissões: as omissões referem-se à ausência de letras que deveriam
estar compondo as palavras. Embora seja muito comum a ocorrência de omissões
de letras isoladas (como “taqui” para “tanque”, na qual o “n” em final de sílaba foi
omitido), pode-se também encontrar a omissão de sílabas ou até mesmo de partes
mais significativas das palavras. Exemplos: taqui; quete; saque; cobinar; ninque; mã;
perdi (perdido); fizes (felizes); mamã (mamãe)
4. Junção – separação indevida de palavras: a produção de fala tem
como uma de suas características um fluxo sonoro continuado, sem quebra em cada
uma das palavras, e, no entanto, existe uma tendência inicial de a criança começar a
escrever as palavras ligadas umas às outras. Desta forma surgem problemas quanto
ao critério de segmentá-las em unidades distintas. Exemplos: “derepente” (de
repente); “em bora” (embora); “maismagra” (mais magra); “quees tava” (que estava).
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5. Confusão am x ão:

corresponde à tendência de as crianças

substituírem a terminação “am” por “ão”, uma vez que, do ponto de vista fonético,
ambas as terminações são pronunciadas da mesma forma, sendo a diferença
unicamente marcada pela tonicidade. Exemplos: gostarão (gostaram); ficarão
(ficaram); falarão (falaram).
6. Generalização: estas alterações refletem um processo no qual um
conhecimento gerado em uma determinada situação é estendido a outras com as
quais a criança vê alguma semelhança. Desta forma, haverá um erro por
generalização quando a situação nova a que o conhecimento foi aplicado, apesar
das semelhanças possíveis com a original, não é passível de tal aplicação. Por
exemplo, ao descobrir que “papel” se escreve com “l” no final, apesar de se
pronunciar “u”, a criança acredita que o mesmo se passe com “chapéu”, grafando-o
como “chapel”.
7. Trocas envolvendo substituições entre letras que representam os
fonemas surdos e sonoros: neste caso, algumas letras que representam certas
consoantes sonoras (produzidas com vibração das pregas vocais) são substituídas
por letras que correspondem a consoantes surdas (produzidas sem vibração das
pregas vocais) e vice-versa. Exemplos: “machugado” (machucado); “ticholu” (tijolo);
“chornal” (jornal); “viacharão” (viajarão); “jurasgo” (churrasco); “agordou” (acordou);
“dende” (dente); “ninquem” (ninguém); “quera” (guerra); “vasia” (fazia).
8. Acréscimo de letras: Os acréscimos correspondem ao aumento do
número de letras que deveriam escrever uma palavra e podem ser decorrentes de
fatores de regularização de sílabas e até mesmos de falta de atenção ou de
correção por parte da criança que escreve. Exemplos: “Vece” (vez); “carata” (carta);
“prerto” (preto).
9. Confusões entre letras parecidas:

tal tipo de erro corresponde a

confusões relativas ao traçado das letras, considerando-se suas características
gráficas. São exemplos deste tipo de ocorrência as trocas entre “ch / cl”; “m / n”; “l /
h”; “nh / lh”; “q /g” observadas na escrita principalmente com letra cursiva, como por
exemplo em: “telha > tenha”; “música > núsica” e “bicicleta > bicicheta”.
10. Inversões: Exemplos: confusões entre b e d: cedola (cebola), tradalhar
(trabalhar); inversões quanto à posição das letras: braco (barco); secova (escova)
As inversões referem-se a confusões ou alterações que dizem respeito à posição
das letras, quer em relação ao próprio eixo (espelhamento ou rotação: p/q; d/b), quer
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em relação ao local que deveria ser ocupado dentro da palavra (mudanças de
posição dentro da sílaba ou da palavra: “estava – setava”; “preto – perto”). Para a
grande maioria das crianças, este tipo de erro tem baixa ocorrência desde as etapas
iniciais da alfabetização.
A frequência de cada erro nos grupos não foi analisada pois os indivíduos
com dislexia apresentaram nível de escrita bastante heterogêneo, sendo que,
embora todos os participantes estavam no nível alfabético, alguns estavam se
apropriando do princípio alfabético, enquanto outros já possuíram um melhor
domínio. Por este motivo optou-se por analisar apenas a frequência do tipo de erro
no grupo com dislexia e no grupo de bons leitores.

4.5.4 Avaliação da memória sequencial visual

Foi utilizado o subteste de Memória Sequencial Visual do Teste Illinois de
Habilidades Psicolinguísticas (ITPA), citado anteriormente. Nesta prova, o avaliado
teve

que

reproduzir as sequências de figuras

geométricas apresentadas

previamente pelo avaliador. A pontuação foi feita da mesma forma que o subteste de
Memória Sequencial Visual. Para cada resposta correta na primeira tentativa foram
atribuídos 2 pontos. Para respostas corretas na segunda tentativa atribui-se 1 ponto
e não se atribui pontos para erros na segunda tentativa. O teste foi interrompido
após 2 erros consecutivos na segunda tentativa.

4.5.5 Avaliação do desempenho em matemática
Foi utilizado o subteste de aritmética do Teste de Desempenho Escolar –
TDE

(STEIN,

1994),

e

nesta

pesquisa

comparou-se

quantitativamente

o

desempenho do avaliado de acordo com a idade. No subteste avalia-se o
desempenho aritmético nas quatro operações básicas (soma, subtração, divisão e
multiplicação), sendo apresentadas também em ordem crescente de dificuldade.
Atribui-se um ponto para cada acerto na prova.

4.6 Análise da hereditariedade
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Após o diagnóstico de Dislexia, foram construídos heredogramas
utilizando o programa GenePro®2011, versão 2.5.3.8, para que fosse analisada a
recorrência de outros indivíduos com o diagnóstico de dislexia, ou problemas de
aprendizagem na família. Para tanto, foram estimados os números de casos em que
ambos os genitores dos indivíduos com dislexia são afetados, e aqueles nos quais
apenas um genitor ou nenhum é afetado, e qual o sexo dos mesmos. A mesma
avaliação foi feita também com relação aos avós, tios e primos, e por isso, foi
necessário coletar dados de no mínimo três gerações.

4.7 Análise dos Dados

Para os dados quantitativos das habilidades comparados entre os grupos
foi utilizado o Teste U de Mann-Whitney. Para os dados qualitativos, utilizou-se o
Teste Qui-Quadrado e o Teste Exato de Fisher. Para as correlações entre os dados
da avaliação fonoaudiológica nos grupos foi utilizado o Teste de Correlação de
Pearson. Para as análises, foi adotado o nível de significância de 5%, e utilizou-se o
programa estatístico IBM® SPSS Statistics 22.0.
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5 RESULTADOS

5.1 Histórico familial de dificuldades de aprendizagem entre os indivíduos com
dislexia
De acordo com o Gráfico 1 observa-se que 66% dos indivíduos com dislexia
apresenta histórico de dificuldades de aprendizagem na família.

Gráfico 1. Frequência da recorrência familial da dislexia

A Tabela 5 mostra quais participantes com dislexia possuem recorrência
familial de problemas de aprendizagem e quais são os membros afetados. Nota-se
que 14 participantes (60%) possuem o pai ou a mãe afetados, 11 (48%) possuem
tios ou tias afetados, 8 (35%) possuem irmãos e avós com problemas de
aprendizagem, 3 (13%) possuem primos e 1 (4%) possui sobrinha com tais
problemas. Tais informações também podem ser visualizadas no Gráfico 2. Quanto
ao sexo, na Tabela 6 ainda se observa que 14 (66%) participantes do sexo
masculino possuem histórico familial e 10 (71%) do sexo feminino. Esta diferença
não foi estatisticamente significante.
Tabela 5. Recorrência familial da dislexia
Recorrência Familial
Sim/ Não
Membros Afetados

Sujeitos

Sexo

1

Masculino

Não

----------

2

Masculino

Sim

Pai

3

Feminino

Não

----------

4

Masculino

Não

----------

5

Masculino

Sim

Avó

6

Masculino

Não

----------

7

Feminino

Sim

Mãe, tio materno, primo materno e três tios paternos
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8

Feminino

Sim

Irmão

9

Masculino

Não

----------

10

Feminino

Não

----------

11

Masculino

Não

----------

12

Masculino

Sim

Avô e tio paternos

13

Masculino

Sim

Dois tios maternos

14

Masculino

Sim

Avô materno, tia materna, irmão gêmeo e pai

15

Masculino

Sim

Avô materno, tia materna, irmão gêmeo e pai

16

Feminino

Sim

Mãe e irmã

17

Masculino

Sim

Avô paterno, pai, tio (irmão gêmeo do pai) e irmão mais novo

18

Masculino

Sim

Avô paterno, três tios paternos, pai e sobrinha

19

Masculino

Não

----------

20

Feminino

Sim

Pai

21

Masculino

Não

----------

22

Feminino

Sim

Tia materna

23

Feminino

Sim

Mãe e irmão

24

Masculino

Sim

Mãe e irmã

25

Feminino

Não

----------

26

Feminino

Não

----------

27

Masculino

Sim

Tio paterno e primo paterno

28

Masculino

Sim

Mãe, pai, tio materno e primo materno

29

Masculino

Sim

Irmã

30

Masculino

Sim

Mãe

31

Feminino

Sim

Mãe

32

Feminino

Sim

Pai

33

Feminino

Sim

Irmão e avó

34

Feminino

Sim

Mãe, pai e avó paterna

35

Feminino

Sim

Tio materno

Gráfico 2. Frequência relativa de membros afetados nos casos de recorrência familial da dislexia (em
porcentagem)
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Tabela 6. Comparação entre os sexos em relação à recorrência familial da dislexia

Sim
Não
Valor de p
n
% n %
Feminino 10 71% 4 29%
0,533
Masculino 14 66% 7 34%
Sexo

Teste Qui-quadrado. p<0,05 = estatisticamente significante

5.2 Desempenho entre os indivíduos com dislexia e bons leitores nas
habilidades de processamento fonológico
5.2.1 Comparação entre os grupos nas habilidades de consciência
fonológica (CF)

Observa-se na Tabela 7 que houve diferença estatisticamente significante
entre o grupo com dislexia e de bons leitores em todas as habilidades de CF, com
exceção da análise medial de sílabas e adição de sílabas. Dessa forma, observa-se
melhor desempenho na CF no grupo de bons leitores.
Tabela 7. Comparação das habilidades de consciência fonológica (CF) entre os grupos

Habilidades de consciência
fonológica
Análise Inicial
Análise Final
Análise Medial
Adição Sílabas
Adição Fonemas
Segmentação Frasal
Segmentação Vocabular
Subtração Sílabas
Subtração Fonemas
Substituição
Recepção de rimas
Rima sequencial
Reversão silábica
Imagem articulatória
Total CF

Grupo Controle
Média
7,600
3,629
3,978
3,971
2,486
1,686
6,571
2,886
2,029
2,371
6,829
4,600
2,143
6,429
57,086

Desvio
Padrão
0,9456
0,6456
0,1474
0,169
1,3584
1,5102
1,787
0,900
1,5622
1,1137
1,8228
1,4184
1,4378
1,9895
10,0451

Grupo
Experimental
Desvio
Média
Padrão
8,000
0
4,000
0
3,857
0,4300
4,000
0
3,913
0,2849
2,826
1,2348
7,957
0,2949
3,826
0,3832
3,935
0,2496
3,848
0,4199
7,522
1,2063
5,783
1,5904
3,848
0,8936
7,696
0,9397
71,13
3,1945

Teste U de Mann-Whitney. p<0,05 = estatisticamente significante
*estatisticamente significante

Valor de
p
0,004*
0,000*
0,086
0,252
0,000*
0,001*
0,000*
0,000*
0,000*
0,000*
0,028*
0,002*
0,000*
0,000*
0,000*
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Em relação à alteração na CF, a Tabela 8 ilustra que 51% dos indivíduos do
grupo com dislexia apresenta alteração, 17% encontram-se sob atenção e 31%
desses indivíduos possuem as habilidades de CF adequadas. Quanto ao grupo de
bons leitores, nenhum participante possui alteração nas habilidades de CF.
Tabela 8. Comparação do desempenho das habilidades de consciência fonológica entre os grupos

Desempenho
Grupo
Experimental
Grupo
Controle

Adequado
n
%
11

Sob Atenção
%
n

Alterado
n

%

18

51%

31%

6

Valor
de p

17%
0,000*

46

100%

0

0%

0

0%

Teste Qui-quadrado. p<0,05 = estatisticamente significante
*estatisticamente significante

5.2.2 Comparação entre os grupos nas habilidades de acesso ao léxico

Observa-se na Tabela 9 que houve diferença estatisticamente
significante entre os grupos em todas as habilidades avaliadas, com melhor
desempenho de nomeação rápida no grupo de bons leitores.
Tabela 9. Comparação das habilidades de nomeação rápida entre os grupos

Habilidades do acesso ao léxico
Média
(segundos)
Grupo Experimental
Desvio Padrão
Média
Grupo Controle
(segundos)
Desvio Padrão
Valor de p

Cores

Objetos

Dígitos

Letras

63,943

72,514

46,400

50,18

18,6041

24,0360

18,5697

20,530

51,283

58,935

30,304

27,91

12,5072
0,02*

12,5811
0,013*

8,4456
0,000*

7,124
0,000*

Teste U de Mann-Whitney. p<0,05 = estatisticamente significante
*estatisticamente significante

Quanto à presença ou ausência de alterações nesta habilidade, na Tabela 10
observa-se que no grupo com dislexia houve alteração em cores, objetos, dígitos e
letras em 86%, 69%, 86% e 86%, respectivamente. Para o grupo de bons leitores,
houve alterações nestas habilidades em 41%, 20%, 35% e 17%, respectivamente.
Tais diferenças foram estatisticamente significantes.
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Tabela 10. Comparação do desempenho das habilidades de nomeação rápida entre os grupos

Habilidades Desempenho
Cores
Objetos
Dígitos
Letras

Alterado
Adequado
Alterado
Adequado
Alterado
Adequado
Alterado
Adequado

Grupo Experimental Grupo Controle Valor de p
N
%
n
%
30
86%
19
41%
0,000*
5
14%
27
59%
24
69%
9
20%
0,000*
11
31%
37
80%
30
86%
16
35%
0,000 *
5
14%
30
65%
30
86%
8
17%
0,000*
5
14%
38
83%

Teste qui-quadrado. p<0,05 = estatisticamente significante
*estatisticamente significante

5.2.3 Comparação entre os grupos nas habilidades de memória de
trabalho fonológica

Para a prova de repetição de pseudopalavras, observa-se na Tabela 11 que
não houve diferença estatisticamente significante apenas para a repetição de
pseudopalavras de 1 e 2 sílabas. Para 3, 4, 5, 6 sílabas e no total do teste houve
diferença estatisticamente significante, com melhor desempenho no grupo de bons
leitores.
Tabela 11. Comparação das habilidades de memória de trabalho fonológica (repetição de
pseudopalavras) entre os grupos

nº de
sílabas
1
2
3
4
5
6
Total

Grupo Experimental
Média
4,971
4,914
4,429
4,286
2,971
2,314
23,886

Desvio
Padrão
0,169
0,5071
0,8148
1,0167
1,4035
1,3884
3,9762

Grupo
Controle
Média
5
5
5
5
4,87
4,63
29,5

Valor de
p
Desvio
Padrão
0
0
0
0
0,3405
0,5316
0,5477

0,252
0,252
0,000*
0,000*
0,000*
0,000*
0,000*

Teste U de Mann-Whitney. p<0,05 = estatisticamente significante
*estatisticamente significante

Quanto à presença ou ausência de alterações nesta habilidade, observou-se
diferença estatisticamente entre os grupos também para 3, 4, 5, 6 sílabas e no total
do teste (Tabela 12). Para o grupo com dislexia, a maiores frequências de alterações
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foram encontradas para 5 e 6 sílabas e no total do teste, sendo que ocorreu em
77%, 94% e 94%, respectivamente. Para o grupo de bons leitores, houve alterações
para 5 e 6 sílabas e no total do teste, sendo observadas em 13%, 35% e 48% do
teste, respectivamente.
Tabela 12. Comparação do desempenho das habilidades de memória de trabalho fonológica
(repetição de pseudopalavras) entre os grupos

Nº de
sílabas
1
2
3
4
5
6
Total

Desempenho
Alterado
Adequado
Alterado
Adequado
Alterado
Adequado
Alterado
Adequado
Alterado
Adequado
Alterado
Adequado
Alterado
Adequado

Grupo
Experimental
n
%
0
0%
35
100%
1
3%
34
97%
10
29%
25
71%
12
35%
23
65%
27
77%
8
23%
33
94%
2
6%
33
94%
2
6%

Grupo
Controle
n
%
0
0%
46
100%
0
0%
46
100%
0
0%
46
100%
0
0%
46
100%
6
13%
40
87%
16
35%
30
65%
22
48%
24
52%

Valor de
p
c

0,432
0,000 *
0,000*
0,000*
0,000*
0,000*

Teste qui-quadrado, corrigido pelo Teste Exato de Fisher, quando necessário. p<0,05 =
estatisticamente significante
*estatisticamente significante
c não foi possível ser calculado, pois não houve variação entre os grupos.

Quanto à memória sequencial auditiva, observa-se na Tabela 13 que houve
diferença estatisticamente significante entre os grupos ao comparar a média de
pontuação, com melhor desempenho para o grupo de bons leitores.
Tabela 13. Comparação das habilidades de memória sequencial auditiva entre os grupos

Grupo

Memória sequencial auditiva
20,571
Experimental
4,8464
24,913
Controle
6,7719
Valor de p
0,044*
Teste U de Mann-Whitney. p<0,05 = estatisticamente significante
*estatisticamente significante

A Tabela 14 ilustra que houve alteração nas habilidades de memória
sequencial auditiva em 97% do grupo com dislexia e 65% dos bons leitores. Apesar
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da diferença ser significativa, observa-se que mais da metade dos indivíduos bons
leitores apresentam alteração nesta habilidade. Para o grupo com dislexia, nenhum
participante teve desempenho adequado e 1 (3%) acima do esperado. Para o grupo
de bons leitores, 9% teve desempenho adequado e 26% acima do esperado.
Tabela 14. Comparação do desempenho das habilidades de memória auditiva entre os grupos

Desempenho
Grupo
Experimental
Grupo Controle

Acima
N

%

Adequado
n

%

Alterado
n

%

1

3%

0

0%

34

97%

12

26%

4

9%

30

65%

Valor
de p
0,002*

Teste qui-quadrado. p<0,05 = estatisticamente significante
*estatisticamente significante

5.3 Desempenho entre os indivíduos com dislexia e bons leitores nas
habilidades de memória visual

Observa-se na Tabela 15 que houve diferença estatisticamente significante
entre os grupos na habilidade de memória sequencial visual ao comparar a média de
pontuação, com melhor desempenho para o grupo de bons leitores.
Destaca-se que grupo de bons leitores obteve maior média para a memória
sequencial auditiva e o grupo com dislexia obteve maior média para as habilidades
de memória visual.
Tabela 15. Comparação das habilidades de memória sequencial visual e auditiva entre os grupos

Grupo

Memória Visual
22,314
Experimental
3,7399
20,739
Controle
3,1442
0,044*
Valor de p
Teste U de Mann-Whitney. p<0,05 = estatisticamente significante
*estatisticamente significante

Apesar da pontuação média nesta habilidade ser maior no grupo com dislexia
(Tabela 15), na Tabela 16 observa-se que houve desempenho similar entre os
grupos tanto para desempenho adequado, quanto para desempenho acima e abaixo
do esperado. Dessa forma, houve adequação para 23% do grupo com dislexia e
24% do grupo de bons leitores, alteração para 14% do grupo com dislexia e 15% do
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grupo controle, e desempenho cima do esperado para 63% e 61% do grupo com
dislexia e bons leitores, respectivamente. Tais diferenças não foram estatisticamente
significantes.
Tabela 16. Comparação do desempenho das habilidades de memória visual entre os grupos

Desempenho
Grupo
Experimental
Grupo
Controle

Acima
n
22

%

Adequado
n

63%

8

%

Alterado
n

%

23%

5

14%

Valor
de p

0,983

28

61%

11

24%

7

15%

Teste qui-quadrado. p<0,05 = estatisticamente significante

5.4 Desempenho entre os indivíduos com dislexia e bons leitores nas
habilidades matemáticas
Observa-se na Tabela 17 que ao comparar o desempenho acadêmico entre
os grupos com dislexia e bons leitores não houve diferença estatisticamente
significante ao comparar a média de pontuação.
Tabela 17. Comparação da habilidade em matemática entre os grupos

Desempenho em matemática
Média
13,657
Grupo Experimental
Desvio Padrão 9,9939
Média

14,826

Grupo Controle
Desvio Padrão 4,1004
Valor de p

0,075

Teste U de Mann-Whitney. p<0,05 = estatisticamente significante
*estatisticamente significante

Ao comparar a classificação do desempenho na matemática entre os grupos,
observou-se que houve alteração em 83% do grupo com dislexia e 28% do grupo de
bons leitores. Esta diferença foi estatisticamente significante (Tabela 18).
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Tabela 18. Comparação do desempenho na habilidade matemática entre os grupos

Grupo
Experimental
n
%
29
83%
6
17%

Desempenho em
matemática
Alterado
Adequado

Grupo
Controle
N
%
13
28%
33
72%

Valor de
p
0,000 *

Teste qui-quadrado. p<0,05 = estatisticamente significante

5.3

Dificuldades de leitura dos indivíduos com dislexia

Observa-se na Tabela 19 que houve diferença estatisticamente significante
entre os grupos com dislexia e bons leitores para o reconhecimento de letras, leitura
de palavras, leitura de pseudopalavras e para a compreensão de textos, com melhor
desempenho para o grupo de bons leitores, o que já se esperava devido ao critério
de inclusão do grupo controle (não possuir dificuldades de leitura). A avaliação da
compreensão de textos foi feita em 25 indivíduos com dislexia, pois 10 deles não
apresentaram nível de leitura para que se pudesse observar a compreensão.
Tabela 19. Comparação do desempenho na leitura entre os grupos
Leitura
Leitura de
Reconhecimento
Leitura de
Habilidades de Leitura
de
Textos
de Letras
Pseudopalavras
Palavras
(Compreensão)
Média
18,171
31,457
14,257
8,95
Grupo
Desvio
Experimental
2,5028
22,453
9,5528
4,326
Padrão
Grupo
Controle
Valor de p

Média

20,196

66,652

28,087

13,63

Desvio
Padrão

1,485

2,8846

2,2294

1,525

0,000*

0,000*

0,000*

0,000*

Observa-se na Tabela 20 que 46% dos indivíduos com dislexia apresentam
alteração no reconhecimento de letras, 97% na leitura de palavras, 89% na leitura de
pseudopalavras e 68% na compreensão de textos.
Tabela 20. Descrição do desempenho em leitura dos indivíduos com dislexia

Habilidades
Reconhecimento de Letras
Leitura de Palavras
Leitura de Pseudopalavras

Desempenho
Alterado
Adequado
Alterado
Adequado
Alterado

n

%

16 46%
19 54%
34 97%
1 100%
31 89%
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Leitura de Textos (Compreensão)

Adequado
Alterado
Adequado

4
17
8

11%
68%
32%

5.5 Desempenho entre os indivíduos com dislexia e bons leitores na escrita
Observa-se na Tabela 21 que houve diferença estatisticamente significante na
média de escrita de palavras do Teste de Desempenho Escolar (TDE), com melhor
desempenho do grupo de bons leitores.
Tabela 21. Comparação da média de acertos na escrita de palavras entre os grupos – Teste TDE

Desempenho acadêmico
Escrita de palavras – Teste TDE
Média
26,087
Grupo Controle
Desvio Padrão
5,3493
Grupo Experimental

Média

9,143

Desvio Padrão

8,1607

Valor de p

0,000*

Teste U de Mann-Whitney. p<0,05 = estatisticamente significante
*estatisticamente significante

Quanto ao desempenho na escrita, a Tabela 22 ilustra que 100% dos
indivíduos com dislexia apresentaram alteração na escrita de palavras e o mesmo foi
observado em 17% dos bons leitores, sendo esta diferença estatisticamente
significante.
Tabela 22. Comparação do desempenho na escrita de palavras entre os grupos – Teste TDE

Teste TDE

Desempenho

Escrita de
palavras

Alterado
Adequado

Grupo
Experimental
n
%
35
100%
0
0%

Grupo
Controle
N
%
8
17%
38
83%

Valor de
p
0,000*

Teste Qui-quadrado, corrigido pelo Teste Exato de Fisher, quando necessário. p<0,05 =
estatisticamente significante

A Tabela 23 apresenta os tipos de erros encontrados entre os grupos com
dislexia e bons leitores. Foram excluídos 8 participantes do grupo com dislexia, pois
os mesmos não apresentaram nível de escrita suficiente para que fosse possível
analisar a ortografia (3 encontravam-se na fase silábica e 5 na silábico alfabética),
não sendo avaliada portanto a ortografia.
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Observa-se que todos os participantes com dislexia e bons leitores
apresentaram trocas por representações múltiplas. Tais trocas, juntamente com o
apoio na oralidade (67% no grupo com dislexia e 70% no grupo controle), confusão
AM x ÃO (60% no grupo com dislexia e 59% no grupo controle) e confusão entre
letras parecidas (7% no grupo com dislexia e 0% no grupo controle) foram as únicas
que não diferiram estatisticamente entre os grupos. Entre as diferenças
estatisticamente significantes, observou-se que as trocas entre letras que
representam fonemas surdos e sonoros foi a mais discrepante (presente em 93% do
grupo com dislexia e 28% do grupo de bons leitores), seguida pelas inversões de
letras (presente em 41% do grupo com dislexia e 4% do grupo de bons leitores) e
omissões de letras (presente em 81% do grupo com dislexia e 50% do grupo de
bons leitores). Algumas alterações estiveram mais presentes no grupo de bons
leitores: junções/separações indevidas (24% no grupo de bons leitores e 11% no
grupo com dislexia) generalização (30% no grupo de bons leitores e 7% no grupo
com dislexia) e acréscimos de letras (26% no grupo de bons leitores e 15% no grupo
com dislexia). Outras trocas ocorreram com maior frequência no grupo com dislexia
em relação aos bons leitores (89 e 52%, respectivamente).
Tabela 23. Comparação da tipologia de erros na escrita de palavras

Trocas na escrita
Representações
múltiplas
Apoio na oralidade
Omissões de letras
Junção - separação
Confusão am X ão
Generalização
Substituição surdo e
sonoro
Acréscimo de letras

Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não

Grupo
Experimental
n
%
27
100%
0
0%
18
67%
9
33%
22
81%
5
19%
3
11%
24
89%
16
60%
11
40%
2
7%
25
93%
25
93%
2
7%
4
15%
23
85%

Grupo
Controle
n
%
46
100%
0
0%
32
70%
14
30%
23
50%
23
50%
11
24%
35
76%
27
59%
19
41%
14
30%
32
70%
13
28%
33
72%
12
26%
34
74%

Valor de
p
Não foi
possível
calculara

0,498
0 ,012*
0,228*
0,580
0,000*
0,000*
0,381*

5 Resultados

78
Confusão entre letras
parecidas
Inversões
Outras
aNão

Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não

2
25
11
16
24
3

7%
93%
41%
60%
89%
11%

0
46
2
44
24
22

0%
100%
4%
96%
52%
48%

0,134
0,000*
0,002*

foi possível calcular pois a variável foi uma constante nos grupos

5.6 Influência do processamento fonológico nas habilidades de leitura, escrita
e matemática nos grupos com dislexia e bons leitores
Observa-se na Tabela 24 que as habilidades do processamento fonológico
que se correlacionaram com as habilidades de leitura no grupo com dislexia foram:


Para reconhecimento de letras:
- Consciência fonológica (CF): análise inicial e medial, adição de
fonemas, subtração de fonemas, substituição, reversão silábica,
imagem articulatória, total da CF;
- Acesso ao léxico: todas as habilidades (cores, letras, dígitos e
objetos);
- Memória de trabalho fonológica (MTF): não se correlacionou com o
reconhecimento de letras.



Para a leitura de palavras:
- Consciência fonológica (CF): adição de fonemas, segmentação frasal,
subtração de fonemas, substituição, rima sequencial, reversão silábica
e total da CF;
- Acesso ao léxico: objetos, dígitos e letras;
- Memória de trabalho fonológica (MTF): 3, 4, 6 sílabas e total da MTF;



Para a leitura de pseudopalavras:
- Consciência fonológica (CF): análise final, adição de fonemas,
subtração de fonemas, substituição, rima sequencial, reversão silábica,
total da CF;
- Acesso ao léxico: todas as habilidades (cores, letras, dígitos e
objetos);
- Memória de trabalho fonológica (MTF): não se correlacionou
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 Para a leitura de texto (compreensão):
- Consciência fonológica (CF): subtração de sílabas e reversão silábica;
- Acesso ao léxico: não se correlacionou;
- Memória de trabalho fonológica (MTF): não se correlacionou
 Para a escrita:
- Consciência fonológica (CF): total da CF;
- Acesso ao léxico: letras e objetos;
- Memória de trabalho fonológica (MTF): 6 sílabas e total MTF.
 Para a matemática:
- Consciência fonológica (CF): segmentação frasal;
- Acesso ao léxico: letras;
- Memória de trabalho fonológica (MTF): memória sequencial auditiva.
Não houve entre rima e as habilidades de leitura, escrita e matemática no
grupo com dislexia.
No grupo de bons leitores foram encontradas algumas diferenças em relação
às correlações entre processamento fonológico e leitura, escrita e matemática,
sendo que há menor participação das habilidades do processamento fonológico
(Tabela 25). Tais diferenças serão apresentadas a seguir:
 Para reconhecimento de letras:
- Consciência fonológica (CF): subtração de fonemas;
- Acesso ao léxico: não se correlacionou;
- Memória de trabalho fonológica (MTF): não se correlacionou;
Para a leitura de palavras:
- Consciência fonológica (CF): segmentação frasal, subtração de
fonemas, total da CF;
- Acesso ao léxico: objetos e letras;
- Memória de trabalho fonológica (MTF): 6 sílabas;
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Para a leitura de pseudopalavras:
- Consciência fonológica (CF): não se correlacionou;
- Acesso ao léxico: não se correlacionou;
- Memória de trabalho fonológica: não se correlacionou;


Para a leitura de texto (compreensão):
- Consciência fonológica (CF): subtração de sílabas e reversão silábica;
- Acesso ao léxico: todas as habilidades (cores, letras, dígitos e
objetos);
- Memória de trabalho fonológica (MTF): não se correlacionou com o
reconhecimento de letras.



Para a escrita:
- Consciência fonológica (CF): adição de fonemas; segmentação frasal,
subtração de sílabas, substituição, reversão silábica, total da CF;
- Acesso ao léxico: todas as habilidades (cores, letras, dígitos e
objetos);
- Memória de trabalho fonológica (MTF): não se correlacionou com o
reconhecimento de letras.



Para a matemática:
- Consciência fonológica (CF): adição de fonemas; subtração de
fonemas; substituição; rima sequencial, total da CF;
- Acesso ao léxico: todas as habilidades (cores, letras, dígitos e
objetos);
- Memória de trabalho fonológica (MTF): memória de trabalho
fonológica para 6 sílabas e memória sequencial auditiva;

Tabela 24. Correlações entre processamento fonológico e desempenho em leitura, escrita e
matemática no grupo com dislexia

Consciência
fonológica

Correlações entre processamento fonológico e desempenho em leitura, escrita e matemática no grupo com dislexia

Análise
Inicial

Análise
Final

Reconhecimento
de Letras

Leitura de
palavras

Leitura de
Pseudopalavras

Leitura de Textos
(Compreensão)

Escrita

Matemática

r

0,428*

0,236

0,331

0,141

0,229

0,234

p

0,01

0,172

0,052

0,501

0,186

0,176

r

0,277

0,272

0,359*

0,37

0,256

0,294

p

0,107

0,113

0,034

0,068

0,138

0,086

5 Resultados
Análise
Medial

Adição
Sílabas

Adição
Fonemas

Segmentação Frasal
Segmentação
Vocabular
Subtração
Sílabas

Subtração
Fonemas

Substituição

Recepção
de rimas

Rima
sequencial

Reversão
silábica

Imagem
articulatória

81

r

0,515**

0,235

0,296

0,053

0,174

-0,066

p

0,002

0,174

0,085

0,802

0,319

0,704

r

0,012

0,243

0,26

0,327

0,174

0,064

p

0,946

0,16

0,132

0,111

0,319

0,716

r

0,468**

0,525**

0,609**

0,385

0,492**

,374*

p

0,005

0,001

0

0,057

0,003

0,027

r

0,24

0,458**

0,234

0,404*

0,588**

0,252

p

0,164

0,006

0,176

0,045

0

0,144

r

0,188

0,163

0,177

0,12

0,095

0,212

p

0,28

0,351

0,308

0,569

0,587

0,221

r

0,257

0,223

0,287

0,431*

0,351*

0,296

p

0,136

0,198

0,094

0,031

0,039

0,084

r

0,390*

0,501**

0,465**

0,391

0,473**

,383*

p

0,021

0,002

0,005

0,053

0,004

0,023

r

,356*

,650**

,585**

,661**

,719**

,403*

p

0,036

0

0

0

0

0,016

r

0,303

0,236

0,278

-0,183

0,186

0,184

p

0,077

0,173

0,106

0,381

0,286

0,29

r

0,235

,460**

0,266

0,284

,465**

0,301

p

0,174

0,005

0,122

0,169

0,005

0,079

r

,418*

,487**

,451**

,699**

,595**

0,311

p

0,012

0,003

0,007

0

0

0,069

r

,351*

0,215

0,136

0,29

0,206

0,185

p

0,039

0,216

0,435

0,159

0,235

0,287

r

,554**

,613**

,563**

,632**

,630**

,453**

p

0,001

0

0

0,001

0

0,006

r

-,437**

-0,278

-,388*

-,407*

-,361*

-0,307

p

0,009

0,106

0,021

0,043

0,033

0,073

r

-,348*

-,401*

-,447**

-,462*

-,442**

-0,271

p

0,04

0,017

0,007

0,02

0,008

0,116

r

-,555**

-,335*

-,521**

-,533**

-,424*

-0,32

p

0,001

0,049

0,001

0,006

0,011

0,061

r

-,628**

-,521**

-,544**

-,594**

-,492**

-,423*

p

0

0,002

0,001

0,002

0,004

0,014

r

0,081

0,235

-0,232

.c

0,174

0,081

p

0,642

0,174

0,18

0

0,319

0,643

r

-0,127

0,112

-0,05

-0,13

0,174

0,133

p

0,467

0,522

0,776

0,537

0,319

0,445

r

0,179

,343*

-0,196

0,202

0,313

0,275

p

0,303

0,043

0,259

0,333

0,067

0,11

Total CF

Acesso ao léxico

Cores

Objetos

Dígitos

Letras

Memória de trabalho
fonológica

1 Sílaba

2 Sílabas

3 Sílabas
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r

0,038

,386*

0,026

-0,047

,438**

0,224

p

0,829

0,022

0,884

0,823

0,008

0,196

r

0,135

0,307

0,126

0,046

0,324

0,173

p

0,438

0,073

0,472

0,829

0,058

0,319

r

0,196

,419*

0,171

0,24

,466**

0,29

p

0,26

0,012

0,326

0,248

0,005

0,091

r

0,15

,448**

0,054

0,108

,483**

0,297

p

0,39

0,007

0,757

0,606

0,003

0,084

r

0,212

0,177

0,157

0,261

0,254

,411*

p

0,221

0,308

0,366

0,208

0,141

0,014

4 Sílabas

5 Sílabas

6 Sílabas

Total MTF

Memória
Auditiva
Sequencial

r: correlação de Pearson
p: significância (2 extremidades)
*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).
**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).
c. Não é possível calcular porque pelo menos uma das variáveis é constante.

Tabela 25. Correlações entre processamento fonológico e desempenho em leitura, escrita e
matemática no grupo de bons leitores
Correlações entre processamento fonológico e desempenho em leitura, escrita e matemática no grupo de bons leitores
Reconhecimento
de Letras

Leitura de
palavras

Leitura de
Pseudopalavras

Leitura de Textos
(Compreensão)

Escrita

Matemática

r

.a

.a

.a

.a

.a

.a

p

.

.

.

.

.

.

r

.a

.a

.a

.a

.a

.a

p

.

.

.

.

.

.

r

0,02

0,144

-0,062

-0,039

-0,082

-0,006

p

0,896

0,341

0,684

0,797

0,588

0,966

r

.a

.a

.a

.a

.a

.a

p

.

.

.

.

.

.

r

0,041

0,215

0,152

0,261

0,224

0,196

p

0,786

0,152

0,313

0,08

0,135

0,192

r

-0,211

,392**

-0,002

0,289

0,184

,450**

p

0,159

0,007

0,987

0,051

0,221

0,002

r

0,02

-0,016

0,006

-0,227

-0,082

0,104

p

0,896

0,915

0,969

0,129

0,588

0,492

r

0,1

0,094

-0,034

,388**

0,289

-0,076

p

0,508

0,536

0,823

0,008

0,051

0,615

r

-,564**

,349*

-0,03

0,154

0,154

0,076

p

0

0,017

0,846

0,308

0,306

0,618

Substitui

r

0,049

-0,04

0,133

0,235

0,145

0,204

ção

p

0,747

0,792

0,378

0,116

0,338

0,175

r

0,078

0,139

-0,116

-0,036

0,289

-0,026

Análise
Inicial

Análise
Final

Análise
Medial

Consciência fonológica

Adição
Sílabas

Adição
Fonemas

Segmentação Frasal
Segmentação
Vocabular
Subtração
Sílabas

Subtração
Fonemas

Recepção
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de rimas
Rima
sequencial

Reversão
silábica

Imagem
articulatória

83

p

0,605

0,358

0,441

0,815

0,051

0,863

r

0,188

0,005

-0,132

-0,019

0,075

0,049

p

0,211

0,975

0,38

0,902

0,618

0,748

r

0,023

0,14

0,029

,375*

0,254

0,247

p

0,88

0,355

0,848

0,01

0,089

0,097

r

0,044

-0,002

-0,114

-0,145

-0,003

-,337*

p

0,773

0,989

0,449

0,338

0,982

0,022

r

0,041

,302*

-0,114

0,241

,362*

0,209

p

0,785

0,041

0,451

0,106

0,013

0,164

r

0,003

-0,234

-0,19

-0,249

-0,228

-,556**

p

0,985

0,118

0,206

0,094

0,127

0

r

0,02

-,438**

-0,147

-0,256

-,452**

-,445**

p

0,896

0,002

0,329

0,085

0,002

0,002

r

-0,042

-0,279

0,043

-0,173

-0,163

-,323*

p

0,781

0,06

0,775

0,25

0,278

0,028

r

-0,003

-,521**

-0,03

-0,266

-,521**

-,494**

p

0,987

0

0,842

0,073

0

0

r

.a

.a

.a

.a

.a

.a

p

.

.

.

.

.

.

r

.a

.a

.a

.a

.a

.a

p

.

.

.

.

.

.

r

.a

.a

.a

.a

.a

.a

p

.

.

.

.

.

.

r

.a

.a

.a

.a

.a

.a

p

.

.

.

.

.

.

r

0,052

-0,158

0,249

-0,224

-0,091

-0,144

p

0,733

0,296

0,095

0,135

0,546

0,34

r

0,122

,308*

0,028

0,287

,402**

,347*

p

0,42

0,037

0,855

0,053

0,006

0,018

r

0,15

0,201

0,182

0,139

,334*

0,247

p

0,319

0,181

0,226

0,355

0,023

0,097

r

-0,118

0,285

0,074

0,222

0,244

,480**

p

0,436

0,055

0,625

0,138

0,103

0,001

Total CF

Acesso ao léxico

Cores

Objetos

Dígitos

Letras

1 Sílaba

2 Sílabas

Memória de trabalho fonológica

3 Sílabas

4 Sílabas

5 Sílabas

6 Sílabas

Total MTF

Memória
Auditiva
Sequencial

r: correlação de Pearson
p: significância (2 extremidades)
*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).
**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).
5. Não é possível calcular porque pelo menos uma das variáveis é constante.
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Os gráficos de regressão a seguir ilustram as principais correlações entre as
habilidades do processamento fonológico com a leitura, escrita e matemática em
ambos os grupos:

Gráfico 3. Correlação entre consciência fonológica (CF) e reconhecimento de letras nos grupos com
dislexia (experimental) e de bons leitores (controle)

Gráfico 4. Correlação entre consciência fonológica (CF) e leitura de palavras nos grupos com dislexia
(experimental) e de bons leitores (controle)
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Gráfico 5. Correlação entre consciência fonológica (CF) e leitura de pseudopalavras nos grupos com
dislexia (experimental) e de bons leitores (controle)

Gráfico 6. Correlação entre consciência fonológica (CF) e compreensão de textos nos grupos com
dislexia (experimental) e de bons leitores (controle)
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Gráfico 7. Correlação entre consciência fonológica (CF) e escrita de palavras nos grupos com
dislexia (experimental) e de bons leitores (controle)

Gráfico 8. Correlação entre consciência fonológica (CF) e matemática (aritmética) nos grupos com
dislexia (experimental) e de bons leitores (controle)

5 Resultados

87

Gráfico 9. Correlação entre memória de trabalho fonológica (MTF) e reconhecimento de letras nos
grupos com dislexia (experimental) e de bons leitores (controle)

Gráfico 10. Correlação entre memória de trabalho fonológica (MTF – repetição de pseudopalavras) e
leitura de pseudopalavras nos grupos com dislexia (experimental) e de bons leitores (controle)
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Gráfico 11. Correlação entre memória auditiva sequencial e matemática (aritmética) nos grupos com
dislexia (experimental) e de bons leitores (controle)

5.7 Influência da memória sequencial visual nas habilidades de leitura, escrita
e matemática nos grupos com dislexia e bons leitores

Na Tabela 26 pode-se observar que a memória visual se correlacionou com
as habilidades de reconhecimento de letras e matemática para o grupo com dislexia.
No grupo de bons leitores, a memória visual se correlacionou somente com a
matemática (Tabela 27). O Gráfico 12 ilustra a correlação entre matemática e
memória visual em ambos os grupos.
Tabela 26. Correlações entre memória sequencial auditiva e visual e desempenho em leitura, escrita
e matemática no grupo com dislexia
Correlações entre memória sequencial auditiva e visual e desempenho em leitura, escrita e matemática no grupo com dislexia

Memória
Visual

Reconhecimento
de Letras

Leitura de
palavras

Leitura de
Pseudopalavras

Leitura de Textos
(Compreensão)

Escrita

Matemática

0,39

0,007

0,757

0,606

0,003

0,084

R

,381*

0,186

0,211

0,038

0,178

,363*

P

0,024

0,284

0,224

0,858

0,307

0,032

r: correlação de Pearson
p: significância (2 extremidades)
*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).
**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).
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Tabela 27. Correlações entre memória sequencial auditiva e visual e desempenho em leitura, escrita
e matemática no grupo de bons leitores
Correlações entre memória sequencial auditiva e visual e desempenho em leitura, escrita e matemática no grupo no grupo de
bons leitores
Reconhecimento
Leitura de
Leitura de
Leitura de Textos
MateEscrita
de Letras
palavras
Pseudopalavras
(Compreensão)
mática
Memória
Visual

r
p

0,263

-0,137

-0,051

0,102

-0,092

,481**

0,077

0,365

0,738

0,501

0,541

0,001

r: correlação de Pearson
p: significância (2 extremidades)
*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades).
**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades)

Gráfico 12. Correlação entre memória visual e matemática (aritmética) nos grupos com dislexia
(experimental) e de bons leitores (controle)
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6 DISCUSSÃO
6.1 Histórico familial de dificuldades de aprendizagem entre os indivíduos com
dislexia

Neste estudo foi observado que a maioria dos indivíduos com dislexia (66%)
apresenta histórico de recorrência familial de problemas de aprendizagem.
Conforme já foi apresentado, há pesquisas que relatam uma estimativa de
hereditariedade da dislexia em torno de até 80% (SCHUMACHER et al., 2007,
BAILLIEUX et al., 2009), o que concorda com os resultados deste estudo.
Quanto aos parentes afetados, observou-se que a maioria deles são os pais
(60%), seguidos por tios (48%), irmãos e avós (35%) e primos (13%). A frequência
dos irmãos esteve após os tios, o que pode estar relacionado com o fato de que nem
todos os participantes com dislexia possuem irmãos. Pesquisas atuais apontam que
cerca de 35% a 40% dos parentes de primeiro grau são afetados (pai, irmãos ou
filhos) (LIMA et al, 2006). O estudo de Brambati et al., (2006) encontrou que 65% de
crianças com dislexia apresentam pais afetados e Prado et al (2012) observaram
predomínio em 46% dos casos de dislexia com parentes de 1º grau afetado, o que
também concorda com esta pesquisa.
O trabalho de Prado et al. (2012) apontou ainda que houve diferença
estatisticamente significante em relação à hereditariedade de problemas de
aprendizagem ao se comparar o histórico de indivíduos com dislexia e com distúrbio
de aprendizagem, sendo encontrado maior número de recorrência familial nos casos
de dislexia. Ainda, informação sobre o histórico familial é considerada um dos mais
importantes fatores de risco para a dislexia, sendo que há evidência de que famílias
que apresentam um membro com dislexia apresentam ao menos outro membro que
também possui dificuldades similares (LIMA et al, 2006).
Ao comparar a hereditariedade entre os sexos, notou-se que não houve
diferença estatisticamente significante. Há estudos que sugerem haver uma maior
hereditariedade no sexo masculino (SHAYWITZ et al, 1990; RUTTER et al., 2004, de
KOVEL et al., 2004; SCERRI e SHULTE-KORNE, 2010; BADIAN, 1999; LAMBE,
1999; SAUVER, et. Al ,2001, IANHES; NICO, 2002), porém outro estudo encontrou
hereditariedade semelhante entre os sexos (HAWKE, et al., 2006), o que condiz com
os achados desta pesquisa.
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Os dados sobre a hereditariedade observados neste estudo, juntamente com
os achados de outras pesquisas reforçam a hipótese da causa da dislexia como
sendo neurobiológica e genética.
6.2 Desempenho entre os indivíduos com dislexia e bons leitores nas
habilidades de processamento fonológico e sua influência na leitura e na
escrita

6.2.1 Comparação entre os grupos nas habilidades de consciência
fonológica (CF)

Foi observado neste estudo que os indivíduos com dislexia tiveram baixo
desempenho comparado com o grupo de bons leitores em todas as sub-habilidades
da CF, com exceção de duas habilidades de manipulação de sílabas, sendo estas a
análise medial e adição. Ainda, 31% dos indivíduos com dislexia apresentaram
desempenho adequado. Observa-se também que no grupo de bons leitores,
nenhum participante apresentou alteração na consciência fonológica, o que
comprova que esta é uma habilidade importante para o desenvolvimento da leitura.
Outros estudos também encontraram diferença estatisticamente significante
entre o desempenho de disléxicos e bons leitores em tarefas de consciência
fonológica (BARBOSA, 2012, PAES; PESSOA, 2005; NAVAS, 2002, SALGADO et
al.,2006)
Algumas tarefas de consciência fonológica são mais simples, como as tarefas
de segmentação de sílabas em uma palavra (PAES; PESSOA, 2005). As autoras
observaram que

crianças alfabetizadas e não alfabetizadas apresentaram

desempenho satisfatório nesta habilidade, o que pode justificar os resultados
encontrados neste estudo, no qual foi encontrado que esta foi a única habilidade que
não diferiu estatisticamente ao ser comparada com o grupo de bons leitores, pois
esta parece ser uma habilidade que não depende do processo de alfabetização.
Dessa forma, neste estudo observa-se dificuldades com as habilidades fonêmicas e
de rima no grupo com dislexia, corroborando com os demais estudos da literatura
(CAPELLINI et al., 2007; SALGADO et al., 2006).
No grupo com dislexia, houve correlação entre as habilidades fonêmicas e
silábicas da consciência fonológica no reconhecimento de letras, leitura de palavras,

6 Discussão

95

pseudopalavras e compreensão de texto, ao passo que para os bons leitores, houve
uma menor correlação entre as habilidades de consciência fonológica e a leitura,
demonstrando que leitores fluentes utilizam menos recursos fonológicos durante a
leitura em relação aos disléxicos. Este fato pode ser explicado devido ao maior do
uso da rota lexical entre os leitores fluentes (COLTHEART ET al., 2001).

Com

relação a isso, Stivanin (2007) avaliou a leitura de palavras isoladas, de acordo com
a regularidade, frequência e extensão, em crianças leitoras e não leitoras. O trabalho
concluiu que quanto mais escolarizadas as crianças, melhor é o uso da rota lexical,
sendo a rota fonológica utilizada no início da alfabetização. Estes achados são
evidentes quando se analisam os resultados da leitura de palavras e pseudopalavras
do estudo. Independente da escolaridade, as crianças disléxicas apresentaram
dificuldades na leitura, tanto relacionado à frequência quanto à regularidade e
extensão da palavra, evidenciando a dificuldade no uso das rotas fonológica e
lexical.
Por outro lado, o fato de 31% da amostra não possuir dificuldades nesta
habilidade vem ao encontro do que foi proposto por Nunes et al (2000), que
relataram que estudos que buscavam compreender o papel da consciência
fonológica na aprendizagem de crianças disléxicas sugerem, mas não demonstram
que os indivíduos disléxicos possuem prejuízo na consciência fonológica em relação
às crianças que não apresentam dificuldades.

6.2.2 Comparação entre os grupos nas habilidades de acesso ao léxico

Quanto melhor o nível de leitura da criança, maior a possibilidade desta
reconhecer as palavras mais rapidamente, não somente pela decodificação
fonológica, mas também pelo acesso ao léxico ortográfico armazenado na memória
de longo prazo (SALGADO, 2010). Neste estudo foi verificado que os indivíduos com
dislexia apresentaram desempenho que diferiu estatisticamente dos bons leitores na
nomeação rápida de todos os aspectos avaliados: cores, letras, dígitos e objetos.
Destaca-se também que as habilidades de acesso ao léxico estiveram preservadas
no grupo com dislexia para a nomeação de cores, letras e dígitos em 14% e 31%
para objetos, e esteve alterada no grupo de bons leitores em 41%, 17%, 35% e 20%,
respectivamente. Observa-se, no entanto, que pode haver uma minoria de disléxicos

6 Discussão

96

que possuem esta habilidade preservada, bem como pode existir uma minoria de
bons leitores que apresentem dificuldades de acesso ao léxico.
Krasowicz-Kupis et al. (2009) avaliaram em 33 crianças disléxicas e 30
controles a nomeação automática rápida, compreensão de texto, leitura de palavra e
não palavra, consciência fonológica e memória fonológica. Os resultados
encontrados mostraram aumento no tempo de nomeação rápida em relação ao
grupo controle, sugerindo um déficit na velocidade de acesso ao léxico mental.
Ainda, foi encontrada correlação entre a nomeação rápida e a compreensão de
texto, o que também foi um achado deste estudo, onde também foram encontradas
correlações entre acesso ao léxico e as demais habilidades de leitura estudadas
(leitura de palavras e pseudopalavras), o que também corrobora o estudo de
Vukovic et al. (2004).
Dessa forma, pode-se dizer que neste estudo o déficit em nomeação rápida
teve influência na habilidade de leitura, porém não foi observado em todos os
indivíduos com dislexia.
6.2.3 Comparação entre os grupos nas habilidades de memória de
trabalho fonológica

Notou-se neste estudo que houve diferença entre os grupos de disléxicos e
bons leitores para a repetição de pseudopalavras a partir de 3 sílabas. Ainda, foi
notado que 94% dos disléxicos possuem alteração nesta habilidade e o mesmo
ocorreu em 48% do grupo de bons leitores, um dado a ser considerado, uma vez
que representa quase a metade do grupo de bons leitores.
De acordo com Gathercole et al. (2008), nas últimas décadas as pesquisas
realizadas vêm salientando que as medidas de

capacidade de memória são

excelentes preditores do desempenho escolar de crianças, pois os escolares com
bom desempenho acadêmico apresentam adequadas capacidades de memória de
trabalho e desenvolvem habilidades de leitura e matemática em todas as idades e,
por outro lado, as crianças com capacidade relativamente pobre de memória de
trabalho tendem a ficar com níveis médios ou baixos no desempenho escolar. Este
estudo encontrou resultados diferentes dos autores citados, uma vez que a memória
de trabalho esteve alterada em 48% do grupo de bons leitores para a prova de
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repetição de pseudopalavras e 65% para a memória sequencial auditiva para
dígitos.
Alguns estudos têm relacionado a influência da memória de trabalho
fonológica no desenvolvimento da leitura (GIANGIACOMO; NAVAS, 2008;
FLETCHER et al, 2009; BENEVENTI et al., 2009). O estudo de Snowling (2004)
constatou que as crianças disléxicas apresentam dificuldades na repetição de não
palavras, de maneira semelhante aos resultados encontrados neste estudo.

6.3 Comparação entre os grupos nas habilidades de leitura

Observou-se no grupo com dislexia que a maioria apresentou dificuldades na
leitura de palavras, pseudopalavras e compreensão de texto, corroborando com os
resultados de outros estudos (OLIVEIRA et al, 2011; BARBOSA, 2012).
A dificuldade apresentada pelos indivíduos com dislexia pode ser justificada
pela dificuldade de codificação e decodificação de símbolos (OLIVEIRA et al, 2011).
O reconhecimento de letras esteve alterado em cerca da metade do grupo
com dislexia.
Sabe-se que na dislexia, a compreensão pode estar alterada devido à
dificuldade de decodificação (DSM-5, 2013), e o reconhecimento de letras, neste
estudo, teve correlação com a memória visual.
É importante considerar que cerca de 11% dos disléxicos não apresentaram
alteração na leitura de pseudopalavras, o que pode estar correlacionado com o
subtipo da dislexia em que a leitura pela via fonológica não está comprometida,
sendo esta a dislexia de superfície. Com base neste raciocínio, Castles e Coltheart
(1993) afirmam que 55% das crianças com dislexia apresentam o tipo fonológica,
30% o de superfície, sendo esta uma prevalência bastante acima da encontrada
neste estudo. Ainda, autores relatam que a presença de déficits fonológicos não é
suficiente para causar os problemas encontrados na Dislexia (CASTLES;
COLTHEART, 2004; NICOLSON; FAWCETT, 2006).
Quanto ao fato da maioria dos indivíduos com dislexia apresentarem
dificuldades na leitura de pseudopalavras, Paul et al. (2006) relata que devido às
dificuldades na consciência fonológica, a leitura nestes indivíduos apresenta-se
prejudicada, tanto em tipo, velocidade e fluência como no padrão de erros, pela
dificuldade em realizar a conversão fonema-grafema.
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Em relação às correlações entre processamento fonológico e leitura,

observou-se que, no que se refere ao reconhecimento de letras, no grupo com
dislexia houve participação da consciência fonológica e suas sub-habilidades
silábicas e fonêmicas e acesso ao léxico, enquanto que no grupo de bons leitores,
houve a correlação apenas com a habilidade fonêmica da CF. Não houve correlação
com a memória de trabalho fonológica em ambos os grupos.
6.4 Comparação entre os grupos nas habilidades de escrita
Observou-se neste estudo que quanto à ocorrência dos erros ortográficos,
não houve diferença entre os grupos nas trocas por representações múltiplas, apoio
na oralidade, confusão AM x ÃO e confusão entre letras parecidas, sendo estas as
trocas mais frequentes em ambos os grupos, com exceção da confusão entre letras
parecidas, que foi a menos frequente nos grupos. Tais achados estão de acordo
com os resultados encontrados por Zorzi e Ciasca (2008), os quais relataram que os
erros por representações múltiplas, omissões e apoio na oralidade são
respectivamente os mais comuns no desenvolvimento da escrita da criança. Ainda,
para os autores, baixa ocorrência de erros por inversão e por letras parecidas indica
ausência de dificuldades de natureza visual-espacial. Neste estudo, este tipo de
troca visual-espacial ocorreu em 7% dos disléxicos.
Affonso, (2011) postula que tanto o déficit nas habilidades fonológicas quanto
a pouca exposição à leitura decorrente da dislexia são fortes indicadores de que,
apesar de ser um distúrbio específico de leitura, a dislexia esteja também associada
a problemas com a escrita. Estudos que avaliam essa habilidade em indivíduos
disléxicos são escassos, já que a maioria dos estudos concentra-se na habilidade de
leitura. Ainda, as evidências de prejuízo na escrita e nomeação automática em
indivíduos disléxicos relacionam-se com a alta frequência de erros ortográficos em
provas de ditado e redação (ZORZI; CIASCA, 2008).
Houve diferença significante entre os grupos nas trocas de trocas entre letras
que representam fonemas surdos e sonoros (sendo esta a mais discrepante),
seguida pelas inversões de letras e omissões de letras. Algumas trocas estiveram
mais presentes no grupo de bons leitores: junções/separações indevidas,
generalização e acréscimos de letras. Este achado difere dos resultados
encontrados por Zorzi (2009), o qual relatou que tanto as crianças com dificuldades
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mais significativas na aprendizagem, quanto aquelas com dificuldades típicas
apresentam os mesmos tipos de erros na ortografia. No caso do primeiro grupo, elas
demoram mais para generalizar hipóteses para o aprofundamento da escrita em
relação ao grupo com desenvolvimento típico. (Zorzi, 2009).
O desenvolvimento da leitura nos revela que, em determinados momentos da
construção da escrita, a criança pode acreditar que uma sílaba com mais de um som
pode ser representada por uma letra. Se a criança ainda não desenvolveu a
segmentação fonêmica pode acontecer desta omitir, juntar ou separar letras (Zorzi,
2009).

6.5 Comparação entre os grupos nas habilidades de matemática

Neste estudo encontrou-se alteração nas habilidades matemáticas em 83%
do grupo com dislexia, sendo este um número acima do que é descrito na literatura,
sendo esta prevalência relatada entre de 40% a 70% (LEWIS; HITCH; WALKER,
1994, LANDERL; MOLL, 2010). Foi encontrada ainda correlação entre desempenho
em matemática e memória sequencial auditiva para o grupo com dislexia e de bons
leitores, corroborando com os estudos presentes na literatura que mostram déficits
na memória de trabalho e insucesso na matemática (GERSTEN et al.,2005,
SWANSON, 2006, 2008; PASSOLUNGUI et al., 2007; KRUSZIELSKI, 2005).
Boets e De Smedt (2010) encontraram em seu estudo com crianças de 8
anos, 13 disléxicos e 16 controles, que o grupo com dislexia teve desempenho
inferior aos controles em cálculos de multiplicação e subtração.
Ainda, no grupo controle, observou-se relação entre desempenho em
habilidades matemáticas e acesso lexical, o que não foi observado no grupo com
dislexia. Pesquisas apontam que crianças com problemas específicos na
matemática apresentam, entre outras, dificuldades severas no armazenamento e
recuperação de fatos aritméticos básicos na memória de longo prazo (GEARY et al.,
2000, 2004a, 2004b, 2007; BULL & ESPY, 2006), o que não foi observado neste
estudo.
Geary et al. (2000) em seus estudos de comparação de desempenho
matemático entre grupos de crianças com desenvolvimento típico, com dificuldade
de aprendizagem na matemática e dificuldades de aprendizagem em leitura e
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matemática, constatou que, embora a relação entre memória de trabalho e
dificuldades nos procedimentos aritméticos não seja ainda totalmente entendida, é
claro que crianças com dificuldades de aprendizagem na matemática têm alguma
forma de déficit de memória de trabalho, corroborando com os achados deste
estudo.
Outro achado desta pesquisa refere-se à correlação entre consciência
fonológica e matemática, observada apenas no grupo com dislexia. Simmons,
Singleton e Horne (2008) demonstraram também observaram este achado e autores
demonstraram que a consciência fonológica (medida através de uma tarefa de
detecção de rimas) e a memória viso-espacial são capazes de predizer o
desempenho na aritmética em crianças de 6 anos e apenas a consciência fonológica
pode prever, isoladamente, o desempenho na leitura.
6.6 Desempenho entre os indivíduos com dislexia e bons leitores nas
habilidades de memória sequencial visual e sua influência na leitura e na
escrita

A

memória

visual correlacionou-se

no grupo

com dislexia

com o

reconhecimento de letras. No grupo de bons leitores, a memória visual não se
correlacionou com as habilidades de leitura e escrita. Apesar da pontuação média
para a memória visual ser maior no grupo com dislexia, o desempenho nesta
habilidade não diferiu entre os grupos. Por outro lado, no grupo com dislexia, houve
participação da memória visual no reconhecimento de letras, o que não foi
encontrado no grupo de bons leitores. Quanto a este achado, autores relatam que
dentre os erros comuns na escrita do disléxico, encontram-se os erros de inversões
de letras e sílabas, confusões de letras por similaridade visual, as quais relacionamse com o processamento visual (VELLUTINO, SCALLON, 1987; GREGORIE;
PIERART, 1997).
Neste estudo foi encontrada as trocas na escrita por letras parecidas em 7%
dos disléxicos, e 41% realizaram inversões de letras, caracterizando dificuldades de
natureza visuoespacial, diferentemente do que foi encontrado no estudo de Zorzi e
Ciasca (2008), onde houve ausência deste tipo de erros no grupo de disléxicos
estudado.
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O estudo de Stênico e Capellini (2013) mostrou que os escolares com dislexia
apresentaram dificuldades nas habilidades visuais referentes à discriminação e à
memória, o que diferiu dos achados deste estudo. Além das habilidades de
discriminação e memória, as autoras encontraram desempenho inferior nas
habilidades de relação viso-espacial e constância de forma, e desempenho inferior
de todas as habilidades visuais em comparação à idade cronológica. Entretanto, o
grupo de escolares com bom desempenho acadêmico também apresentou
desempenho inferior nas habilidades de relação viso-espacial e constância de forma,
demonstrando que talvez faltem investimentos da escola em atividades que
envolvam experiências visuais e viso-motoras, que propiciem o desenvolvimento das
habilidades visuais necessárias para o desenvolvimento da leitura e da escrita.

6.7 Influência da memória sequencial visual nas habilidades matemáticas

No grupo com dislexia e no grupo de bons leitores foram observadas
correlações semelhantes entre memória sequencial visual nas habilidades
matemáticas, o que discorda do estudo realizado por Raghubar et al. (2010), que
reportou o efeito robusto da memória de trabalho fonológica (especialmente testes
que envolvem estímulos numéricos, como sequência de dígitos) na matemática e,
por outro lado, a memória de trabalho visuoespacial teve uma relação menos
consistente com tais habilidades.
Dessa forma, os resultados deste estudo corroboram com outras pesquisas
(GEARY, 1993; ROURKE; CONWAY, 1997; ZUBER et al., 2009,
2006), evidenciando a necessidade de mais estudos na área.

BULL; ESPY,
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7 CONCLUSÕES
Este estudo caracterizou o perfil endofenótipo dos sujeitos com dislexia
referentes à hereditariedade, à participação do processamento fonológico e da
memória sequencial visual nos processos de leitura e escrita e das habilidades
matemáticas.

Dessa forma, obteve-se as seguintes conclusões

I.

O histórico familial de problemas de aprendizagem esteve presente em
mais da metade do grupo com dislexia, demonstrando que este é um
importante fator de risco para este transtorno;

II.

Os indivíduos com dislexia apresentam pior desempenho em
consciência fonológica quando comparado com bons leitores, porém
houve um pequeno número de disléxicos que não apresentaram
alteração nesta habilidade. Ainda, nenhum bom leitor apresentou
alteração na consciência fonológica;
No que se refere ao acesso ao léxico, os bons leitores também
apresentaram melhor desempenho, porém houve um pequeno grupo
de bons leitores que tiveram alteração nesta habilidade e um pequeno
número de disléxicos que apresentaram esta habilidade preservada;
Em relação à memória de trabalho fonológica, os indivíduos com
dislexia apresentaram pior desempenho em relação aos bons leitores,
sendo que quase a totalidade do grupo de disléxicos obteve alteração.
No entanto, deve-se considerar que quase metade dos bons leitores
também apresentam esta habilidade alterada.
Dessa forma, a maioria dos disléxicos apresentam o perfil de alteração
nas três habilidades do processamento fonológico, compatível com os
pressupostos

teóricos,

e

um

pequeno

grupo

de

disléxicos

apresentaram a consciência fonológica e o acesso ao léxico
preservado, mostrando alteração apenas na memória fonológica.
III.

Não houve diferenças significante entre os grupos quanto à memória
visual, sendo notado que disléxicos e bons leitores possuíram a mesma
proporção de alteração e adequação nesta habilidade;
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IV.

Grande parte dos disléxicos apresentaram dificuldades em habilidades
matemáticas, o que foi encontrado em um pequeno grupo de bons
leitores. Este estudo encontrou comorbidade entre dislexia e
dificuldades matemáticas em 83% dos casos, sendo esta uma
prevalência acima do que é descrito na literatura (em torno de 40%) e
acima do que é esperado na população geral;

V.

As trocas ortográficas do tipo substituição de letras que representam
fonemas surdos e sonoros e inversões parece ser um perfil da
ortografia dos disléxicos, uma vez que foi frequente neste grupo e
pouco frequente entre os bons leitores;

VI.

As habilidades de consciência fonológica, acesso ao léxico e memória
de trabalho fonológica mostraram maior correlação na leitura e na
escrita no grupo com dislexia, sugerindo que o processamento
fonológico passa a ter uma menor participação na leitura e na escrita
na medida em que os indivíduos se tornam leitores fluentes;

VII.

A memória visual correlaciona-se com as habilidades matemáticas em
ambos os grupos, e, no grupo com dislexia, foi notada correlação com
o reconhecimento de letras.

Estes achados possuem implicações do ponto de vista diagnóstico,
interventivo e educacional, uma vez que há a necessidade de métodos objetivos de
avaliação e intervenção das habilidades subjacentes ao aprendizado da leitura, da
escrita e da matemática. Sugere-se que para estudos posteriores estes achados
sejam replicados em um grupo maior de disléxicos, subdivididos quanto ao nível de
leitura e escrita, na tentativa de confirmar os resultados e para uma maior
compreensão nas relações entre processamento fonológico, processamento visual,
linguagem escrita e habilidades matemáticas.
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APÊNDICE A - Caracterização do grupo experimental quanto à idade, intervenção,
nível de escrita e leitura

Grupo experimental
Sujeito

Idade (anos)

Intervenção

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

10
9
10
11
8
9
10
8
8
8
11
10
8
10
10
11
12
13
8

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim

10

Não

9
9
9
8
11
9
10
12
12
9
12
8
11
11
10

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim

Nível alfabético de
escrita

Decodificação de grafemas
(leitura)

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
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ANEXO A – Parecer de aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
FOB-USP
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