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RESUMO 

OLIVEIRA, D.G. Estudo comportamental e eletrofisiológico de crianças e adultos com 

Dislexia do Desenvolvimento em uma tarefa de decisão lexical. Tese de Doutorado. 

Programa de Pós Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento. Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, 2014.  

 

A Dislexia do Desenvolvimento tem como déficit principal o reconhecimento eficaz de 

palavras, sendo este um processamento cognitivo complexo. Dentre as evidências 

neurobiológicas do transtorno, disléxicos apresentam alterações nos potenciais 

relacionados a eventos durante o reconhecimento de palavras, com padrão diferenciado de 

latência, amplitude e processamento hemisférico nos estágios sensório/perceptual, 

ortográfico, fonológico e semântico. Estes indicam déficits no processamento 

eletrofisiológico e uso de mecanismos compensatórios de leitura. Esta tese objetivou 

mensurar e comparar o padrão comportamental e eletrofisiológico de adultos (Estudo 1) e 

crianças e adolescentes (Estudo 2) com e sem Dislexia do Desenvolvimento durante uma 

tarefa de decisão lexical. Participaram do Estudo 1 vinte universitários disléxicos e vinte e 

três adultos bons leitores. Participaram do Estudo 2 vinte crianças e adolescentes disléxicos 

e vinte controles bom leitores. Os participantes foram pareados por sexo, idade e nível de 

escolaridade e realizaram uma bateria de testes de inteligência, leitura, escrita e 

consciência fonológica. A tarefa de decisão lexical foi composta por palavras regulares de 

alta frequência no português brasileiro, quase-palavras derivadas de palavras reais e 

pseudopalavras não derivadas. Os resultados comportamentais da tarefa de decisão lexical 

nos estudos indicaram pior acurácia, maior omissão e lentidão no julgamento dos itens de 

todas as classes lexicais pelos disléxicos. Análises dos ERPs no Estudo 1 indicaram maior 

amplitude do P100 no hemisfério direito em ambos os grupos. Os potenciais N170, N400 e 

LPC foram reduzidos no hemisfério esquerdo dos disléxicos. O N400 e o LPC foram mais 

pronunciados nas palavras e quase-palavras, estímulos com representação no léxico 

fonológico e ortográfico. Correlações com os dados da amostra total indicaram menores 

amplitudes N170 e LPC no hemisfério esquerdo associadas à alta acurácia nos testes 

comportamentais de leitura, escrita e consciência fonológica, enquanto que no GD, o N170 

e o N400 foram mais pronunciados no hemisfério esquerdo dos sujeitos mais lentos nas 

tarefas. Análises do Estudo 2 indicaram P100 maior no hemisfério direito em todas as 

categorias lexicais nos dois grupos, e reduzido no GD. O N170 tendeu a ser mais 

pronunciado no hemisfério esquerdo e nas quase-palavras. O N400 foi maior nas palavras e 

quase-palavras, sendo reduzido no hemisfério esquerdo do GD. O LPC foi maior no 

hemisfério esquerdo para as pseudopalavras e foi reduzido no GD. Foram encontradas 

correlações negativas entre amplitudes do N170, N400 e LPC esquerdo nos disléxicos com 

o tempo de execução nas tarefas comportamentais. No GC, o P100 foi maior nos sujeitos 

mais lentos e houve associação positiva das amplitudes do N400 esquerdo e acurácia na 

leitura. No geral, as análises dos ERPs nos experimentos indicam déficits de especialização 

hemisférica em disléxicos. Ausências de diferenças entre os grupos do Estudo 2 nos ERPs 

analisados podem estar relacionadas a fatores desenvolvimentais da leitura, embora tanto 

em crianças como em adultos disléxicos já haja associação positiva entre bom desempenho 

comportamental e maiores amplitudes nos ERPs linguísticos. Conclui-se que crianças e 

adultos disléxicos apresentam padrão diferenciado de amplitudes e distribuição hemisférica 

em distintos ERPs durante a leitura no Português Brasileiro.  
 

 

Palavras-Chave: Dislexia do Desenvolvimento, Leitura, Decisão Lexical, Potenciais 

Relacionados a Eventos. 
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ABSTRACT 

 

OLIVEIRA, D.G. Behavioral and electrophysiological study of children and adults with 

Developmental Dyslexia in a lexical decision task. Doctorate Thesis. Developmental 

Disorders Graduate Program. Mackenzie Presbyterian University, 2014.  

 

Developmental Dyslexia has a main deficit the effective word recognition, which is a 

complex cognitive processing due perceptual skills, language and later stages of syntactic 

and semantic integration. Among the wide range neurobiological evidence related this 

disorder in childhood and across life-span, event-related potential measures indicates 

differentiated pattern in amplitudes, latencies and hemispheric processing in different 

stages of sensory/perceptual, orthographic, phonologic and semantic processing. These 

electrophysiological evidences are related to behavioral deficits and to reading 

compensatory mechanisms in Dyslexia. The present thesis aimed to verify and compare the 

behavioral and electrophysiological pattern of adults (Study 1) and children and 

adolescents (Study 2) with and without Dyslexia during a Lexical Decision task. The 

sample of Study 1 comprised by 20 dyslexics and 23 normal readers with college degree. 

In Study 2, twenty dyslexic children and adolescents and twenty normal readers were 

included. All participants were matched for gender, age and educational level and 

performed a battery of intelligence, reading, writing and phonological awareness tasks. The 

lexical decision task was composed by regular high frequency words in Brazilian 

Portuguese, quasi-words derived from real words and pseudowords not derived from real 

words. Behavioral results in both studies revealed that dyslexics had worse accuracy and 

increased reaction times in all lexical categories. ERPs analysis of Study 1 indicated 

greater amplitudes in right P100 for both groups. The N170, N400 and LPC were reduces 

on the left hemisphere for dyslexics. N400 and LPC were higher for words and quasi-

words, stimuli that are represented on orthographic and phonological lexicon. Correlations 

data in all sample verified reduced N170 and LPC left amplitudes associated with good 

performance in behavioral reading, writing and phonological awareness tests. GD with 

slow behavioral performance exhibited higher N170 and N400 on left hemisphere. Study 2 

results indicated greater P100 on right hemisphere for all lexical categories in all sample, 

and reduced for DG. N170 were higher at left side and for quasi-words. N400 were higher 

for words and quasi-words, as well reduced in left hemisphere for DG. LPC were higher in 

left hemisphere for pseudowords and reduced in dyslexics. Correlational results revealed 

reduced left N170, N400 and LPC in dyslexics with slow behavioral performance. Controls 

with slow performance exibithed higher P100 amplitudes, as well higher left N400 if they 

had higher reading skills. Generally, ERP analysis indicated lacks of hemispheric 

specialization in dyslexics. The absence of ERP group differences on Study 2 can be 

related to developmental reading fluency processes, although we verified positive 

correlations between higher linguistic ERP amplitudes and better behavioral performances 

for both children and adults.  We conclude that dyslexic children and adults present 

differenciated ERP amplitudes and hemispheric distribution during reading in Brazilian 

Portuguese.  

 

Key-Words: Developmental Dyslexia, Reading, Lexical Decision, Event Related 

Potentials.  
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A Dislexia do Desenvolvimento é um transtorno de aprendizagem caracterizado por 

dificuldades na acurácia e na fluência leitora (APA, 2013). Trata-se de um distúrbio do 

neurodesenvolvimento de origem biológica, cujos fatores genético-hereditários, 

neuroanatômicos, neurofisiológicos, neuropsicológicos e comportamentais têm sido 

descritos e estudados desde o final do século XIX, por meio de relatos de casos de crianças 

que fracassavam na alfabetização apesar do potencial cognitivo para aprender (ROTTA e 

PEDROSO, 2006). Dentre os principais achados neurofisiológicos relacionados à Dislexia, 

destacam-se anormalidades na citoarquitetura das regiões temporo-parietal do hemisfério 

cerebral esquerdo; simetria ou assimetria inversa hemisférica funcional nas áreas cerebrais 

recrutadas para linguagem; bem como padrão de ativação atípica na região pré-frontal 

direita e em regiões occipito-temporal durante a leitura (SPIRONELLE, PENOLAZZI e 

ANGRILLI, 2008; FLETCHER, 2009; GABRIELI, 2009; CAYLAK, 2009). Neste 

panorama, pesquisas que elucidam as bases fisiológicas dos distintos processos cognitivos 

relacionados ao desenvolvimento normal e atípico da leitura contribuem para aprofundar a 

compreensão da natureza e complexidade deste transtorno de aprendizagem (TA).  

O registro de medidas eletroencéfalográficas, que pode ser realizado com aparelhos 

de EEG de alta densidade, possibilita a mensuração da atividade elétrica cerebral e a 

realização de inferências precisas sobre o processamento temporal e topográfico de 

habilidades cognitivas por meio de potenciais relacionados a eventos cognitivos (ERPs). 

De modo geral, alguns estudos com registro de ERPs em crianças e adultos disléxicos têm 

encontrado alterações de latência e amplitude em potenciais relacionados aos 

processamentos visual (KAST, ELMER, JANCKE e MEYER, 2010; DUJARDIN e 

colaboradores, 2011), ortográfico (TAROYAN e NICOLSON, 2009; WALDIE e 

colaboradores, 2012), semântico (BREZNITZ, 2003; HASKO et al, 2013;) e cognitivo 

(CSE´PE, SZU¨CS e HONBOLYGÓ, 2003; HOROWITZ-KRAUS e BREZNITZ, 2008) 

que estão envolvidos no reconhecimento de palavras. Também é possível também verificar 

relações entre o padrão de ERPs e desempenho comportamental leitura, tais como 

amplitudes menores e latências maiores no P400 e P500 correlacionadas inversamente com 

a acurácia de adolescentes disléxicos em uma tarefa de decisão lexical (TAROYAN e 

NICOLSON, 2009). 

Integrar o cenário científico dos TA às discussões acerca de políticas públicas para 

estas condições é de extrema importância para promover práticas de identificação e 

intervenção baseadas em evidências. Vivemos em nosso país um momento delicado no que 
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concerne ao reconhecimento da existência dos TA e do TDAH (Transtorno de Déficit de 

Atenção e/ou Hiperatividade), bem como à falta de serviços de saúde e educação de 

qualidade para diagnosticar e tratar os portadores destas condições. Especialmente na área 

da psicologia, o Conselho Federal e Regional São Paulo encabeçam o movimento Não à 

medicalização da Vida (CRP-SP, 2010), que questiona o amplo conjunto de evidências 

científicas sobre a manifestação dos TA e TDAH e, entre outras medidas, é contra a 

implementação de políticas públicas que garantam o direito ao diagnóstico e intervenção 

escolar. Ao mesmo tempo em que as legislações que tratam sobre as necessidades 

educacionais especiais (BRASIL, 2008; BRASIL, 2010; BRASIL, 2011) não referem-se 

objetivamente aos TA e TDAH, está sendo discutido um projeto de lei (PL 7081/2010, 

SENADO FEDERAL) específico para diagnóstico e tratamento destes quadros na rede 

pública. Neste quadro, a disseminação de achados em neurociência cognitiva sobre os TA 

precisa ser ampliada não apenas na comunidade acadêmica, mas principalmente na 

sociedade civil e na formação de profissionais da saúde e educação mais qualificados. 

Sabe-se que as neurociências atualmente estão popularizadas e difundidas em diversas 

mídias, bem como afetam o julgamento de pessoas sobre a credibilidade científica de 

experimentos quando estes apresentam dados com imagens cerebrais (MCCABE e 

CASTEL, 2008). Neste sentido, as pesquisas neurocientíficas podem, indiretamente, 

mobilizar a transformação de posturas e práticas educacionais.   

A presente tese de doutorado é um dos desdobramentos da dissertação de mestrado 

defendida pela autora que, neste primeiro trabalho verificou o padrão de movimentos 

oculares e de dilatação pupilar de adultos bons leitores e crianças com e sem Dislexia do 

Desenvolvimento em uma tarefa de decisão lexical (OLIVEIRA, 2010). Após a observação 

de variações nas medidas comportamentais e fisiológicas em função da Dislexia e das 

propriedades linguísticas das palavras apresentadas, surgiu o interesse e a possibilidade de 

verificar o processamento de palavras por meio do registro de outro tipo de medida 

fisiológica: os potenciais evocados relacionados a eventos. Portanto, esta tese teve como 

objetivo mensurar e comparar o padrão comportamental e de potenciais cognitivos 

relacionados a evento de adultos (Estudo 1) e crianças (Estudo 2) com e sem Dislexia do 

Desenvolvimento em uma tarefa de decisão lexical. A realização deste projeto em dois 

estudos justifica-se na medida em que, em cada estágio do desenvolvimento humano, o 

quadro de Dislexia do Desenvolvimento apresenta níveis diferenciados de déficits 

cognitivos e uso de estratégias cognitivas para o processamento da leitura. 
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2.1. Dislexia do Desenvolvimento 

 

O termo Dislexia é composto pelo radical grego dys, que significa “defeituoso, 

anormal ou irregular”, e pelo sufixo lexis, definido como “palavra” (CUNHA, 2001). 

Portanto, tal termo está relacionado à presença de dificuldades significativas no domínio da 

leitura, que podem ser decorrentes de fatores associados ao desenvolvimento cerebral pré-

natal, no caso da Dislexia do Desenvolvimento ou também podem ser consequentes de 

lesões neurológicas em sujeitos leitores no caso da Dislexia Adquirida. Dentre os 

transtornos específicos da aprendizagem, atualmente a Dislexia do Desenvolvimento é o 

mais comum e estudado (GALABURDA e CESTNICK, 2003; CIASCA, CAPELLINI e 

TONELOTTO, 2003; SHASTRY, 2007), sendo denominado pelo DSM-V (AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013) como Transtorno de Leitura.  

A relevância do domínio das habilidades de leitura é indiscutível nas sociedades 

contemporâneas por tratar-se de uma ferramenta básica para a formação de cidadãos 

autônomos, capacitados para o mercado de trabalho e com possibilidades de acesso à 

cultura e ao conhecimento em geral. Neste panorama, sujeitos com dificuldades 

persistentes na aprendizagem da linguagem escrita podem experimentar limitações 

acadêmicas e psicossociais diversas. Uma vez que a criação dos sistemas de linguagem 

escrita se deu de forma artificial e em fases relativamente recente na evolução das 

sociedades, existindo há apenas alguns mil anos; estes necessitam de ensino explícito, ao 

contrário dos sistemas de linguagem oral que são naturalmente aprendidos (SHAYWITZ e 

SHAYWITZ, 2008). Portanto, o ensino e o desenvolvimento da leitura devem levar em 

conta também a eficácia dos métodos de ensino. 

Apesar de tratar-se de um transtorno específico da habilidade de leitura, a Dislexia 

do Desenvolvimento é um quadro que abarca déficits cognitivos diversos associados à 

linguagem oral, motricidade, percepção auditiva e visual. Existe um consenso de que a 

dislexia tende a co-ocorrer com outro quadros de atraso de linguagem ou outros transtornos 

de aprendizagem (PENNINGTON e BISHOP, 2009). Por isso, ao longo das décadas 

muitos estudos e linhas de pesquisa têm se especializado na compreensão das dimensões 

da Dislexia do Desenvolvimento, a fim de esclarecer as bases neurobiológicas subjacentes 

bem como desenvolver técnicas de avaliação e intervenção eficazes para a aprendizagem 

dos sujeitos disléxicos. Cada vez mais, se aceita que a Dislexia do Desenvolvimento não é 
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uma condição de “tudo ou nada”, mas sim um transtorno dimensional fundamentado pela 

presença de pobres habilidades metafonológicas.  

 

2.1.1. Conceito  

 

Diversos problemas podem ocorrer durante a aquisição da aprendizagem e estes 

formam uma categoria ampla e complexa de quadros clínicos que podem ser decorrentes 

de diversas causas e fatores ambientais, afetivos e biológicos presentes simultaneamente 

(CIASCA, CAPELINNI e TONELOTTO, 2003). Por outro lado, os transtornos específicos 

da aprendizagem caracterizam-se pelo caráter desenvolvimental e origem neurobiológica 

que possuem.  

De acordo com a 4ª versão do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2003), os transtornos da 

aprendizagem formam uma seção que inclui o Transtorno da Leitura, o Transtorno da 

Matemática, o Transtorno da Expressão Escrita e ainda o Transtorno de Aprendizagem sem 

outra especificação. Para que sejam preenchidos os critérios diagnósticos, é necessário que 

as aptidões de leitura sejam significativamente inferiores ao nível esperado, considerando-

se o nível de inteligência, a escolarização e a faixa etária do indivíduo em testes 

padronizados e individualmente administrados. Além disso, estes problemas interferem 

significativamente no rendimento escolar ou nas atividades da vida diária que exigem as 

habilidades de leitura, matemática ou escrita. Devido ao caráter desenvolvimental, estes 

transtornos persistem até a idade adulta. Enfoques estatísticos são utilizados para 

estabelecer que uma discrepância é significativa, sendo o principal deles a discrepância de 

mais de 2 desvios-padrão entre rendimento acadêmico e o Quoeficiente Intelectual (QI). 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2003). A avaliação feita para o 

preenchimento dos critérios diagnósticos que configura o transtorno, na maioria das vezes, 

é baseada nos sintomas observáveis do comportamento da leitura e escrita. 

No mês de maio de 2013 foi lançado nos Estados Unidos o DSM-V, que trouxe 

contribuições e mudanças frente aos critérios propostos pela 4ª versão (TANNOCK, 2013). 

A primeira mudança é relacionada ao fato de que, devido às altas taxas de comorbidade dos 

TAs e à existência de base genética comum aos prejuízos nos diferentes tipos, estes 

passaram a ser nomeados como uma única categoria, os Transtornos Específicos da 

Aprendizagem. Os TA serão agora descritos pelos prejuízos a eles associados, e não mais 

delimitados como exclusivos para Leitura, Escrita ou Matemática. Os termos Dislexia, 
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Disgrafia e Discalculia poderão continuar sendo utilizados, porém, na avaliação 

diagnóstica, será necessário que os tipos de prejuízos acadêmicos sejam especificados. 

Assim, um diagnóstico de TA com prejuízo em leitura (Código Diagnóstico 315.00) deve 

listar se o sujeito apresenta déficits na acurácia da leitura de palavras e/ou fluência ou 

velocidade leitora. Outra mudança do DSM-V foi o abandono do critério de diferença de 2 

desvio-padrão entre nível de leitura e inteligência, uma vez que este não é fundamental no 

diagnóstico. Ainda assim, a presença de deficiência intelectual continua eliminando a 

possibilidade de o sujeito ter também um TA. Alguns pesquisadores da área (PETERSON e 

PENNINGTON, 2012; ELLIOT e GRIGORENKO, 2014), em crítica a este critério e na 

direção contrária, têm considerado possível a manifestação conjunta da Dislexia e de 

Deficiência Intelectual leve a moderada, principalmente quando são presentes fatores 

psicossociais que prejudicam o desenvolvimento cognitivo geral e a leitura.  

Por fim, a terceira mudança e talvez a maior dos critérios diagnósticos dos TA foi a 

inclusão de práticas de Resposta a Intervenção (chamada de RTI do inglês Response to 

Intervention), já adotada como política pública em alguns países de primeiro mundo. A RTI 

é um conjunto de práticas pedagógicas baseadas em evidências científicas e aplicada em 

três diferentes níveis, considerando os níveis de prevenção em saúde (BATSCHE e 

colaboradores, 2005). A vantagem de realizar a RTI responde à uma importante questão: 

como garantir a qualidade da escolarização adequada e garantir que a dificuldade de leitura 

não é decorrente de problemas socioambientais. No Brasil, estas mudanças ainda serão 

muito discutidas e exigirão novas práticas para melhorar a qualidade e a fundamentação do 

diagnóstico dos TA. 

De acordo com a definição elaborada pela Associação Internacional de Dislexia 

(LYON, 2003), que foi adotada pelo Instituto Nacional de Saúde Infantil e 

Desenvolvimento Humano (NICHD), a Dislexia é um distúrbio específico de 

aprendizagem de origem neurobiológica, caracterizado por dificuldades na correta e/ou 

fluente leitura de palavras e por pobres habilidades de soletração e decodificação. Essas 

dificuldades tipicamente resultam de um déficit no componente fonológico da linguagem 

que é muitas vezes inesperado em relação às outras habilidades cognitivas e à instrução 

adequada de ensino em sala de aula. Consequências secundárias podem incluir problemas 

na leitura e compreensão e reduzida experiência de leitura que pode impedir o 

desenvolvimento do vocabulário e o conhecimento em geral.  
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A definição da Associação Britânica de Dislexia também amplia o conceito do 

transtorno incluindo habilidades e áreas que podem estar envolvidas no quadro para além 

das habilidades de leitura. Conforme a definição desta associação, a Dislexia é: 

 

“uma condição neurológica complexa constitucional em sua 

origem. Os sintomas podem afetar diversas áreas e funções do 

aprendizado e podem ser descritos como uma dificuldade 

específica na leitura, soletração e linguagem escrita. Uma ou mais 

dessas áreas podem estar afetadas: habilidades numéricas, 

habilidades de notação musical, funções motoras e capacidade de 

organização também podem estar envolvidas. No entanto, os 

sintomas são particularmente relacionados com o domínio da 

linguagem escrita, embora a linguagem oral possa estar afetada em 

algum grau” (SMYTHE, EVERATT e SALTER, 2004).  

 

A realização de avaliações específicas que considerem a heterogeneidade de 

manifestações possíveis na Dislexia é fundamental para a delimitação de subtipos do 

quadro. Por sua vez, o reconhecimento dos subtipos de Dislexia, assim como a 

caracterização das dificuldades apresentadas, é importante para os educadores porque 

fornecem subsídios para a elaboração de programas interventivos eficazes. 

Boder (1973) descreveu três padrões atípicos de leitura e escrita que foram 

estabelecidos através de procedimentos empíricos de rastreio diagnóstico e discute as 

implicações desta classificação para o estabelecimento de intervenções. O autor destaca 

uma prática de avaliação que é por vezes comum por parte de profissionais da psicologia e 

psicopedagogia clínica, que evitam fazer algum diagnóstico de Dislexia porque, ao 

observarem fatores emocionais envolvidos na dificuldade apresentada, tendem a considerá-

los como causa da inabilidade de ler, e não como manifestação secundária à dificuldade 

cognitiva. Esse raciocínio, que carece de evidências empíricas, não deve ser levado em 

consideração, e, em qualquer processo de avaliação psicológica de qualidade, a cognição 

deve ser examinada. Consequentemente, os procedimentos de diagnóstico da Dislexia 

podem ocorrer de três modos: a) por processo de exclusão; b) indiretamente, por avaliação 

psicométrica e neurológica; e c) diretamente, a partir da observação da frequência e 

persistência de certos tipos de erros apresentados na leitura e na escrita (BODER, 1973). O 

diagnóstico por processo de exclusão é mais realizado pelos médicos, encontra-se descrito 

nos manuais da Organização Mundial da Saúde (1997) e da American Psychiatric 

Association (2003), os quais consideram também a realização de diagnósticos diferenciais 

e de comorbidades. 
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Fletcher (2009), em artigo de atualização acerca da definição da Dislexia do 

Desenvolvimento, reflete que a maioria das definições é criticada porque indicam apenas o 

que a Dislexia não é, ou seja, tratam-se de definições com caráter de exclusão e que falham 

em providenciar critérios inclusivos na determinação do quadro. Além disso, considera que 

as mudanças nas definições da Dislexia representam alterações no entendimento científico 

e no entendimento das dificuldades de aprendizagem. Segundo o autor, os principais 

componentes que influenciaram a mudança das descrições do distúrbio de leitura de um 

transtorno geral para especificar os tipos de problemas de leitura são a decodificação de 

palavras simples, a capacidade de ler palavras e textos automaticamente na ausência de um 

problema de leitura de palavras (fluência) e problemas de compreensão, quando as 

habilidades de decodificação e fluência estão intactas. Uma pessoa com Dislexia 

geralmente tem problemas nos três domínios, devido aos problemas para a leitura de 

palavras, mas pequenos grupos de crianças experimentam dificuldades primárias de 

fluência e/ou compreensão. Esta distinção é importante porque os correlatos 

neuropsicológicos e neurobiológicos irão variar dependendo da natureza do problema da 

leitura (FLETCHER et al, 2007).  

Embora alguns modelos cognitivos e autores destaquem a importância dos 

processos de decodificação e de compreensão linguística para a competência leitora, como 

Gough e Tunmer (1986), é importante destacar que a decodificação é uma habilidade 

específica aos processos de leitura, enquanto que a compreensão refere-se a uma 

habilidade global, inespecífica à leitura, ou seja, tal processo ocorre tanto em relação ao 

material escrito quanto em relação aos conteúdos oralmente transmitidos. Especificamente 

com relação ao componente compreensão linguística, este refere-se à habilidade de 

entender a linguagem oral (KERSHAW e SCHATSCHNEIDER, 2010). Assim, embora 

atingir a compreensão seja o objetivo final ou propósito da leitura, muitas das habilidades e 

processos envolvidos nesse ato, como vocabulário, consciência sintática, entre outras, não 

são específicas à linguagem escrita, mas comuns à linguagem oral (SEABRA, 2011). 

Portanto, mesmo que Fletcher e colaboradores (2007) considerem a possibilidade de a 

compreensão leitora ser um dos sinais primários da Dislexia, tal sintoma não é relacionado 

essencialmente à essência do processamento leitor. A fim de entender esta possível 

sobreposição de prejuízos fonológicos na leitura e de prejuízos de compreensão, é 

importante considerar a possibilidade de comorbidade entre Dislexia e Distúrbios 

Específicos de Linguagem (DEL). Catts, Adlof, Hogan e Weismer (2005) verificaram 
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sobreposição significativa da Dislexia com déficits de linguagem oral no domínio 

semântico e da compreensão.  

Para finalizar este tópico, vale ressaltar que as tentativas de caracterização dos 

quadros de Dislexia podem ser realizados em estudos de diversas naturezas e áreas do 

conhecimento. A tabela abaixo apresenta uma breve compilação dos principais achados das 

áreas de estudo: 
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Tabela 1. Principais dados de pesquisa na Dislexia do Desenvolvimento (adaptado de 

PETERSON, LAUREN e MCGRATH, 2009). 

Principais achados de Pesquisa – Dislexia do Desenvolvimento  

 

Definição 

Pobres habilidades de reconhecimento de palavras em relação à 

idade ou expectativas ambientais. 

Critérios de exclusão incluem déficits sensoriais não corrigidos, 

instrução inadequada, insultos neurológicos adquiridos e deficiência 

intelectual. 

 

Epidemiologia 

Prevalência aproximada de 9%, dependendo do corte diagnóstico. 

Pequena tendência para afetar mais meninos do que meninas 

(aproximadamente 1,5:1), porém muito mais meninos são 

encaminhados para os centros de atendimento. 

 

 

 

 

 

Etiologia 

Estudos de genética comportamental sugerem etiologia multifatorial 

com componentes genéticos substanciais.  

Existem ligações replicadas em regiões nos cromossomos 1p, 2p, 3, 

6p, 15q, 18p e Xq. 

4 genes candidatos foram identificados: um no cromossomo 3 

(ROBO1), dois no 6p (DCDC2, KIAA0319) e um no 15q 

(DYX1C1). Acredita-se que estes genes estão envolvidos em 

processos do desenvolvimento cerebral pré-natal, como a migração 

neural e direcionamento de axônios. 

Pouco se sabe sobre fatores de risco ambientais específicos, mas 

estes podem incluir linguagem/alfabetização no ambiente doméstico 

e a qualidade do ensino.  

 

 

 

 

Bases neurais 

Análises post-mortem mostram ectopias em diversas regiões 

neuronais, consistentes com falhas na migração neural e 

consequentemente da ação de genes candidatos.  

Existem diferenças estruturais nas áreas perissilvianas da linguagem, 

incluindo regiões dos lobos parietal e temporal e o giro frontal 

inferior.  

As diferenças funcionais mais frequentemente relatadas são ativação 

reduzida do hemisfério occipito-temporal esquerdo e regiões 

temporo-parietais, e aumento da ativação no giro frontal inferior 

esquerdo (área de Broca). 

Existem evidências de diferenças estruturais e funcionais no 

cerebelo, mas as implicações teóricas destes achados não são bem 

compreendidas.  

 

 

 

 

 

Neuropsicologia 

O déficit de reconhecimento de palavras é decorrente, sobretudo, de 

dificuldades de codificação fonológica ou de conversão de 

sequências de caracteres gráficos nas sequências sonoras 

correspondentes. 

Prejuízos de codificação fonológica são decorrentes em déficits 

basais das representações fonológicas. As dificuldades de 

processamento fonológico são particularmente evidentes em tarefas 

de consciência fonológica.  

Frequentemente estão presentes problemas sutis numa gama de 

tarefas de linguagem oral, incluindo sintaxe e semântica. 

Modelos de múltiplos déficits da Dislexia explicam em grande parte 

a variância dos sintomas de Dislexia.  
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Apesar de problemas sensoriais (visuais, auditivos e outros) se 

correlacionarem com dislexia, estes não são causais do transtorno. 

 

 

2.1.2. Epidemiologia e Fatores Genéticos 

 

Os estudos internacionais de prevalência da Dislexia mostram índices variados, que 

variam conforme o tipo de código de leitura ao qual a criança está exposta bem como de 

ferramentas precisas de diagnóstico precoce e adequado (GRIGORENKO, 2001). De 

acordo com Shastry (2007) e Baillieux et al (2009), aproximadamente 5 a 10% de crianças 

na idade escolar apresentam Dislexia. Outros índices apresentados em estudos recentes são 

entre 5 e 12% (SCHUMACHER et al, 2007) e 17,5% (SHAYWITZ e SHAYWITZ, 2005). 

Além disso, os quadros clínicos de Dislexia podem sobrepor-se a outras desordens, como 

transtorno de aprendizagem da linguagem, alexia, hiperlexia, e TDAH, ou transtorno de 

déficit de atenção/hiperatividade (SHASTRY, 2007). Sobre a prevalência para 

comorbidade com o quadro de TDAH na infância, Schumacher et al (2007) apontam 20%. 

O estudo aponta também risco duplamente maior de ocorrência da comorbidade em 

meninos. Também existem associações mais frequentes dos quadros de Dislexia com 

transtornos depressivos e transtornos de comportamento social na adolescência. 

Diversos estudos verificam que a Dislexia é um transtorno com envolvimento de 

fatores genéticos, sendo que a agregação familiar foi reconhecida pela primeira vez alguns 

anos após a primeira descrição da doença por Hinshelwood em 1895. De acordo com 

Selikowitz (2001), pais que apresentam problemas de leitura têm maior probabilidade de 

ter filhos com diagnóstico de Dislexia. La Buda e DeFries (1990) realizaram estudo com 

125 famílias com crianças disléxicas e 125 famílias em grupo controle. Os pais das 

crianças disléxicas têm desempenho significativamente inferior ao de pais das crianças do 

grupo controle. A concordância de incidência de Dislexia em gêmeos monozigóticos é de 

68% em comparação a 38% de concordância entre gêmeos dizigóticos (LA BUDA e 

DEFRIES, 1990). Gêmeos dizigóticos apresentam maiores discrepâncias de desempenho 

entre si, em habilidades de leitura e escrita, do que os gêmeos monozigóticos (DEFRIES, 

FULKER e LA BUDA, 1987). O risco de uma criança com um pai afetado desenvolver 

Dislexia é de 40 a 60%. Este risco aumenta quando outros membros da família também são 

afetados. Também existe um aumento estimado entre 3 a 10 vezes no risco relativo para 
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um irmão ser afetado, com um aumento de observado quando critérios rigorosos para 

estudos de gêmeos são aplicados.  

A variedade de manifestações fenotípicas pode contribuir para a identificação de 

bases genéticas da Dislexia. A fim de contribuir para a elucidação de diferentes aspectos 

dos fenótipos envolvidos na heterogeneidade genética, Knivsberg e Andreassen (2008) 

avaliaram o padrão de agregação familiar de QI verbal e 24 medidas fenotípicas associadas 

à Dislexia em 102 famílias nucleares com sujeitos disléxicos estudantes dos seis primeiros 

anos escolares. Correlações entre os familiares foram computadas para todos os possíveis 

diagnósticos, usando uma aproximação da equação de estimação generalizada. Os 

resultados mostraram que os subtestes de memória de pseudopalavras, que fazem parte da 

prova de processamento fonológico, e o subteste de decodificação fonêmica da prova de 

eficiência de leitura de palavras tiveram forte padrão de correlação com a base genética. A 

prova de dígitos da Escala Wescheler Infantil, a prova de reconhecimento de palavras e 

uma prova de soletração tiveram uma pequena e fraca evidência de base genética.  

Wadsworth, DeFries, Olson e Willcutt (2007), em estudo longitudinal de sujeitos 

com distúrbio de leitura do Colorado, examinaram 124 gêmeos com histórico de 

dificuldades de leitura e 124 gêmeos sem histórico de dificuldades e após um intervalo 

entre 5 e 6 anos, quando as performances cognitivas e de aprendizagem estavam altamente 

estáveis. Enquanto os sujeitos disléxicos tiveram dificuldades substancialmente maiores 

quando comparados ao grupo controle em todas as medidas da avaliação inicial, os déficits 

permaneceram estáveis na avaliação posterior. A estabilidade entre grupos para as 

habilidades cognitivas e de leitura foi maior para as habilidades de leitura, com média de 

correlação entre grupos de 0,8. Além disso, as correlações genéticas mostraram unidade 

para ambos os grupos, sugerindo que as mesmas influências genéticas são manifestadas em 

ambos os pontos temporais. Os resultados obtidos a partir de outros estudos longitudinais 

indicam que os déficits de leitura geralmente estabilizam-se, com similar magnitude de 

dificuldades remanescentes ao longo de vários anos e com poucas exceções, nenhuma 

indicação de que os pobres leitores poderão acompanhar seus pares.  

Em estudo sobre os padrões de herança na Dislexia, Saviour e Ramachandra (2005) 

avaliaram 23 famílias e constituíram heredrogramas de três gerações para cada família. 

Dos 109 indivíduos afetados, 62,39% e 38,53% eram do sexo masculino e feminino, 

respectivamente. Teste do qui-quadrado mostra que a diferença entre homens e mulheres 

afetados é significativa estatisticamente. As frequências para os padrões de herança 

encontradas na amostra variaram conforme o fenótipo da Dislexia, sendo que no geral, o 
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padrão autossômico dominante ocorreu em 65,22% dos casos, o autossômico recessivo em 

17,39% e de casos esporádicos em 17,39%. Para o fenótipo de Déficits de Leitura e 

Soletração o padrão autossômico dominante foi encontrado em 60,87%, o padrão 

autossômico recessivo foi 17,39% e de casos esporádicos 4,35%. Para o padrão de déficits 

de soletração a frequência de herança autossômica dominante foi de 4,35% e para casos 

esporádicos em 13,04%. 

Schumacher et al (2007), em artigo de revisão sistemática sobre a genética da 

Dislexia, colocam que achados de ligação entre genes são relativamente consistentes nos 

estudos em comparação com achados de outros distúrbios neurodesenvolvimentais. Está 

sendo realizada investigação maciça das regiões cromossômicas 1p34–p36, 6p21–p22, 

15q21 e 18q11. Nove regiões cromossômicas de susceptibilidade foram identificadas para 

a Dislexia e listadas pela HUGO - Human Genome Organization. As maiores amostras de 

famílias relatadas na literatura estão nos Estados Unidos (Colorado, Seattle e Yale), Reino 

Unido (Cardiff e Oxford), Canadá (Toronto e Vancouver) e Alemanha. Atualmente, os 

genes mais estudados devido a descobertas de seus envolvimentos na Dislexia são o 

DYX1, DCDC2, KIAA0319 e ROBO1. Estes quatro genes estão envolvidos na 

organização cerebral, sendo que o ROBO1 é, conforme estudos recentes, essencial para 

direcionar tanto axônios como dendritos durante a formação da rede neural.  

 

2.1.3. Fatores Neurobiológicos 

 

Outra perspectiva de pesquisa na Dislexia objetiva encontrar as bases anatomo-

patológicas do distúrbio. Galaburda (2005) colocou que, inicialmente, foram feitas 

observações sobre os cérebros de disléxicos falecidos e doaram seus cérebros para 

pesquisa. Estas observações foram adaptadas a modelos animais a fim de melhor 

compreender a extensão completa das características anatômicas do cérebro e do 

desenvolvimento. Mais recentemente, os modelos começaram a empregar manipulações 

genéticas, a fim de fechar a lacuna entre os achados genéticos, cerebrais e 

comportamentais. Os experimentos que utilizam métodos de alteração da função do DNA 

de genes envolvidos na Dislexia têm provocado problemas de desenvolvimento da 

migração neuronal em ratos, alterações cerebrais secundárias em resposta aos problemas de 

migração e de processamento auditivo anormal. 
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Shaywitz e Shaywitz (2008), em artigo de revisão sistemática sobre a definição e 

bases neurobiológicas da Dislexia, destacam a existência de sistemas neurais relacionados 

à leitura, que têm sido identificados em diversos laboratórios em diferentes lugares do 

mundo. Em 1891, Dejerine sugeriu que uma região posterior do cérebro (que inclui o giro 

angular e supramarginal do lóbulo parietal inferior, e a região posterior do giro temporal 

superior) é crítica para a leitura. Conforme o desenvolvimento de estudos sobre a 

incapacidade adquirida para leitura (alexia adquirida) foram descritas lesões 

neuroanatômicas no sistema parietotemporal como fundamental no mapeamento da 

percepção visual da impressão nas estruturas fonológica do sistema da língua. 

Com relação à especialização de sistemas visuais para leitura, Cohen e Dehaene 

(2004) apontam habilidades de identificação de letras e palavras com acurária e rapidez 

com variações nos parâmetros de posição, tamanho, cor, fonte e formato 

(maiúsculo/minúsculo) como dependente de ao menos 5 anos de treino acadêmico em um 

sistema escrito para expertise. Uma área a porção medial do giro fusiforme esquerdo, que é 

ativada quando pessoas letradas são expostas a sequências aleatórias de letras, contribui 

crucialmente para o processamento cerebral da forma visual das palavras. Esta região tem 

sido chamada de área da forma visual das palavras (em inglês, visual word form area - 

VWFA). As evidências da especialização desta área têm sido encontradas em estudos de 

neuroimagem e leitura, bem como por meio de correlatos anatomo-clínicos de pacientes 

com alexia pura, um déficit de leitura adquirido por lesão em área occipitotemporal 

esquerda (COHEN e DEAHENE, 2004; MAURER et al, 2005). Diversas áreas 

especializadas nas vias visuais ventrais do cérebro tem sido identificadas para o 

processamento de faces, lugares e partes do corpo. O efeito de superioridade das palavras 

ocorre quando é mais fácil identificar uma letra se esta é apresentada em uma palavra real 

(sequência de letras que respeita a estrutura de uma língua aprendida) do que quando está 

presente em uma pseudopalavra ou não-palavra/letter string. Além disso, não é consenso 

que a ativação da VWFA seja exclusiva para o processamento de palavras, uma vez que 

alguns estudos mostram que a ativação dessa área é atenuada em tarefas de processamento 

mais elaboradas do que a simples leitura de palavras.  

Caylak (2009) realizou um levantamento de estudos que apontam evidências da 

base neurológica da Dislexia através de investigações morfológicas, funcionais e 

eletrofisiológicas in vivo do cérebro de disléxicos. Os principais achados dos estudos que 

utilizaram técnicas de neuroimagem estrutural são relacionados à assimetria do plano 

temporal, com presença de simetria ou assimetria inversa do plano temporal para a 
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linguagem nos disléxicos; volume e tamanho do corpo caloso, com resultados divergentes 

que têm demonstrado aumento ou diminuição do tamanho do corpo caloso em disléxicos; 

e, por fim, alterações na morfologia do cerebelo, com assimetria esquerda do lobo anterior 

do cerebelo em sujeitos disléxicos.  

Em estudo que utilizou medidas de neuroimagem funcional (fMRI), Baillieux et al 

(2009) verificaram o envolvimento do cerebelo na patogênese da Dislexia avaliando 

crianças disléxicas e saudáveis em testes de associação semântica. Houve diferenças 

significativas entre os grupos nos padrões de ativação cerebral e cerebelar, sendo que os 

sujeitos controle mostraram bilateralização bem definida e padrões de ativação focal nos 

lobos frontal e parietal e nas regiões posteriores dos hemisférios cerebelares. As crianças 

disléxicas, por outro lado, apresentaram ativações difusas e generalizadas no nível cerebral 

e cerebelar. Foram encontradas ativações cerebrais nas regiões frontal, parietal, temporal e 

occiptal.  

Leonard e Eckert (2008) realizaram análises quantitativas de exames de ressonância 

magnética de crianças e adultos com distúrbios de linguagem e de leitura, identificando 

dois clusters com perfis contrastantes anatômicos e de leitura. Perceberam que indivíduos 

com estruturas cerebrais pouco simétricas tendem a ter déficits em múltiplos domínios da 

linguagem escrita e oral, enquanto aqueles com maiores estruturas assimétricas possuem 

maior probabilidade de ter déficits fonológicos isolados, o que é mais comumente 

observado em adultos com Dislexia compensada. Um dado interessante é que os fatores 

anatômicos que definem esses grupos não formam um continuum de gravidade crescente, 

mas desviam-se em direções opostas do normal. Indivíduos com o tamanho do cérebro 

moderado e assimetria tipicamente demonstram o melhor desempenho nas tarefas.  

Um estudo que utilizou a tomografia por emissão de pósitrons (SPECT) foi 

conduzido por Sauer e colaboradores (2006), a fim de verificar o funcionamento neural de 

disléxicos e bons leitores em provas de processamento auditivo central. Os dois grupos 

foram submetidos a testes dicótico de dígitos, dicótico de dissílabos alternados e dicótico 

não-verbal, que fazem parte do conjunto de avaliação do processamento auditivo. Foi 

encontrada diferença estatisticamente significante entre os grupos nos resultados dos testes 

aplicados, porém não houve diferenças estatísticas significativas nos padrões do SPECT. 

50% dos disléxicos avaliados apresentaram alteração, sendo a maior parte com 

hipoperfusão de áreas do lobo temporal esquerdo. 

Cao et al (2006) avaliaram 14 crianças com Dislexia e 14 controles pareados por 

idade em tarefas informatizadas de julgamento de rima de palavras através de ressonância 



 

31 
 

magnética funcional (fMRI). Para mapear a dificuldades fonológicas e de ortografia foram 

feitos ensaios conflitantes e não conflitantes. As palavras dos ensaios conflitantes tinham 

ortografia semelhante, mas diferente fonologia (por exemplo: pint - mint) ou som similar 

mas diferente ortografia (por exemplo: jazz - has). As palavras dos ensaios não-conflitantes 

tinham semelhantes ortografia e sons (por exemplo: hate - gate) ou diferentes ortografia e 

fonologia (por exemplo, press - list). Não houve diferenças na ativação entre os cérebros 

das crianças controle e com Dislexia nos dois tipos de ensaios. No entanto, as crianças com 

Dislexia apresentaram menor ativação do que os controles nos giros frontais inferiores, 

lobo parietal inferior esquerdo, no giro temporal inferior esquerdo/giro fusiforme e giro 

temporal médio para os ensaios mais difíceis e conflitantes.  

Para a comparação direta dos ensaios conflitantes e não conflitantes, os controles 

mostraram ativação maior do que as crianças com Dislexia no giro frontal esquerdo 

inferior e giro frontal medial. Crianças com Dislexia não apresentaram maior ativação que 

os controles na comparação de qualquer categoria de ensaio. Portanto, a ativação reduzida 

nestas regiões sugere que as crianças com Dislexia têm deficiências nas representações 

ortográficas no córtex temporal ventral, bem como deficiências no mapeamento entre as 

representações ortográficas e fonológicas no córtex parietal inferior. A maior ativação dos 

controles no giro frontal inferior poderia refletir maior eficácia do processamento top-

down de representações posteriores.  

Análises anatômicas decorrentes de estudos com modelos animais tem sido 

consistente tanto com uma relação ao processameto top-down quanto ao bottom-up em 

funções sensoriais e cognitivas na dislexia (RAMUS, 2004). Rosen, Press, Sherman, & 

Galaburda (1992) desenvolveram um modelo animal em ratos no qual foram induzidas 

anormalidades na formação cortical similares às presentes na Dislexia e posteriormente foi 

feita análise post-mortem. Obviamente, os ratos não apresentaram comportamentos 

relacionados a dificuldades de leitura, porém evidenciaram déficits de aprendizagem 

(ROSEN, WATERS, GALABURDA e DENENBERG, 1995). Alguns dos animais 

desenvolveram posteriormente anormalidades no núcleo medial geniculado do tálamo, que 

por sua vez, é relacionado a pobres habilidades de processamento auditivo (PEIFFER, 

ROSEN e FITCH, 2002). 

 

2.1.4. Hipóteses Explicativas  
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Apesar de ser consenso que a Dislexia se trata de um transtorno com base 

neurobiológica, não existe uma hipótese única e exclusiva sobre a origem dos déficits tais 

como estes se apresentam. Uma vez que a definição da dislexia como discrepância entre 

habilidades de leitura e nível adequado de QI e escolarização adequada é totalmente 

comportamental, deixa em aberto as causas do fracasso na leitura. Agora é bem 

estabelecida a presença de fatores genéticos que alteram a constituição neurológica, bem 

como a persistência do transtorno ao longo da vida, mas ainda assim a causa biológica e 

cognitiva das alterações de leitura continua sendo um debate acalorado (RAMUS et al, 

2003). Atualmente são quatro as principais linhas de pesquisa a respeito da causa do 

transtorno: a hipótese fonológica, a hipótese magnocelular, a hipótese cerebelar e a 

hipótese do déficit de atenção visual. 

A hipótese fonológica fundamenta-se na existência de déficits de processamento 

que podem estar presentes desde o nível auditivo, fonológico e/ou metafonológico da 

língua, que acarretam má formação de representações e produções fonêmicas. 

Considerando que a leitura requer a aquisição de habilidades ortográficas de 

reconhecimento as formas visuais das letras que permitam o acesso ao seu significado 

diretamente, um bom desenvolvimento de habilidades fonológicas para sondar palavras 

não familiares utilizando as regras de conversão grafema-fonema também faz-se necessário 

(STEIN, 2001).  

De acordo com Boder (1973), em 67% dos casos de Dislexia do Desenvolvimento a 

criança não consegue fazer decodificação grafofonêmica nem ler palavras e 

pseudopalavras regulares grafofoneticamente. Outros autores também afirmam que maioria 

das pessoas disléxicas apresenta baixo desempenho nas tarefas de consciência fonológica, 

memória fonológica, descriminação, nomeação e até articulação correta das palavras 

(SANTOS e NAVAS, 2002). Tais achados são coerentes com pesquisas de ressonância 

magnética que apontam para alterações fisiológicas dos lobos temporais. Enquanto que nos 

leitores fluentes é encontrado maior volume e ativação na porção temporal de lobo 

esquerdo, os disléxicos apresentam simetria entre o lobo direito e esquerdo. A simetria 

pode ser representante de deficiência no processamento fonológico observada nos 

disléxicos (BREIER et al. 2003). 

Tallal (1980) sugere que pode haver um prejuízo na formação de representação 

fonológica primária. Considerando as hipóteses de atraso de maturação cerebral e 

assimetria cerebral alterada para o processamento fonológico em crianças disléxicas, 

Penolazzi, Spironelli e Angrilli (2008) realizaram um estudo com medidas de ondas delta 
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de EEG com 14 crianças disléxicas e 28 controles pareados que participaram de um 

paradigma linguístico em que as mesmas palavras foram processadas em três tarefas: 

fonológica, semântica e ortográfica. A amplitude das ondas Delta foi calculada como um 

índice de inibição cortical no processamento dos materiais apresentados. Os controles 

mostraram ondas delta reduzidas durante a tarefa de ativação bilateral fonológica e nas 

outras duas tarefas. Por outro lado, crianças com Dislexia apresentaram amplitude maior de 

delta global e um padrão de simetria de ativação hemisférica na linguagem. Na tarefa 

fonológica tiveram maiores ondas delta em região esquerda anterior. 

O déficit de processamento fonológico subjacente a prejuízo na aquisição de leitura 

é confirmado também pelos resultados positivos que o treino da consciência fonológica 

traz para os maus leitores e sujeitos com Dislexia (WANZEK e VAUGHN, 2008; 

MCARTHUR, 2007). As habilidades de consciência fonológica se referem ao 

reconhecimento e manipulação dos componentes das palavras, sílabas ou fonemas, 

desempenhando papel importante na aquisição da leitura no sistema alfabético do 

português (CARDOSO-MARTINS, 2008; GUIMARÃES, 2003). Conforme Ramus et al 

(2003), a maior fraqueza da teoria fonológica é não explicar a presença de prejuízos 

sensoriais e motores nos disléxicos. Os defensores da teoria tipicamente diminuem tais 

sinais como não suficientes para explicar a causa da dificuldade de leitura, mas que podem 

concomitantemente estar presentes. 

Já a hipótese magnocelular considera a existência de déficits no sistema 

magnocelular. O sistema magnocelular está localizado na retina com extensão até o núcleo 

geniculado lateral (NGL) e possui importante papel no processamento perceptivo visual. 

Anormalidades na citoarquitetura desta estrutura neural podem estar presentes em sujeitos 

com Dislexia do Desenvolvimento. De acordo com Kandel (1997), a segregação dos 

diferentes tipos de informação visual começa logo na retina, que contém células 

ganglionares magnocelulares e parvocelulares. Estas células, organizadas em camadas, 

estão implicadas na percepção de movimento e das relações espaciais. Projetam-se para 

áreas do córtex parietal relacionadas à função visuoespacial.  

O sistema visual magnocelular é responsável por registrar e processar os eventos 

que ocorrem durante a leitura. Quaisquer sinais visuais de movimento que ocorrem se os 

movimentos não são intencionais levam a imagens que se afastam da fóvea. Esses sinais 

são então utilizados para trazer de volta os olhos no alvo. Assim, a sensibilidade visual ao 

movimento parece ser uma habilidade para ajudar a determinar o quão bem as habilidades 

ortográficas podem se desenvolver em bons e maus leitores (STEIN, 2001). 
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Em disléxicos, o sistema visual magnocelular encontra-se prejudicado, uma vez que 

o desenvolvimento de camadas magnocelulares no NGL dos disléxicos é anormal; sua 

sensibilidade a movimentos é reduzida; muitos disléxicos demonstram uma fixação 

binocular insustentada e consequentemente pobre localização visual, particularmente no 

lado esquerdo (negligência esquerda). Stein (2001) coloca ainda que a instabilidade 

binocular dos disléxicos e instabilidade perceptual visual podem causar a sensação de que 

as letras que estão tentando ler apareçam se deslocando e passando umas pelas outras. Este 

fenômeno é relatado e identificado sob o nome de “stress visual” durante a leitura e além 

do desconforto sensitivo a longo prazo comprometem o desenvolvimento de 

representações ortográficas. Segundo Ramus et al (2003), a teoria magnocelular é atraente 

por abarcar todas as manifestações sensoriais da dislexia, mas também é alvo de 2 linhas 

principais de críticas. A primeira é a inconsistência para replicação de estudos indicando 

prejuízos auditivos e visuais. O processamento auditivo rápido tem sido questionado se de 

fato é dependente das vias magnocelulares, uma vez que alguns disléxicos apresentam 

lentidão e outros são rápidos nas tarefas aplicadas. 

A terceira hipótese etiológica mais estudada da Dislexia é a Cerebelar, que 

relaciona a presença de diferenças diversas entre bons leitores e disléxicos para a 

constituição morfológica, funcional e desempenhos comportamentais que apontam para 

déficits desta estrutura neuronal. Nicolson e Fawcett (1995) relatam que crianças disléxicas 

quando comparadas a um grupo controle em tarefas simples de equilíbrio motor, não 

apresentaram dificuldades. No entanto, quando foram solicitadas a realizar as mesmas 

tarefas simultaneamente com uma tarefa de contagem decrescente, as crianças disléxicas 

apresentaram prejuízos severos em ambas as provas. Os autores concluem que as crianças 

com dislexia talvez não tenham automatizado o equilíbrio motor e assim precisam deslocar 

conscientemente mais recursos atencionais para manter o equilíbrio enquanto realizam uma 

segunda tarefa, o que seria responsável pelo prejuízo geral nas provas. 

Em estudo posterior Nicolson, Fawcett e Dean (2001) mostraram que disléxicos 

têm pior desempenho quando comparados a bons leitores em uma série de tarefas que 

envolvem o processamento cerebelar, como controle dos movimentos oculares, 

manutenção da fixação e ajuste da sacada na palavra. Em estudo de meta-análise, Jobard, 

Crivello e Tzourio-Mazoyer (2003) concluíram que para a leitura de palavras isoladas as 

regiões cerebrais seguramente ativadas são a motora suplementar e córtex temporal 

superior, área motora pré-suplementar, giro fusiforme esquerdo e o cerebelo.  
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Alguns pesquisadores, entretanto, têm encontrado inconsistências nesta teoria. Rae 

e outros (1998) sugerem que o déficit encontrado no cerebelo pode ser consequência no 

déficit na via magnocelular, uma vez que não apenas recebe sinais de sincronicidade do 

sistema magnocelular em diversas partes do cérebro, como deve ser a parte mais 

importante no sistema de sincronicidade magnocelular (STEIN, 2001). Além disso, 

Wimmer, Mayringer e Raberger (2003) não conseguiram replicar os resultados de Nicolson 

e Fawcett (1995) e não encontraram diferenças no equilíbrio entre disléxicos e controles 

em provas com ou sem tarefas secundárias. 

Por fim, uma hipótese explicativa mais recente sobre os prejuízos cognitivos da 

Dislexia é a do déficit de span atencional visual. Valdois, Habib e Cohen (2008) afirmam 

que, indo para além da exclusividade da essência fonológica como determinante do quadro 

da Dislexia, manifestações de desordens visuais e de atenção visual têm sido 

consistentemente relatadas na literatura sugerindo uma base visual do quadro. 

Nos últimos anos, dissociações entre os déficits de processamento fonológico e um 

determinado tipo de distúrbio visual juntamente a déficits de span atencional visual têm 

sido relatadas na Dislexia do Desenvolvimento, e caracterizam-se por uma redução no 

número de diferentes unidades ortográficas que podem ser processados simultaneamente 

em uma única fixação ocular. Estudos com amostras amplas mostram que um número não 

trivial de crianças disléxicas apresenta uma desordem de span atencional visual e que este 

transtorno tipicamente se dissocia distúrbios fonológicos na população de disléxicos. 

Estudos de neuroimagem sugerem a participação do lobo parietal - em especial o lóbulo 

parietal superior - no período de atenção visual e estas regiões do cérebro são menos ativas 

em pessoas com Dislexia do Desenvolvimento. Uma desordem de span atencional visual 

aparece assim como um segundo núcleo do transtorno relacionado a uma disfunção parietal 

na Dislexia do Desenvolvimento. Essas disfunções neurobiológicas são ainda moduladas 

por fatores ambientais, tais como características do idioma, as intervenções de correção ou 

de status sócio-econômico (VALDOIS, HABIB e COHEN, 2008).  

As evidências de uma disfunção da atenção visual na dislexia fornecem também 

novas perspectivas na pesquisa sobre os subtipos de dislexia. O déficit de span atencional 

visual é definido como uma limitação no número de elementos visuais que podem ser 

processados em paralelo em uma apresentação visual. Valdois, Bosse e Tainturier (2007) 

relatam que um número substancial de crianças com dislexia apresentou déficits de span 

atencional visual que se correlacionam com a performance leitora independentemente das 

habilidades fonológicas das crianças. A independência entre o span atencional visual e as 
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habilidades de processamento fonológico também foram verificadas em estudos com 

grandes amostras de crianças com desenvolvimento típico do primeiro ao quinto ano do 

ensino fundamental, o que mostra uma evidencia de uma relação entre o desenvolvimento 

do span de atenção visual e a aprendizagem da leitura. Além disso, uma desordem de span 

atencional visual impacta primariamente a leitura de palavras irregulares, de modo que o 

perfil de leitura de superfície pode surgir na medida em que um déficit de atenção visual 

prejudica o processamento simultâneo de muitas letras e palavras.  

 

2.1.5. Neuropsicologia da Dislexia 

 

Em relação às diversas características cognitivas e comportamentais da Dislexia do 

Desenvolvimento, conforme a Associação Internacional de Dislexia (SMYTHE, 

EVERATT e SALTER, 2004), os problemas apresentados por indivíduos disléxicos 

envolvem dificuldades na aquisição e uso da linguagem, sendo que a troca de fonemas ou 

de letras visualmente semelhantes é apenas um dos sintomas do quadro. Sujeitos com 

Dislexia experimentam outros problemas cognitivos mais gerais, tais como aprendizado da 

fala, organização da linguagem escrita e falada, aprendizado de letras e seus sons, 

memorização de fatos numéricos, soletração, aprendizado de nova língua e realização 

correta de operações matemáticas.  

Estas descrições ilustram a caracterização de subtipos neuropsicológicos da 

Dislexia do Desenvolvimento e contradizem a idéia da existência de um único mecanismo 

cognitivo que se encontra prejudicado neste transtorno (BARROS et al, 2007). Os dois 

perfis neuropsicológicos mais frequentes são o subtipo fonológico, em que ocorre uma 

espécie de interrupção do estágio de aquisição de leitura logográfico para o alfabético; e o 

morfêmico, no qual existem dificuldades na aquisição das representações ortográficas 

(FRITH, 1985). Em ambos os casos há dificuldades no reconhecimento de palavras, apesar 

da compreensão de textos ou de informações não ser prejudicada quando ouvidas 

(CAPOVILLA e CAPOVILLA, 2002).  

Para estabelecer que um determinado déficit cognitivo esteja causalmente 

relacionado à Dislexia, pelo menos duas condições precisam ser cumpridas. Primeiro, 

espera-se que o déficit seja associado com Dislexia do Desenvolvimento 

independentemente de déficits fonológicos adicionais. Segundo, este déficit deve predizer 

a habilidade de leitura, tanto no domínio teórico como no empírico (VALDOIS, BOSSE e 
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TAINTURIE, 2004). Os autores apresentam a hipótese de déficit de atenção visual como 

uma proposta que satisfaz a estes critérios e que explicaria o funcionamento cognitivo de 

uma parcela de indivíduos diagnosticados como disléxicos. Mesmo que existam fortes 

evidências da existência de um déficit de processamento fonológico na Dislexia, é possível 

que alguns disléxicos não possuam comprometimentos nesta área e estudos recentes de 

avaliação mostram que há independência entre os prejuízos de consciência fonológica e de 

déficits de atenção visual na Dislexia, uma vez que as habilidades fonológicas e de 

processamento atencional contribuem de forma independente para o desempenho de 

leitura.  

 

2.1.5.1. Perfil Cognitivo na Infância 

 

Apesar de a Dislexia ter como principal critério diagnóstico o prejuízo significativo 

de acurácia e/ou fluência leitora, nota-se uma heterogeneidade de perfis de forças e 

fraquezas cognitivas (SALLES e PARENTE, 2006). Uma vez que é um transtorno 

complexo, as diferentes alterações neuropsiológicas têm sido explicadas pelos modelos 

hipotéticos de múltiplos déficits da Dislexia, conforme citado anteriormente neste trabalho. 

Portanto, considerando a viabilidade e facilidade de obtenção de múltiplas informações em 

uma breve avaliação, uma maneira interessante de verificar o perfil cognitivo de grupos 

clínicos é a partir de baterias de inteligência cristalizada. Estudos com versão infantil da 

Escala Wechsler de Inteligência – WISC-III (SIMÕES, 2002; ARDUINI et al., 2006; 

INGESSON, 2006) indicam haver discrepância entre o nível de inteligência verbal (QIV) e 

o nível de inteligência executiva ou não verbal (QIE) na Dislexia. Embora a presença de 

discrepância entre QIV e QIE também esteja presente em 21% da amostra de normatização 

do instrumento (FIGUEIREDO, 2001), o padrão QIV<QIE é muito frequente nos 

Transtornos de Aprendizagem e correlaciona-se com prejuízo no desempenho acadêmico 

(MOFFITT e SILVA, 1987).  

Kaufman (1981) identificou um perfil específico no desempenho de alguns 

subtestes da WISC-III de indivíduos com dislexia. Foram observados, maiores prejuízos 

nos subtestes Código, Aritmética, Informação e Dígitos evidenciando um perfil 

denominado ACID (KAUFMAN, 1981). Este perfil indica prejuízos neuropsicológicos 

relacionados à automatização viso-motora, memória de trabalho verbal e nível de 

conhecimentos gerais. Posteriormente, Kaufman (1994) propôs um segundo perfil que 

pode estar presente nos distúrbios da aprendizagem, no qual os resultados apontam para 
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prejuízos no subteste Procurar Símbolos ao invés do subteste Informação, denominando 

este segundo grupo de SCAD. Neste perfil, os prejuízos estão concentrados nas habilidades 

de velocidade de processamento e memória de trabalho verbal. Thomson (2003) avaliou 

252 crianças e adolescentes com a WISC-III e os resultados de seu estudo mostraram que 

40% dos sujeitos com Dislexia apresentaram o perfil ACID, enquanto que 50% 

apresentaram o perfil SCAD, sendo que 68% apresentaram escores baixos em Dígitos e 

Códigos e 62% apresentou rebaixamento nestes dois últimos juntamente com o subteste 

Procurar Símbolos. Ao verificar o desempenho por índices fatoriais, observou-se que 80% 

dos disléxicos apresentaram desempenho inferior em “Velocidade de Processamento” 

(Códigos e Procurar Símbolos) e “Resistência à Distração” (Aritmética e Dígitos), que 

caracteriza o perfil SCAD. 

O estudo de Cruz-Rodrigues e colaboradores (2014) caracterizou distintos perfis 

cognitivos de 123 crianças e adolescentes disléxicos na Escala Wecshler de Inteligência 

(WISC-III) por meio de análise de conglomerados. Na amostra total, houve diferença 

significativa entre as medidas de inteligência, com padrão QIV< QIE. Foram identificados 

3 subgrupos de disléxicos, sendo que o subgrupo 1 apresentou menores escores nas 

medidas de QI e subtestes. Já o subgrupo 2 apresentou escores intermediários e o grupo 3 

obteve os maiores escores nos subtestes e QIs. Estes resultados são discutidos 

considerando o tipo de escola, uma vez que 62,5% dos sujeitos do subgrupo 1 eram alunos 

de escolas públicas, enquanto que no subgrupo 3, 78,3% eram alunos de escolas 

particulares. 

Além das distintas alterações cognitivas que pode ser verificada em avaliações de 

inteligência, a leitura das crianças disléxicas é lenta e penosa, pois frequentemente 

cometem erros como inversões de letras e sílabas, confusões auditivas, confusões de letras 

por similaridade visual, omissões e acréscimos de letras, sílabas ou sons (GREGORIE e 

PIERART, 1997). Em estudo de avaliação de habilidades de leitura e escrita de crianças 

com e sem Dislexia, Lukasova, Oliveira, Barbosa e Macedo (2008) verificaram 

dificuldades dos disléxicos na decodificação grafofonêmica tanto na leitura como na 

escrita de palavras. Tais dificuldades foram explicadas em decorrência do pobre 

desenvolvimento da rota lexical, impedindo a assimilação das regras ortográficas. As 

crianças disléxicas cometeram erros de generalização ao apoiarem-se exclusivamente na 

correspondência grafema-fonema, como, por exemplo, na palavra /casa/, lê /cassa/. Além 

disso, houve pior desempenho na detecção de erros em palavras com de trocas fonológicas 
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(/juveiro/ e /ofelha/, por exemplo) e em omissões de letras (/coba/ em /cobra/, /abido/ em 

/abridor/). 

Angelelli et al (2007) realizaram uma caracterização da escrita de crianças 

disléxicas da Itália, cuja ortografia é considerada transparente, avaliando 18 crianças 

através de testes que incluíam palavras regulares com correspondência unívoca, palavras 

regulares que requerem regras de conversão silábica, palavras com transcrição imprevisível 

e pseudopalavras com correspondência uma letra um som. Os erros de escrita dos 

disléxicos foram comparados com o desempenho de 30 bons leitores controles e os 

resultados mostram que os disléxicos apresentaram erros compatíveis com a prevalência do 

uso da leitura fonológica. Também tiveram desempenho inferior em todas as subseções do 

teste de ortografia, com ênfase na categoria de palavras com transcrição imprevisível. 

Logo, o padrão deficiente da escrita é condizente com o quadro de Disgrafia de superfície.  

Outro estudo recente de caracterização da escrita de crianças com Dislexia de 

língua portuguesa foi conduzido por Affonso, Piza, Barbosa e Macedo (2010), no qual a 

amostra foi constituídos 3 grupos, sendo o primeiro composto por 15 disléxicos com idade 

entre 8 e 12 anos, o segundo por 15 sujeitos pareados por idade cronológica e o terceiro 

grupo formado por sujeitos pareados por nível de leitura. Os resultados das análises 

quantitativas e qualitativas indicam que a pontuação total dos participantes com dislexia no 

teste de escrita foi significativamente menor do que a dos participantes do grupo controle 

por idade, mas não houve diferença significativa na pontuação total entre o grupo disléxico 

e o controle por nível de leitura. As crianças do grupo controle por nível de leitura foram 

mais lentas do que os participantes com dislexia e dos controles por idade. Em relação aos 

tipos de erro observados na escrita, houve diferenças significativas entre disléxicos e os 

dois grupos controles para os erros de correspondência unívoca grafema-fonema, omissão 

de segmentos e correspondência fonema-grafema independente de regras.  

 

2.1.5.2. Perfil Cognitivo na Fase Adulta 

  

Mesmo que seja geralmente diagnosticada nos primeiros anos escolares, por ser um 

transtorno decorrente de fatores genéticos associados ao desenvolvimento neurológico 

(GALABURDA, 2005; SHASTRY, 2007), o quadro da Dislexia permanece presente nas 

demais fases da vida e, neste sentido, déficits cognitivos diversos têm sido relatados em 

disléxicos adultos. Durante o ensino superior, disléxicos experimentam com certa 
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frequência dificuldades significativas em relação às demandas acadêmicas, tais como 

tomar notas durante aulas e palestras, escrever resenhas, sintetizar materiais dos cursos 

para exames ou compreender grande quantidade de material escrito complexo (KIRBY et 

al, 2008).  Além disso, estudar o perfil cognitivo de disléxicos adultos pode ser interessante 

devido aos fatores familiais de risco para o transtorno. Deste modo, estudos familais 

podem identificar percursores da dislexia anteriores ao aprendizado da leitura e da escrita 

bem como o padrão de transmissão intergeracional (SNOWLING, DAWES, NASH e 

HULME, 2012).  

Investigações do perfil cognitivo com a Escala Wechsler para adultos (WAIS) 

também foram conduzidas e fornecem informações importantes para compreensão dos 

déficits neuropsicológicos e para o auxílio diagnóstico. Alm e Kaufman (2002) 

compararam o perfil de desempenho de disléxicos e controles na WAIS-R e verificaram 

que o perfil ACID (prejuízo em Aritmética, Códigos, Informação e Dígitos) também é 

presente em adultos. Quase 31% da amostra apresentou menor desempenho nos quatro 

subtestes do perfil, enquanto 79,5% obteve pontuações menores em pelo menos três dos 

subtestes. Estes resultados mostram que a presença do perfil ACID, completo ou parcial, é 

um importante indício de transtorno de aprendizagem. Kaufman e Lichtenberger (2006) 

propuseram outro perfil cognitivo que pode estar presente nos transtornos da 

aprendizagem, o SCALD, no qual os piores desempenhos são obtidos nos subtestes 

Procurar Símbolos, Códigos, Aritmética, Sequência de Números e Letras e Dígitos da 

WAIS-III. Por fim, Laasonen et al (2009) propõem ainda outro perfil, denominado 

VSDLC, no qual os subtestes com piores desempenhos são Vocabulário, Semelhanças, 

Dígitos, Sequência de Número e Letras e Códigos. Este perfil é semelhante ao verificado 

por Kaufman e Lichtenberger (2006), com diferenças relacionadas apenas à ausência de 

prejuízo em Aritmética e presença de prejuízos em Vocabulário.  

Oliveira e colaboradores (no prelo) compararam o desempenho de adultos com e 

sem Dislexia na WAIS-III. No geral, os resultados apontam piores escores dos disléxicos 

no QIV e nos subtestes Completar Figuras, Códigos, Raciocínio Matricial, Semelhanças, 

Sequencia Número-Letra e Vocabulário. Não houve diferenças de grupos no QIE e QIT. 

Em relação aos índices fatoriais, os disléxicos apresentaram piores níveis de Memória 

Operacional, enquanto os escores mais altos foram observadas em Organização Perceptual.  

 Sterling e colaboradores (1998), em estudo sobre padrão de escrita de adultos 

disléxicos, verificaram maior lentidão na produção de textos e menor volume de material 

escrito. Análises da escrita livre apontaram que o esforço e tempo maiores demandados 
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pelos disléxicos durante tarefa são decorrentes de déficits no domínio das regras 

ortográficas e pela persistência no uso de estratégias fonológicas de escrita. Singleton e 

Henderson (2009) encontraram déficits significativos em testes computadorizados de 

memória de trabalho auditiva, acesso lexical e processamento fonológico. 

 Em estudo Snowling, Dawes, Nash e Hulme (2012), adultos responderam 

questionário de sintomas relacionados à leitura e habilidades subjacentes, um questionário 

de sintomas de TDAH e realizaram testes de leitura de palavras, de pseudopalavras e de 

escrita. Questionários de avaliação dos sintomas da Dislexia incluem não somente itens 

sobre habilidades de leitura, mas também sobre habilidades relacionadas a outros quadros 

que podem estar associados à dislexia, tais como habilidades de atenção, organização, 

linguagem oral e motricidade. As medidas de auto-relato de adultos disléxicos se 

correlacionaram robustamente com baixo desempenho na tarefa de leitura, bem como 

foram observadas correlações moderadas entre a nomeação verbal e fatores atencionais.  

Os adultos com formação superior que têm dificuldades relativamente leves de leitura 

vêem-se como pessoas com deficiência no local de trabalho mais do que seus pares e, 

portanto, têm maior probabilidade de se auto-relatarem como disléxicos do que uma pessoa 

igualmente afetada, mas que exerça um trabalho manual. 

 Brucke (1993) verificou que adultos disléxicos diagnosticados na infância, 

independentemente dos elevados níveis de escolaridade, apresentam déficits de 

reconhecimento de palavras percebidos primariamente em longos tempos de reação. 

Demonstram também pobre domínio das correspondências grafema-fonema, confiança no 

uso de regras de decodificação inadequadas para padrões irregulares da língua e pobre 

domínio de habilidades de consciência fonológica. Estes resultados são similares aos 

obtidos por crianças disléxicas e indicam a persistência das dificuldades fonológicas e de 

reconhecimento de palavras ao longo da vida. Os desempenhos de compreensão leitora e 

reconhecimento de palavras no grupo de disléxicos foram similares aos obtidos pelas 

crianças, apesar da diferença de 10 anos entre os sujeitos. Na análise de tempo de reação 

para reconhecimento de palavras, os disléxicos adultos apresentaram maior lentidão que as 

crianças. 

Ramus et al (2003) realizaram estudo com adultos universitários com e sem 

diagnóstico de Dislexia, o objetivo foi avaliar a presença de prejuízos referentes às três 

principais teorias explicativas da dislexia: a fonológica, a magnocelular nas dimensões 

auditiva e visual e a cerebelar. Todos os sujeitos apresentaram déficits fonológicos, 

enquanto 62% da amostra apresentou prejuízos auditivos, 25% nas tarefas motoras e 12% 
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déficits visuais. A presença de déficits auditivos agravou os prejuízos fonológicos. A 

integração dos dados demonstrou que a presença de prejuízos fonológicos independe da 

manifestação de prejuízos sensoriais ou motores e é suficiente para explicar a causa das 

dificuldades de leitura. 

 

2.2. Leitura: desenvolvimento e modelos cognitivos 

 

Diversos processos cognitivos ocorrem simultaneamente durante a leitura, uma vez 

que se trata de uma habilidade altamente complexa e sofisticada que envolve percepção 

visual, movimento ocular, associação visuo-auditiva, reconhecimento auditivo, 

processamento fonológico, memória visual, memória auditiva, expressão oral, 

reconhecimento auditivo e processos verbais superiores (ETCHEPAREBORDA, 2003). 

Além disso, Pinheiro (1994) coloca que muitas destas habilidades já se encontram 

desenvolvidas em crianças por volta de cinco anos.  

Considerando que o processo de aquisição das habilidades de leitura e escrita é 

gradual, o modelo proposto por Frith (1985) descreve três estágios que ocorrem na 

seguinte ordem: logográfica, alfabética e ortográfica. Na leitura a escrita logográfica as 

palavras são percebidas como desenhos e as crianças usam pistas contextuais para a leitura 

em vez de decodificação grafema-fonema. Ocorrem as primeiras discriminações entre as 

palavras do vocabulário, que é restrito e faz acesso com a memória semântica que 

intermedeia a pronúncia da palavra. Portanto, a pronúncia não é construída, mas sim 

evocada.  

Na leitura e escrita alfabética dá-se início o acesso à representação fonológica das 

palavras, isolando os fonemas individualmente e mapeando-os nas letras correspondentes. 

Ocorre aprendizagem visual das letras e das formas motoras da correspondência grafema-

fonema e fonema-grafema. Num primeiro período, a criança pode perceber a tarefa de 

escrita como independente da tarefa de leitura, pois algumas vezes ela consegue escrever 

palavras pequenas de seu vocabulário visual, mas não sabe fazer leitura delas e o contrário 

também pode ocorrer. Conforme Pinheiro (1994), nesta etapa, a formação do léxico 

alfabético utiliza inicialmente a identificação de grafemas individuais. É composto de 

processador fonológico, que realiza a produção de fonemas para a leitura, e processador 

ortográfico, que faz a produção de grafemas para a escrita. O acesso ao significado ocorre 

pela rota fonológica, com processamento visual analítico, da esquerda para a direita. No 
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último estágio, leitura e escrita ortográfica, as crianças lêem e escrevem reconhecendo as 

unidades morfêmicas das palavras. O reconhecimento neste estágio está relacionado 

diretamente ao sistema semântico e grafêmico lexical. Ocorre a internalização de modelos 

complexos que compõem o léxico ortográfico, bem como a memorização de clusters, que 

podem ser compostos por grupos de consoantes iniciais, grupos de consoantes finais, 

vogais e grupos vocálicos.  

De acordo com Frith (1985, 1990), interrupções na progressão de uma a outra fase 

ao longo do desenvolvimento da leitura podem levar a distúrbios de leitura. Tal interrupção 

pode ocorrer já na passagem do estágio logográfico para o alfabético, ou apenas na 

passagem do alfabético para o ortográfico. Seymor e MacGregor (1984) apud Pinheiro 

(1994), em estudo teórico sobre a formação do léxico, o acesso e a recuperação lexical 

propõem os mesmos estágios que Frith, porém estes não são percebidos como 

necessariamente dependentes e sucessivos. Outra teoria de desenvolvimento da leitura e da 

escrita é a proposta por Marsh, Friedman, Welch e Desberg (1981) apud Pinheiro (1994), 

que é composta pelas seguintes etapas: a) Adivinhação linguística; b) Estratégias de 

aproximação visual; c) Decodificação sequencial e d) Decodificação hierárquica. 

No primeiro estágio está em ação um vocabulário visual, que correspondente ao 

estágio logográfico do modelo proposto por Frith. Nele, a criança pode substituir palavras 

desconhecidas por palavras similares em seu vocabulário visual, que sejam 

semanticamente aceitáveis naquele contexto. Mesmo assim, a palavra adivinhada em nada 

se parece com a palavra impressa, na maioria das vezes. No estágio das estratégias de 

aproximação visual, que ocorre durante o primeiro ano de alfabetização, a criança começa 

a fazer aproximações entre as estruturas gráficas das palavras que conhece com as palavras 

novas que lhe são apresentadas. Inicialmente, esta estratégia é usada somente com a 

primeira letra das palavras. Mais tarde, o comprimento e outras características 

psicolinguísticas da palavra passam a ser incluídas nessa aproximação.  

O estágio da decodificação sequencial ocorre por volta dos 7 anos de idade e se 

caracteriza pela aquisição das regras de conversão grafema-fonema. A criança percebe que 

muitas palavras são pronunciadas da mesma maneira e a partir da descoberta dessas 

pronúncias tenta transpor as mesmas para a leitura de palavras com os mesmos fonemas. 

Os erros de regularização fonológica são comuns e ocasionam a criação de neologismos 

(messa, por exemplo). No quarto estágio, decodificação hierárquica, a criança usa pistas 

contextuais para realizar decodificação fonológica ou ortográfica, além de usar analogias 

com palavras conhecidas. Ocorre entre 8 e 10 anos de idade  
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Para Goodman (1973) apud Pinheiro (1994), a leitura é um jogo psicolinguístico de 

adivinhação: ao ler palavras em combinação, o leitor faz uso de prévio conhecimento 

sintático e semântico para fazer antecipações sobre partes do texto. Quanto mais 

desenvolvidas as habilidades de leitura, maior a habilidade de realizar inferências a partir 

de contexto para a compreensão do material lido. O mesmo autor propõe um modelo top-

down de leitura, sendo o processo central deste modelo a adivinhação. Ao contrário deste 

modelo, o modelo de dupla-rota enfatiza o processo de decodificação grafo-fonêmica como 

principal componente e por este motivo, trata-se de uma modelo de processamento bottom-

up. 

Em relação aos paradigmas e modelos teóricos propostos para explicar o processo 

cognitivo de reconhecimento de palavras, os dois mais estudados e descritos na literatura 

são o modelo de dupla rota e o conexionista. No modelo de dupla rota, durante o 

processamento fonológico ocorrem os estágios de processamento de conversão letra-som, 

o acesso à memória fonêmica e ao sistema de reconhecimento auditivo de palavras, 

também chamado de léxico fonológico.  

O modelo de dupla rota é composto pelo processamento fonológico e o lexical 

(ELLIS e YOUNG, 1988). Na rota fonológica, a emissão da leitura da palavra se dá pela 

decodificação e conversão de grafemas para fonemas. O grafema é a representação gráfica 

das letras. Já o fonema se refere ao som a ser emitido durante a realização da leitura. O 

processamento fonológico inicia-se pela conversão de partes de palavra e segmentos 

ortográficos em sons e segmentos fonológicos até que a pronúncia da palavra seja 

alcançada. À medida que a criança se torna mais competente na leitura, observa-se o 

aumento da velocidade do processamento e da extensão dos segmentos processados. Além 

disso, o uso da rota fonológica possibilita a leitura de palavras novas ou inventadas 

(CAPOVILLA e CAPOVILLA, 2002).  

Na rota lexical, a pronúncia acontece pelo reconhecimento da palavra como um 

todo. O processo inicia-se com o reconhecimento da representação ortográfica pré-

armazenada da palavra no léxico mental ortográfico, que por sua vez ativa o léxico 

semântico. Finalmente, a representação fonológica é resgatada e ocorre a pronúncia da 

palavra. Uma vez que a rota lexical produz leitura mediada pelo léxico visual, ela funciona 

melhor com palavras conhecidas e de alta frequência, sem importar a sua regularidade.  

Uma vez que o léxico mental é formado pelos arquivos que armazenam 

informações acústicas, ortográfica, semântica e fonológica e estes arquivos são separados 
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funcionalmente, o efeito lexical é decorrente da facilidade no processamento e acesso 

destes arquivos, conforme a automatização da leitura e da escrita (PINHEIRO, 1994).  

O modelo conexionista de Seidenberg e McClelland (1989) sugere o processamento 

paralelo da leitura e é também chamado de modelo triplo (ortografia, fonologia e 

semântica). A figura 1 apresenta os domínios cognitivos relacionados ao processamento de 

palavras neste modelo: 

 

Figura 1: O modelo triangular de leitura de palavras segundo Seidenber e McClelland 

(1989). 

  

O termo conexão é utilizado por Coltheart para explicar o modelo DCR, no qual 

constam 4,5 milhões de conexões. As conexões são dispositivos expositivos usados para 

falar sobre como os modos do modelo comunicam-se entre si. Os modelos conexionistas, 

por outro lado, consideram as conexões como semelhantes a neurônios, uma vez que se 

inspiram em redes neurais. Nestes modelos, as conexões são realizáveis fisicamente. Os 

modelos conexionistas são desenvolvidos com a aplicação de algoritmos de aprendizagem 

em alguma rede neural, ao passo que a arquitetura de modelos não conexionistas 

geralmente é especificada pelo modelador com base nos efeitos empíricos que o modelo 

busca explicar.  

 Nos modelos conexionistas, os processos cognitivos assumem forma de interações 

cooperativas e competitivas entre grandes unidades de processamento simples, semelhantes 

a neurônios. As interações entre as unidades são regidas por conexões com pesos 

diferentes, que codificam o conhecimento de longo prazo do sistema e são aprendidas 

gradualmente por meio da experiência. As unidades organizam-se em camadas ou grupos 

que codificam o estímulo para o sistema. Por exemplo, um grupo pode codificar a forma 
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escrita da palavra (ortografia), outro codifica a forma falada da palavra (fonologia) e um 

terceiro fator codifica o significado (semântica). 

 A abordagem conexionista visa capturar as propriedades computacionais essenciais 

dos vastos conjuntos de elementos neuronais reais encontrados no cérebro. Possui como 

vantagem lidar com a aprendizagem explicitamente, pois as redes neurais se modificam 

com as experiências (conexões gradualmente mais fortes e precisas entre unidades 

diferentes). Como nos modelos de dupla-rota, é possível discernir duas «vias» para a 

leitura de palavras em voz alta: a via fonológica, responsável pelo mapeamento entre as 

letras e os sons nas palavras, e a via semântica, em que o mapeamento entre a grafia e a 

fonologia da palavra é mediado semanticamente. Ao contrário dos modelos de dupla-rota, 

no entanto, no modelo triangular o reconhecimento de palavras resulta da ativação de todas 

as três classes de representações. Isso não significa, no entanto, que todas elas contribuam 

igualmente para o reconhecimento de palavras. Pelo contrário, o grau de ativação das 

representações fonológicas e semânticas parece variar em função de características da 

palavra e do leitor. Por exemplo, há evidência de que, nas fases iniciais da alfabetização, as 

representações fonológicas contribuem mais para o reconhecimento de palavras do que as 

representações semânticas (SNOWLING e HULME, 2005).  

 

2.2.1. Avaliação do Reconhecimento de Palavras: Decisão Lexical 

 

Uma modalidade de instrumento avaliativo para o reconhecimento de palavras que 

possibilita analisar tanto o acesso lexical como a formação do léxico são as tarefas de 

decisão lexical. Neste tipo de prova o sujeito, após inspeção de um estímulo linguístico, 

deve decidir se o mesmo é uma palavra real ou uma pseudopalavra (BALOTA e 

CHUMBLEY, 1984). Gijsel, Van Bom e Bosman (2004) mostraram a viabilidade da 

aplicação de testes de decisão lexical como uma alternativa plausível e ferramenta 

complementar para a avaliação das competências de leitura. Em aplicação com 130 

crianças de ensino fundamental, houve correlações moderada ao longo das séries e 

confiabilidade em procedimentos de teste-reteste. 

O processo de decisão lexical pode ser avaliado através da modalidade auditiva, na 

qual o sujeito ouve o som do item linguístico apresentado, ou através da modalidade visual, 

na qual o sujeito visualiza os itens do teste num determinado período de tempo. Na 

modalidade auditiva, a tarefa de decisão lexical exige o funcionamento preservado da alça 

fonológica para identificar e discriminar sequências de sons, bem como de conhecimento 
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lexical para identificação de sequências como reais ou inventadas. Neste sentido, Naito et 

al (2008) verificaram o efeito da escolaridade sobre o desempenho de idosos saudáveis nas 

tarefas de decisão lexical auditiva. Os participantes tinham por volta de 60 anos de idade e 

foram divididos em dois sub-grupos, sendo o primeiro com escolaridade de 1 a 8 anos e o 

segundo com escolaridade superior a 8 anos. Os erros em pseudopalavras predominaram 

nos dois grupos. Porém, as pontuações totais foram significativamente menores no grupo 

de baixa escolaridade, principalmente para as palavras de baixa frequência. 

 Tarefas de decisão lexical permitem o mapeamento do processamento ortográfico 

em dois níveis. Primeiro, comparando a sensibilidade entre os estímulos visuais com letras 

e estímulos com sinais gráficos não relacionados à linguagem escrita. Em segundo lugar, o 

contraste entre os itens ortográficos familiares (palavras) e não-familiares (pseudopalavras, 

quasepalavras) fornece informações sobre a familiaridade dos sujeitos com representações 

ortográficas e o nível de desenvolvimento do léxico visual para palavras (HASKO e 

colaboradores, 2013). Conforme o modelo de dupla-rota, o contraste entre estímulos não 

familiares e familiares pode estar relacionado ao processamento fonológico, pois as regras 

de correspondência grafema-fonema devem ser aplicadas para que os itens não-familiares 

sejam mapeados. Uma vez que pseudohomófonas e pseudopalavras são derivadas de 

palavras reais é possível que elas possam ser lidas pelo mapeamento de unidades lexicais 

grandes, como os bigramas e trigramas. Por outro lado, os processos de leitura 

permanecem sublexicais.  

 Em estudo de ressonância magnética funcional com adultos bons leitores, Carreiras, 

Mechelli, Este´vez e Price (2007) compararam a mudança de ativação neuronal durante 

tarefas de decisão lexical e a leitura em voz alta. As provas foram apresentadas na 

modalidade visual e as mesmas palavras e pseudopalavras foram usadas em ambas as 

tarefas. Desta maneira, foi possível verificar os efeitos das diferentes tarefas, da 

lexicalidade e a interação da lexicalidade com as tarefas. Os padrões de ativação para 

decisão lexical e a leitura em voz alta foram muito semelhantes, com ativação em áreas 

associadas com o reconhecimento de palavras e recuperação lexical, como o giro fusiforme 

esquerdo, o córtex temporal posterior e a ínsula bilateral. 

Além disso, Carreiras, Mechelli, Este´vez e Price (2007) observaram diferenças de 

ativação entre as modalidades de tarefa, sendo que houve maior ativação durante a tarefa 

de decisão lexical em áreas associadas com a tomada de decisões e com áreas motoras 

primárias (giros bilaterais pós-central, área motora suplementar, hemisfério direito do 

cerebelo), enquanto que na prova de leitura em voz alta houve maior ativação em áreas 
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relacionadas com a articulação fonética e a audição (giros bilaterais pré-centrais, giro 

temporal superior e cerebelo posterior). O efeito de lexicalidade também foi consistente 

nas tarefas, sendo que o aumento da ativação no córtex pré-central esquerdo foi maior para 

a leitura do que para a decisão lexical, e maior no córtex frontal inferior direito para a 

tarefa de decisão lexical do que para a leitura de pseudopalavras. 

Xiao et al (2005) realizaram também um experimento com ressonância magnética 

funcional (fMRI) para verificar as diferenças de processamento de palavras e 

pseudopalavras em tarefa de decisão lexical auditiva em mandarim. Os resultados 

mostraram que o processamento de pseudopalavras e palavras reais ativaram com maior 

intensidade as regiões do giro bilateral frontal inferior, superior, giro temporal médio, giro 

calcarino e lingual e o giro supramarginal esquerdo. A ativação do giro frontal inferior 

esquerdo foi significativamente maior para as pseudopalavras do que para palavras reais. 

Por outro lado, para o processamento de palavras reais houve maior ativação na região do 

giro supramarginal esquerdo, sugerindo um papel dessa região na representação da 

informação fonológica ou semântica de duas palavras de caracteres chineses no nível 

lexical. 

Em relação à avaliação da decisão lexical em sujeitos com Dislexia, Martens e de 

Jong (2006) avaliaram disléxicos de 10 anos de idade, controles por idade cronológica e 

controles por nível de leitura foram em uma tarefa com palavras de 3 a 6 letras de 

comprimento. Foi verificado efeito de comprimento para a decisão lexical 

significativamente maior nos disléxicos e crianças com mesmo nível de leitura do que nos 

sujeitos controles. Esses resultados confirmam a preposição teórica de que os disléxicos 

continuam dependendo predominantemente do processamento fonológico para a leitura, 

enquanto leitores normais desenvolvem a leitura pela rota lexical e possuem maior 

velocidade de processamento na leitura de estímulos linguísticos longos.  

 A prova de decisão lexical foi utilizada em alguns estudos de ressonância magnética 

funcional em sujeitos disléxicos (KRONBICHLER et al., 2007; VAN DER MARK et 

al.,2011; WIMMER et al., 2010). Os principais resultados apontam uma reduzida 

sensibilidade ortográfica indicada pela ausência de hiperativação para o material 

linguístico (palavras, pseudopalavras e pseudohomófonas) em comparação com falsas 

letras. Os resultados também indicam ausência de familiaridade ortográfica marcada por 

ativação não reduzida em estímulos familiares (palavras) em comparação com estímulos 

ortográficos não familiares (pseudohomófonas, pseudopalavras e falsas letras na área 

visual para forma de palavras (VAN DER MARK et al.,2011; WIMMER et al.,2010). Além 
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disso, os resultados indicam déficits de processamento fonológico sugerido pela 

hipoativação em resposta a pseudohomófonas e pseudopalavras em disléxicos no giro 

frontal inferios esquerdo (WIMMER et al.,2010). Estudo de decisão lexical com registro 

de EEG (TORKILDSEN et al, 2007) mostrou que respostas em N400, potencial envolvido 

no processamento semântico, foram destacadas no grupo controle e atenuadas ou ausentes 

nas crianças de risco de desenvolver Dislexia. Os resultados sugerem que déficits de 

crianças de risco não se restringem a um nível de habilidades fonológicas apenas, mas 

também a um nível de ordem superior, tais como habilidades linguísticas lexicais e de 

transformação semântica. 

Milne, Hamm, Kirk e Corballis (2003b), também em um estudo com decisão 

lexical e registro de EEG de alta densidade em disléxicos e controles, compôs a amostra 

experimental com disléxicos disfonéticos e 6 deseidéticos, pareados por sexo, idade e 

lateralidade. Os disfonéticos apresentaram maior ocorrência de ondas beta nas regiões 

anteriores em comparação com as posteriores, enquanto que os desidéticos mostraram 

maior ativação de ondas beta nas regiões posteriores. Somente os sujeitos controles 

apresentaram uma correlação positiva entre o desempenho no teste e a assimetria esperada 

para a direita e assimetria. Na discussão dos resultados, os autores também apontam para a 

persistência do uso da rota fonológica nos disléxicos disfonéticos.  

Em estudo com avaliação simultânea de tomada de decisão lexical e decodificação 

fonológica, Milne, Nicholson e Corballis (2003a) avaliaram 100 adultos bons leitores e 21 

adultos disléxicos. Dentre os disléxicos, 11 eram do subtipo disfonético e 10 do tipo 

deseidético. Os disléxicos deseidéticos mostraram significativo déficit na tarefa de tomada 

de decisão lexical em comparação com os disléxicos disfonéticos. Por outro lado, não 

houve diferenças entre os subtipos de disléxicos na tarefa de decodificação fonológica, 

sendo presentes déficits fonológicos em ambos os grupos. Os autores explicam que o 

déficit presente na decodificação fonológica em disléxicos deseidéticos pode ser explicado 

pelo aumento do envolvimento de procedimentos lexicais nas tarefas fonológicas como 

uma estratégia análoga e frequentemente utilizada em bons leitores. 

Bergmann e Wimmer (2008) verificaram a velocidade de disléxicos em tarefas de 

decisão lexical auditiva e visual. Os resultados indicaram menor dificuldade para com a 

distinção fonológica/auditiva entre pseudo-homófonas e pseudopalavras, mas uma grande 

dificuldade com a distinção ortográfica/visual entre as palavras e pseudo-homófonas. 

Foram encontrados déficits de velocidade nos disléxicos para três lócus no modelo de 

dupla rota: um léxico ortográfico empobrecido, acesso lento a partir da entrada do léxico 
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ortográfico para o fonológico (rota lexical) e de grafemas aos fonemas rota (rota 

fonológica). 

 

2.3. Potenciais Relacionados a Eventos 

 

Os Potenciais Relacionados a Evento (ERPs) ou Potenciais Cognitivos são o registro 

da variação da voltagem no tempo em resposta à apresentação de um estímulo em um 

contínuo que pode ser endógeno ou exógeno (LUCK, 2005). Os ERPs refletem os 

potenciais pós-sinápticos de neurônios corticais, gerados quando os neurotransmissores se 

ligam aos receptores nas membranas de células pós-sinápticas e provocam tanto a abertura 

quanto o fechamento dos canais iônicos, conduzindo assim mudanças graduais no 

potencial da membrana da célula. A somatória dos potenciais pós-sinápticos permite o 

registro no escalpe uma distância longa (LUCK, 2005). Portanto, os ERPs são a somatória 

da atividade de uma população de neurônios ativados simultaneamente em diferentes 

partes do cérebro (OTTEN e RUGG, 2005). Um potencial evocado a um único estímulo 

tem amplitude aproximada entre 5-10μV (KUTAS e DALE, 1997).  

O EEG registra a variação da voltagem no córtex cerebral por meio de eletrodos 

fixos no escalpe e conectados a um amplificador. A variação da amplitude de um EEG 

normal pode variar entre -100 e +100μV com uma faixa de frequência de 40 Hz ou mais 

(COLES e RUGG, 1997). O posicionamento dos eletrodos no escalpe deve seguir as 

normas do Sistema Internacional 10-20, padronizados por Jasper em 1958, que possuem 4 

pontos como referência que formam linhas que orientam o posicionamento dos demais 

eletrodos. O násio e o ínion formam uma linha central e os dois pré-auriculares formam 

uma linha que cruza com a linha formada pelo násio e o ínion. Os eletrodos são 

posicionados em 10 e 20% de distância das linhas formadas pelos pontos (HUGDAHL, 

1995). 

A análise dos ERPs se dá pela média de um número de registros realizados durante 

um experimento com uma situação controlada. O sinal analisado apresenta ondas que são 

compostas por uma série de picos e vales de voltagens positivas e negativas que, isolados 

em uma janela de tempo, são chamados de componentes. A nomenclatura dos componentes 

tipicamente refere-se à polaridade (P para positivo e N para negativo) e à localização 

temporal em milissegundos, podendo ser um valor aproximado ao momento em que ocorre 

(LUCK, 2005). Os componentes devem ser analisados conforme a tarefa utilizada, sua 
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localização no escalpe, o tempo de duração, bem como considerando as perspectivas 

teóricas e bases neurológicas que o pesquisador tem como base para analisar o aspecto 

funcional do componente (COLES e RUGG, 1997). 

As medidas dos ERPs comumente analisados são a amplitude e latência (COLES e 

RUGG, 1997). A amplitude é medida em microvolts (μV) e é mensurada em relação aos 

picos dos valores mínimos e máximos da voltagem em uma determinada janela de tempo 

ou em relação a média de voltagem em uma determinada janela de tempo. A latência, em 

milissegundos, é obtida pela análise da relação temporal entre o estímulo apresentado e o 

componente de interesse, verificando o ponto no tempo em que o pico é atingido. 

A mensuração da atividade neuronal por métodos como a eletroencefalografia e a 

magnetoencefalografia apresentam importantes vantagens quando comparadas com 

técnicas de neuroimagem como a ressonância magnética funcional, principalmente por 

oferecerem medidas com alta precisão temporal (MICHEL et al, 2004; MENENDEZ et al, 

2004). Entretanto, tais métodos apresentam uma desvantagem na medida em que consistem 

em medidas dos sinais superficiais do escalpe, não indicando de forma precisa a fonte 

geradora no cérebro das atividades coletadas. Com o avanço da área de informática e com 

o surgimento de equipamentos de EEG com número elevado de canais (128 e 256 

eletrodos), tal cenário vem sofrendo importante transformação. Diversos algoritmos têm 

sido investigados para, com base em uma coleta de sinal proveniente de número elevado de 

eletrodos, resolver o chamado problema inverso gerado pelo campo eletromagnético e 

assim possibilitar uma localização de áreas cerebrais geradoras daquele sinal coletado pelo 

EEG (MICHEL et al, 2004; MENENDEZ et al, 2004). Diversas são as questões técnicas 

envolvidas para que ao final se tenha uma informação precisa sobre a localização; entre 

elas, considera-se importante o número de eletrodos utilizados na coleta do sinal. Diversos 

estudos sinalizam que a precisão aumenta drasticamente entre um sistema de 31 eletrodos 

para outro de 63, e aumenta (não tão drasticamente) de um sistema de 63 para outro de 123 

eletrodos (MICHEL et al, 2004). 

Avanço também importante é a reconstrução não-invasiva e tridimensional dos 

geradores da atividade eletromagnética do cérebro medidas no escalpe pelo EEG, técnica 

esta chamada de tomografia cerebral eletromagnética (MENENDEZ et al, 2004). Segundo 

Menendez et al (2004) esta é a única possibilidade de investigar de forma não-invasiva 

com uma resolução temporal precisa o impacto do comportamento na atividade neuronal. 

Além disso, a precisão temporal permite investigar os processos curtos em que diferentes 

redes neuronais participam durante eventos sensoriais e cognitivos. Assim, estudos 
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investigando relações entre eventos comportamentais e atividade cerebral (estudos que 

investiguem potenciais relacionados a eventos – ERP) que busquem localização temporal e 

espacial passam a ter novo destaque.  A Figura 2 apresenta esquema relacionando tarefa de 

tempo de reação, potencial relacionado a esse evento e reconstrução 3D dessa atividade. 

 

Figura 2: Tarefa comportamental, ERP e reconstrução 3D. 

 

Por fim, com esses avanços em modelos matemáticos, surge a possibilidade de 

estudar o período de atividade cerebral coletado durante tarefa comportamental dividindo-o 

em diferentes mapas de segmentação. A segmentação é o processo de determinação de 

períodos de estabilidade nos mapas de representação dos ERPs. Estes mapas representam 

micro-estados funcionais do cérebro durante processamento de informação e é a partir 

desses mapas que se busca estimar as fontes geradoras desses micro-estados. A grande 

vantagem do uso dessa técnica é que, diferente de técnicas baseadas em hemodinâmica, 

imagens reconstruídas com base nas alterações elétricas estão diretamente ligadas com os 

processos neuronais/processamentos de informação. 

Dentre os ERPs mais estudados encontra-se o P300, potencial cognitivo que depende 

da atenção e discriminação a estímulos e que ocorre em média, 300 milésimos de 

segundos, após a apresentação do estímulo e possui voltagem positiva. Já o complexo 

N100-P200, também registrado em estudos de ERPs, está relacionado à análise 

sensorial/perceptiva das características físicas de estímulos. Em relação à linguagem, 

Robichon, Besson e Habib (2002) descrevem que os componentes P150 e P350 

apresentam-se reduzidos em indivíduos com prejuízos nesta habilidade, o que demonstra a 

existência de déficits precoces de processamento sensorial.  

Outro potencial amplamente avaliado em pesquisas sobre linguagem e leitura é o 

N400, visto que é emergente no processamento semântico de textos. Hutzlera et al (2004) 

verificaram o padrão do N400 durante o reconhecimento de palavras a partir do efeito da 

frequência da primeira sílaba como facilitador ou inibitor do acesso pré-lexical. Os 
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sujeitos, adultos bons leitores, realizaram uma tarefa de decisão lexical. Os resultados 

demonstraram amplitude negativa do N400 para as palavras de maior frequência e, 

portanto, com maior quantidade de associações semânticas. 

 

2.3.1. Potenciais Relacionados e Eventos e Decisão Lexical 

 

Conforme Hagoort e Kutas (1995), uma importante característica dos ERPs que os 

tornam uma medida interessante nos estudos dos aspectos sensoriais e cognitivos 

envolvidos no processamento linguístico é a multidimensionalidade que possuem, uma vez 

que as dimensões de latência, polaridade, amplitude e distribuição da amplitude ao longo 

de regiões do escalpe refletem não somente aspectos quantitativos da atividade neuronal 

elétrica, mas também distinguem qualitativamente distintos estágios do processamento 

linguístico. Um exemplo de tal propriedade é percebido quando diferentes padrões de 

ERPs são observados conforme os tipos de estímulos apresentados (visual ou auditivo), 

bem como pela violação de regras semânticas e sintáticas, refletindo o engajamento em 

processamentos distintos. 

Dessa forma, apesar de diversos estudos terem apontado o processamento fonológico 

como um dos fatores principais déficits nos disléxicos, não se deve excluir a investigação 

de déficits no processamento de outras habilidades, tais como o ortográfico, semântico, 

sintático e morfológico, uma vez que a dificuldade de decodificação em jovens disléxicos 

persiste na fase adulta, apesar da extensa exposição aos materiais impressos ao longo da 

vida. Além disso, verificar as manifestações eletrofisiológicas em crianças, adolescentes e 

adultos com desenvolvimento normal de leitura é essencial para que as particularidades do 

processamento cognitivo na Dislexia sejam melhor compreendidos.  

Considerando a precisão temporal do processamento de informação que os ERPs 

fornecem, bem como a verificação de diferentes níveis de processamento cerebral de 

palavras isoladas, diversos potenciais relacionados à eventos têm sido relatados e 

associados a estágios específicos da leitura. De acordo com Bentin et al (1999), as 

principais famílias de componentes de ERP descritas na literatura sobre processamento de 

palavras são representadas pelo N200, o N400 e P600.  

Atualmente, o N200 (com pico negativo por volta de 200ms) tem sido descrito 

também como N170 (com pico negativo por volta de 170ms), dependendo do timming do 

processamento eletrofisiológico. É o potencial informativo para o processamento de 
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estímulos visuais mais precoce e manifesta-se nas regiões occipital e occipito-temporal 

(BENTIN et al, 1999). No hemisfério esquerdo, diversos estudos têm relatado maiores 

amplitudes do N170 para estímulos ortográficos do que não ortográficos, com padrão 

contrário ao observado no hemisfério direito (BENTIN et al, 1999; SIMON et al 2004; 

JUCLA et al 2010; KAST, ELMER, JANCKE e MEYER, 2010; DUJARDIN et al, 2011; 

HASKO et al, 2013). Palavras, pseudopalavas, sequências de consoantes, sequências de 

símbolos alfanuméricos e sequências de formas eliciaram padrão do N170 nas regiões 

occipto-temporais. Maurer et al (2005), bem como Proverbio, Zani e Adorni (2008) 

realizaram análises de fonte geradora deste ERP que é associado à atividade do giro 

fusiforme esquerdo, chamado de área visual da forma de palavras (VWFA – Visual Word 

Form Area).   

O potencial N400 é o mais estudado em estudos sobre linguagem no geral, sendo 

geralmente mais pronunciado nas regiões centro-parietais do que nas frontais. Em jovens 

adultos, sua janela temporal varia entre 380-440ms pós-estímulo. Aparece em 

experimentos com palavras, sentenças ou discursos apresentados oralmente ou 

visualmente, ou ainda em linguagem de sinais. Experimentos com palavras escritas 

apresentam início do potencial por volta de 200ms pós-estímulo e duração de 300ms. Já na 

modalidade auditiva de apresentação, inicia-se por volta de 100ms com duração de 400ms. 

Estudos tradicionais que analisam o N400 avaliam a manipulação de informações 

linguísticas no processamento semântico. O N400 é sensível a características lexicais de 

palavras. Palavras reais eliciam menores N400 do que pseudopalavras homófonas. Além 

disso, sequências aleatórias de letras não produzem N400 em adultos. Em relação à 

frequência de itens em uma língua, palavras de alta frequência eliciam menores amplitudes 

no N400 do que palavras de baixa frequência. Em estudos com sentenças este efeito pode 

não existir se palavras de baixa frequência tiver sido apresentada anteriormente (LUCK e 

KAPPENMAN, 2012). 

O P600 tem sido relacionado à construção e extração de estruturas sintáticas, elemento 

importante para a compreensão linguística. É denominado por alguns autores como SPS - 

Syntactic Positive Shift (HAGOORT et al, 1993). O P600, onda positiva lenta, tipicamente 

com início 500ms pós-estímulo, duração aproximada de 100ms e pico observado em 

600ms. É mais observado em regiões posteriores e ás vezes em regiões anteriores. É 

observado tanto em estímulos visuais quanto auditivos. É sensível à manipulação sintática, 

assim como o N400 é para aspectos semânticos. Tem sido relatado em experimentos com 

violações sintáticas de sentenças, até mesmo sentenças que sejam sem significado. Além 
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disso, os efeitos do P600 não se restringem à linguagem escrita ou falada, pois pode ser 

verificado em tarefas com violações de parâmetros musicais, de regras matemáticas e 

sequências abstratas. Van Herten et al (2006) sugerem que o P600 também reflete o 

engajamento de processos executivos e cognitivos no serviço de monitoramento de erros e 

reprocessamento para resolver a incerteza de respostas durante o processamento 

linguístico, analisando e reanalisando processos já realizados. A distribuição topográfica do 

P600 pode diferir conforme a tarefa, sendo que efeitos mais frontalizados ocorrem em 

padrões sintáticos pouco frequentes e localização posterior é mais comum em casos de 

violações sintáticas claras.  

Outro ERP que ocorre na mesma janela temporal que o P600 e de maior duração é o 

LPC (Late Positive Component), verificado entre 500-800ms e distribuído na região 

centro-parietal esquerda em adultos, adolescentes e crianças (RUGG e CURRAN, 2007). O 

LPC pode estar envolvido na memória do reconhecimento de palavras, uma vez que sua 

amplitude é elevada em palavras já conhecidas do que em novas. Este efeito não é 

dependente de recuperação intencional do sujeito durante a tarefa. Em adolescentes 

(SCHULTE-KÖRNE et al., 2004) e adultos disléxicos (Rüsseler et al., 2003) a amplitude 

do LPC é reduzida. O estudo de Schulte-Körne e colaboradores (2004) avaliou 

adolescentes com e sem Dislexia em tarefa de memorização de pseudopalavras e símbolos 

gráficos. Na fase de reconhecimento, mesmo que não tenham sido observadas diferenças 

de grupos nas medidas comportamentais, a amplitude do LPC foi menor para as 

pseudopalavras no grupo disléxico. Não foram observadas diferenças para os símbolos 

gráficos. Já em tarefa de decisão lexical, o LPC pode refletir o acesso ao léxico fonológico 

e o reconhecimento de representações fonológicas, uma vez que os modelos hierárquicos 

de leitura apontam o acesso ao léxico fonológico como o último estágio de processamento. 

HASKO et al (2013) conduziram o único experimento com análise do LPC em disléxics 

durante tarefa de decisão lexical. Verificaram maiores amplitudes para palavras e 

pseudohomófonas no grupo controle, enquanto que as crianças com dislexia não 

apresentaram efeito de familiaridade fonológica na amplitude deste ERP, o que indica 

pobres representações fonológicas ou acesso ao léxico fonológico prejudicado.   

Além dos ERPs tipicamente relacionados ao processamento linguístico auditivo e 

visual, componentes precoces relacionado ao processamento sensorial inicial podem ser 

observados em tarefas linguísticas e apresentar alterações em pessoas com Dislexia. 

Considerando que a leitura seja uma tarefa linguística orientada visualmente para a 

percepção de códigos alfabéticos, sugere-se que disléxicos apresentam déficits no 
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processamento de baixo-nível visual, seja de padrões alfabéticos (grafemas), como em 

estímulos dependentes do idioma-linguagem (por ex. formas, cores, linhas). O potencial 

P100 (onda negativa geralmente presente entre 80-130ms pós estímulo) tem sido associado 

ao processamento de características físicas dos estímulos, sendo sensível ao engajamento 

atencional frente a estímulos espaciais (HILLYARD, TEDER-SÄLEJÄRVI e MÜNTE, 

1998).  

Assim, Mayseless e Breznitz (2010) compararam o perfil de desempenho e padrão de 

ERPs de adultos disléxicos e bons leitores em uma tarefa de decisão objetal. A proposta de 

verificar os diferentes estágios de processamento de representações não alfabéticas como 

simples desenhos em preto e branco de objetos e pseudo-objetos tinha como hipótese a 

presença de déficits na percepção visual nos disléxicos. Foi observado maior tempo de 

reação e menor latência no P100 nos disléxicos em relação aos bons leitores, porém não 

houve diferença na acurácia dos julgamentos apesar de ter apresentado maior acurácia nos 

pseudo-objetos em ambos os grupos. Análise LORETA revelou maior diferença de 

ativação do hemisfério direito para os disléxicos durante a visualização de pseudo-objetos, 

sendo tais resultados explicados pelo fato de a demanda cognitiva da tarefa ser maior nos 

disléxicos devido à hipótese da falta de automaticidade na via visual nos estímulos de 

baixa familiaridade, diferentemente do observado nos bons leitores. Dujardin et al (2011) 

analisaram este potencial durante uma tarefa de decisão lexical em adultos disléxicos 

fonológicos e controles. Os resultados indicaram que os disléxicos que utilizaram 

estratégia fonológica de leitura apresentaram amplitudes de P100 significativamente 

menores do que os sujeitos controles, que pode estar relacionado a prejuízos de atenção 

espacial seletiva associado a prejuízos na detecção das propriedades físicas dos estímulos. 

Outros potenciais relacionados a eventos podem ser verificados em tarefas de 

linguagem escrita e reconhecimento de palavras. Em estudo de detecção de estímulos 

visuais e auditivos em diferentes ritmos e localizações espaciais realizado com crianças 

com distúrbios de aprendizagem, Neville, Coffey, Holcomb et al. (1993) verificaram pobre 

desempenho no sequenciamento rápido de estímulos auditivos associado a latência tardia e 

amplitude reduzida do N100. Além disso, as crianças apresentaram latência tardia em 

N200 e amplitudes significativamente menores em P100 e P300 em resposta a estímulos 

visuais. No mesmo estudo, as crianças foram solicitadas a julgar semanticamente frases e 

aquelas com distúrbios de aprendizagem apresentaram maiores amplitudes do N400 em 

comparação ao grupo controle.  
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Hasko et al (2012) descreveram o N300 como um componente associado com a 

integração entre representações fonológicas e ortográficas. Os sujeitos realizaram uma 

tarefa de pareamento fonológico-ortográfico (F-O) e uma tarefa controle de pareamento 

ortográfico (O-O). Na tarefa O-O, os grupos tiveram distribuição similar do N300, com 

atividade bilateral em eletrodos fronto-temporais. Na condição F-O, o grupo controle 

demonstrou maior atividade em eletrodos fronto-temporais esquerdos, enquanto o N300 foi 

distribuído bilateralmente no grupo disléxico, sugerindo déficits para integrar 

representações fonológicas e ortográficas. Houve correlação positiva entre nível de 

fluência leitora e picos precoces, bem como fluência leitora e amplitudes do N300 maiores 

no hemisfério esquerdo e atenuadas no hemisfério direito. Análise de sLORETA revelou 

que a atividade cerebral dos disléxicos é maior em áreas temporo-parietais direitas do que 

o grupo controle. O N170 também foi analisado para verificar se déficits anteriores 

poderiam influenciar a diferença de grupos no N300. Não foram encontradas diferenças 

neste ERP. 

Em relação aos estudos conduzidos com registro de ERPs para aprofundar a 

compreensão sobre o reconhecimento de palavras, diversos desenhos metodológicos 

incluem diferentes possibilidades de construção de tarefas de decisão lexical e critérios de 

seleção de itens linguísticos nestas tarefas. Além disso, o tempo de aparecimento dos 

estímulos, o tipo de resposta necessária, o feedback à resposta do participante e a 

possibilidade de repetição de itens ao longo da tarefa são variáveis que influenciam o 

processamento eletrofisiológico, bem como as análises e interpretações posteriores. Estes 

experimentos podem ser realizados tanto em amostras de crianças, adolescentes ou adultos, 

em sujeitos com desenvolvimento normal de leitura ou com Dislexia do Desenvolvimento. 

Portanto, serão primeiramente apresentados neste trabalho os estudos de avaliação de 

adultos bons leitores e disléxicos. Posteriormente, serão descritos e discutidos 

experimentos realizados em crianças e adolescentes com desenvolvimento normal de 

leitura e com Dislexia. Em função dos objetivos dos estudos conduzidos, bem como as 

características das tarefas aplicadas e do desenho experimental construído, diferentes 

resultados comportamentais e eletrofisiológicos podem ser verificados. Por isso, foram 

selecionadas e sumariadas algumas informações sobre os principais estudos com registro 

de ERPs em tarefas de julgamento lexical em adultos bons leitores, descritos na Tabela 2: 
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Tabela 2: Síntese de estudos com registro de ERPs de adultos bons leitores em tarefas de decisão lexical 

Referência 

 

 

Objetivos 

 

Amostra Tarefas 
Propriedades 

dos Itens 

Tempo 

estímulo e 

ISI 

ERPs Principais Achados/ Discussão 

Proverbio, Adorni, 

2008 

Investigar os 

mecanismos neurais 

subjacentes à leitura 

de palavras e ao 

processamento 

lexical através da 

comparação de  

padrões de letras 

com graus variados 

de denotação 

semântica e 

correspondências 

ortográficas. 

16 adultos 

universitári

os, 8 

mulheres 

(IM=23). 

Todos 

destros e 

falantes 

nativos de 

Italiano. 

Tarefa de 

decisão 

lexical 

visual 

400 itens, sendo 100 de 

cada categoria. 

Categorias:  Palavras 

(W), Quase-palavras 

(QW - derivadas de 

palavras reais), 

Pseudopalavras (PW) e 

Letter Strings (LS - 

padrões de letras que não 

podem ser 

decodificados).  

200 ms e 

ISI entre 

1650-

1850ms. 

- N300 occipto-

temporal; 

- N400 posterior; 

- P2/N3 centro-

parietal; 

- P300 centro-

parietal; 

- N200 anterior; 

- LPN (lexical 

processing 

negativity); 

- P300 anterior; 

- P600 anterior  

Amplitude N300: efeito da classe lexical – 

W=QW>PW>LS. 

Amplitude N400: efeito da classe lexical – 

QW>PW>W>LS. 

Amplitude P2/N3: LS>W=QW=PW 

Amplitude P300 centro-parietal: maior para 

LS. W>PW>QW. 

- Amplitude N200 anterior: PW>W=QW. 

- Amplitude LPN: PW>QW>W. 

- Amplitude P300 anterior: W>QW=PW. 

- Amplitude P600 anterior: W>QW>PW.  

 

Bentin, S., 

Mouchetant-

Rostaing, Y., 

Giard, M.H., 

Echallier, J.F.; 

Pernier, J., 1999 

Examinar o curso e 

a distribuição no 

escalpe de 

manifestações 

eletrofisiológicas 

dos mecanismos de 

reconhecimento 

visual de palavras. 

24 adultos, 

sendo 8 

homens, 

com idade 

entre 18-30 

anos. Todos 

destros e 

falantes 

nativos de 

Francês.  

1) tarefa 

visual/ort

ográfica, 

2) tarefa 

fonológic

a/fonétic

a, 3) 

tarefa 

fonológic

a/lexical, 

4 – tarefa 

semântic

a. 

  

1368 estímulos entre 4 e 

8 caracteres 5 tipos: 1) 

palavras do léxico 

francês, 2) 

pseudopalavras com 

padrões que respeitam as 

regras ortográficas e 

fonológicas do francês, 

3) pseudopalavras 

impronunciáveis (ex: 

rtgdfs), (4) sequencias de 

símbolos alfanuméricos 

(ex: &@$£) e (5) 

sequencias de formas 

(ex: Ӷ᷆―). As 

pseudopalavras foram 

construídas substituindo 

2 letras de palavras reais.  

500 ms por 

estímulo e 

SOA de 

1250 ms 

(SOA: 

Stimulus 

Onset 

Assychron

y). SOA é 

equivalente 

ao ISI. 

- N170 (occipto-

temporal),  

- N320 (temporo-

medial), 

- N350 (temporo-

parietal) 

- N450 (fronto-

central) 

- N170: maior amplitude para estímulos 

ortográficos do que para não ortográficos no 

HE.  

- N320: mais eliciado em estímulos 

pronunciáveis do que nos estímulos não 

pronunciáveis. Bilateralmente distribuído no 

lobo temporal medial, mais pronunciado no 

HE.  

- N350: maior amplitude em estímulos 

fonologicamente “legais”.  

- N450:  maior amplitude para pseudopalvras 

do que para palavras e mais pronunciado no 

HE.  

Discussão:  processos lexicais podem ser 

temporalmente e funcionalmente dissociados 

dos processos semânticos. A existência de 

níveis de processamento e representação é 

aceita e incorporada nas teorias conexionista e 

de dupla rota. 
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Hofmann, M.J., 

Tamm, S., Braun, 

M.M., Dambacher, 

M., Hahne, A.,  

Jacobs, A.M., 

2007 

Investigar o papel 

da habilidade de 

monitoramento de 

conflitos em uma 

tarefa de decisão 

lexical envolvendo 

representações 

competitivas de 

palavras. 

14 adultos 

com idade 

entre 19 e 

30 anos, 

sendo 7 

mulheres. 

Falantes 

nativos de 

alemão, 

destros.  

Prova de 

decisão 

lexical 

visual 

300 palavras e 300 não-

palavras, 4 letras. 2 tipos 

de não-palavras: 1) 

consoantes 

impronunciáveis (ex: 

GKNZ) que ativam 

apenas um padrão de 

palavra (GANZ), 2) 

pseudopalavras 

pronunciáveis (ex: 

LUND) que ativam 

vários padrões de 

palavras (ex: RUND, 

LAND e MUND). Os 

estímulos foram 

classificados conforme 

os valores de Ehopf 

(baixo, médio ou alto). 

Ehopf: valor da soma dos 

produtos de todos os 

possíveis pares de 

representações de 

palavras ativadas. 

 

Ponto de 

fixação 

(500ms) 

seguido 

pelo 

estímulo 

(100ms). 

Após, uma 

máscara 

(‘#####’) 

por 300 ms 

e tela em 

branco por 

no máximo 

4sec, até 

que o 

participant

e emitisse 

a resposta. 

- N2 (400-600ms) - Houve aumento na amplitude de N2 durante o 

aumento dos níveis de conflito no 

processamento de não-palavras, acompanhado 

de ativação do córtex cingulado anterior e giro 

frontal medial. 

 

Proverbio, A.M., 

Zani, A., Adorni, 

R., 2008 

Investigar o tempo 

de curso e os 

correlatos neurais 

do processamento 

de palavras de 

adultos. 

10 adultos, 

5 mulheres, 

com idade 

entre 18 e 

35 anos. 

Falantes 

nativos de 

italiano, 

todos 

destros.  

Tarefa de 

decisão 

ortográfi

ca. 

320 palavras de alta e 

baixa frequência (PAF e 

PBF) e 320 

pseudopalavras (PP) 

legais não derivadas de 

palavras reais. Estímulos 

balanceados entre 

comprimento e 

imageabilidade.  

250 ms e 

ISI varied 

between 

1400 and 

1600 ms. 

- N1 posterior 

(135-215 ms) 

- N2 posterior 

(240-300 ms) 

- N3 posterior 

(300-360 ms) 

- N3 anterior 

(300-350 ms) 

N1 – amplitude máxima por volta de 170 ms, 

sem assimetria hemisférica e não afetado pelas 

classes lexicais.  

N2 posterior – maior amplitude na área 

occipital esquerda, com sensibilidade às 

propriedades lexicais. PAF>PBF>PP. 

N3 posterior - maior amplitude no hemisfério 

esquerdo. PAF>PBF>PP. 

N3 anterior – maior amplitude para 

PP>PBF>PAF 

P3 anterior – leve assimetria com maior 

amplitude no hemisfério direito. Maior 

amplitude para palavras do que 
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pseudopalavras, sem efeito de frequência das 

palavras. 

Simon, G.; 

Bernard, C.; 

Largy, P.; Lalonde, 

R.; Rebai, M., 2004 

Delinear a 

cronometria 

neuroanatomical da 

leitura de palavras 

em diferentes níveis 

de processamento, 

sendo o 

processamento 

ortográfico 

possivelmente 

definido pelo N170, 

o processamento 

fonológico definido 

pelo N320 e o 

processamento 

categórico pelo 

N280.   

10 adultos, 

falantes 

nativos de 

francês. 

Tarefa de 

leitura 

passiva 

de 

palavras 

(exp 1) e 

tarefa de 

decisão 

lexical 

(exp 2). 

Exp 1: sequencias de 

pseudo-letras em fontes 

falsas, sequencias de 

consoantes não-

codificáveis, 

pseudopalavras e 

palavras regulares de 2 

sílabas. 5 letras.   

Exp 2: 50 palavras alta 

frequência (PAF), 50 

palavras baixa frequência 

(PBF) e 50 

pseudopalavras (PP). 

Dissílabas e 6 letras. 

Exp 1: 

1000 ms 

por palavra 

e ISI  900-

1100 ms. 

 

Exp 2: 

1000 ms 

por palavra 

e  

 

-Exp 1:  

- N170, 

- N200,  

- N280,  

- N320 

 

- Exp 2: 

- N170 (141–180 

ms),  

- N230 (180–270 

ms) e  

- N320 (270–336 

ms). 

Discriminação funcional entre palavras e 

pseudopalavras por volta de 170ms (N170), 

enquanto que os componentes posteriores 

(N230 e N320) foram sensíveis à natureza 

ortográfica dos estímulos, bem como das 

propriedades lexicais e fonológicas. O N320, 

associado ao processamento fonológico 

(Bentin et al., 1999), foi modulado pela 

frequencia das palavras e a repetição massissa 

causou o desaparecimento deste efeito. Isso 

sugere que este componente pode refletir o 

estágio de decodificação grafema-fonema 

postulado pelo modelo de dupla rota 
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 Proverbio e Adorni (2008) investigaram em adultos bons leitores o papel da 

familiaridade ortográfica, da correspondência pseudohomófona e do número de vizinhos 

ortográficos numa tarefa de decisão lexical durante o registro de ERPs. Os resultados 

mostraram que a latência para o efeito de lexicalidade variou conforme o número de 

vizinhos ortográficos, sendo menor em pseudopalavras não derivadas de palavras reais. 

Outros achados incluem a ativação da região occipto-temporal esquerda pela familiaridade 

visual das palavras, enquanto a área temporo-parietal é mais ativada nas tarefas de 

discriminação entre palavras e pseudopalavras homófonas. A área occipto-temporal 

esquerda foi sensível à familiaridade visual das palavras, enquanto a área temporo-parietal 

e mais sensível ao processamento fonológico envolvido no reconhecimento de palavras. A 

ausência de diferença na amplitude de N3 entre palavras e quase-palavras na área occipto-

temporal sugere que este potencial está relacionado ao acesso do léxico visual, que tende a 

reconhecer quase-palavras como palavras devido à similaridade visual entre estes 

estímulos. Além disso, a região dos eletrodos de N3 é equivalente à VWFA (visual word 

form area), que é sensível às propriedades ortográficas dos estímulos.  Análise de fonte 

geradora do complexo P2/N3 realizada na região temporo parietal identificou maior 

atividade eletrofisiológica para o processamento de palavras não decodificáveis, o que 

sugere que esta região é relacionada ao acesso de representações fonológicas e 

mapeamento ortográfico fonológico. A amplitude do P300 refletiu identificação mais 

rápida de não palavras e maiores latências para palavras seguidas das quase-palavras, o que 

reflete interferência do número de vizinhos ortográficos no acesso lexical.   

Bentin et al (1999) realizaram quatro experimentos distintos com o objetivo de 

examinar o tempo de curso e a distribuição no escalpe de sinais eletrofisiológicos 

relacionados ao reconhecimento visual de palavras em adultos. Os ERPs foram eliciados a 

partir da apresentação visual de listas de palavras que sujeitos deveriam memorizar e 

identificar palavras com alterações ortográficas, fonológicas e semânticas nas sessões de 

itens. Palavras, pseudopalavras, sequencias de consoantes, sequências de símbolos 

numéricos e padrões de formas eliciaram o N170 nas regiões occipital e occipto-temporal. 

No hemisfério esquerdo, o N170 foi maior para estímulos ortográficos do que não 

ortográficos, sendo este padrão contrário ao observado no hemisfério direito. Na tarefa de 

decisão fonológica, os sujeitos julgaram palavras que rimavam com um item apresentado 

anteriormente. O N320 foi o potencial mais pronunciado, sendo bilateralmente distribuído 

no lobo temporal medial e com maior amplitude no hemisfério esquerdo. As amplitudes 

maiores foram observadas nas pseudopalavras pronunciáveis, indicando associação com o 
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processo de mapeamento fonológico de unidades ortográficas. Na tarefa de decisão lexical 

foram comparados os ERPs eliciados por sequências de consoantes, pseudopalavras e 

palavras, sendo o N350 pronunciado na área temporo-parietal nos estímulos com 

correspondência fonológica presente na língua francesa. Finalmente, na tarefa de 

julgamento semântico, os alvos foram palavras abstratas, pseudopalavras e sequências de 

consoantes. O potencial N450 foi identificado e mais pronunciado no processamento de 

palavras e caracteres sem significados, sendo presente na região fronto-central. Em 

conjunto, estes achados corroboram os conhecimentos de neuroanatomia funcional dos 

sistemas de reconhecimento de palavras, bem como os modelos cognitivos de 

processamento da leitura, tanto o modelo conexionista quanto o de dupla rota. Em ambos 

os modelos, a noção de níveis de processamento e representação é aceita e incorporada, 

sendo que as principais são o nível ortográfico, o nível lexical e nível semântico.  

Hofmann e colaboradores (2008), em estudo com registro de ERPs em tarefa de 

decisão lexical em adultos bons leitores enfatizaram a análise de componentes cognitivos 

frontais relacionados ao monitoramento de conflitos diante da percepção de erros, sendo 

esta uma habilidade importante para responder ao ambiente de forma flexível. De acordo 

com o modelo de múltiplas leituras (JACOBS, REY, ZIEGLER e GRAINGER, 1998), os 

níveis de processamento sensorial mais básicos fornecem inputs aos níveis elevados do 

processamento de palavras. Contém os níveis de características físicas dos estímulos, da 

letra e da palavra, sendo que o processamento inicial ativa representações de letras e 

palavras com características similares. Os autores observaram que durante o aumento dos 

níveis de conflito durante o processamento de não-palavras, foi observado aumento na 

amplitude de N2 frontal, acompanhado de ativação do córtex cingulado anterior e giro 

frontal medial. O paradigma experimental do estudo utilizou estímulos (palavras e 

pseudopalavras) que variavam em relação aos valores de Ehopf, que consiste na soma dos 

produtos de todos os possíveis pares de representações de palavras ativadas. Quanto maior 

o valor de Ehopf do estímulo, maiores foram os tempos de reação e menores as taxas de 

acerto. Além disso, análise de solução inversa indicou maior densidade de ativação das 

regiões frontais citadas nas pseudopalavras com altos valores de Ehopf.   

Proverbio, Zani e Adorni (2008) investigaram o tempo de curso e os correlatos neurais 

do processamento de palavras de adultos com foco na sensitividade eletrofisiológica à 

frequência de palavras em sujeitos bons leitores. Verificaram que a amplitude de N1 (+ 170 

ms) foi similar em ambos os hemisférios e não foi sensível às classes lexicais da tarefa de 

decisão lexical. Tanto o N2 quanto o N3 occipto-temporais apresentaram maiores 
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amplitudes no hemisfério esquerdo e sensibilidade à lexicalidade, sendo mais pronunciado 

em palavras de alta frequência seguido de palavras de baixa frequência e, por fim, 

pseudopalavras.  O P3 anterior teve leve assimetria com maior amplitude no hemisfério 

direito e maior amplitude para palavras do que pseudopalavras, sem efeito de frequência 

das palavras. Estes dados concordam com a hipótese de que a área visual da forma de 

palavras é sensível à lexicalidade por meio das respostas diferenciais para palavras 

familiares, pouco familiares ou pseudopalavras.  

A fim de investigar a cronometria neuroanatômica do processamento de palavras, 

Simon e colaboradores (2004) realizaram dois experimentos com registro de ERPs. No 

primeiro, foram verificados os efeitos das propriedades ortográficas, fonológicas e lexicais 

durante leitura passiva repetitiva, a fim de minimizar a discrepância entre o 

reconhecimento de palavras e pseudopalavras. No segundo estudo, o nível de familiaridade 

foi investigado através da variação de repetição de estímulos e frequencia durante uma 

tarefa de decisão lexical. Os resultados gerais sugerem uma discriminação funcional entre 

palavras e pseudopalavras por volta de 170ms (N170), enquanto que os componentes 

posteriores (N230 e N320) foram sensíveis à natureza ortográfica dos estímulos, bem como 

das propriedades lexicais e fonológicas. O N320, associado ao processamento fonológico 

(BENTIN et al., 1999), foi modulado pela frequência das palavras e a repetição maciça 

causou o desaparecimento deste efeito. Isso sugere que este componente pode refletir o 

estágio de decodificação grafema-fonema postulado pelo modelo de dupla rota. 

Padrões eletrofisiológicos diferenciados para formas linguísticas regulares e 

irregulares têm apontado que as regras gramaticais são codificadas através de um 

mecanismo cognitivo específico. A hipótese alternativa é que os sistemas gramáticos são 

codificados de forma não categórica para a distinção regular ou irregular. Kielar e Joanisse 

(2010) investigaram o padrão eletrofisiológico de processamento de palavras regulares e 

irregulares na língua inglesa através de uma tarefa de decisão lexical. Foram comparados 

os padrões de ERP em palavras regulares, irregulares com mudanças de vogais e palavras 

com sufixos irregulares que exibem regularidade parcial, enquanto formas que revelam 

dimensões morfológicas e semânticas. Foram realizados dois experimentos, sendo o 

primeiro com apresentação visual das palavras e o segundo com apresentação auditiva. 

Foram encontrados maiores efeitos para amplitude do N400 nas palavras regulares em 

relação às palavras com sufixos irregulares. As diferenças entre as formas podem ser 

atribuídas à semelhança ortográfica, sendo que efeitos de parentesco morfológico foram 

observados no período mais tardio do N400. Neste sentido, o efeito morfológico emerge da 
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interação entre processos fonológicos e ortográficos, bem como da sobreposição semântica 

entre as palavras. A seguir, são apresentados os principais estudos com análise de ERPs em 

disléxicos adultos durante tarefas de decisão lexical. 
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Tabela 3: Síntese de estudos com registro de ERPs de adultos disléxicos em tarefas de decisão lexical 
Referência 

 

Objetivos 

 

Amostra 

 

Tarefas Propriedades 

dos Itens 

Tempo 

Estímulo e ISI 

ERPs Principais Achados/ Discussão 

Horowitz-

Kraus,T.; 

Breznitz, Z.  

2008 

 

Revelar as razões 

para as diferenças 

entre leitores e 

disléxicos com 

relação a amplitude e 

latência do ERN/Ne e 

N400. 

30 disléxicos e 40 

bons leitores (IM 

25). Hebreus 

nativos, destros.  

Prova de 

decisão 

lexical 

visual 

60 palavras e 60 

pseudopalavras de 

comprimento 

entre 4 e 5 letras. 

 

100 ms e ISI de 

1750 ms. 

- ERN/Ne 

(Error Detection 

Negativity) 

fronto-central: 

0-160 ms pós 

respostas 

incorretas. 

- CRN (Correct-

Related 

Negativity) 

- N400 (300-

500ms) 

- ERN/Ne: menor amplitude e latência mais 

tardia nos disléxicos.   

- CRN: menor amplitude e latência mais 

tardia nos disléxicos. 

- Menor diferença entre as amplitudes do 

ERN/Ne e CRN entre disléxicos. 

- N400: menor amplitude e latencia mais 

tardia no grupo disléxico para respostas 

incorretas e menor diferença entre 

amplitude entre respostas corretas e 

incorretas, quando comparado ao padrão 

dos controles.  

Dujardin et 

al (2011). 

 

 

Verificar o padrão do 

componente N170 de 

diferentes subtipos de 

disléxicos em uma 

prova de decisão 

lexical. 

23 disléxicos 

fonológicos e 29 

controles (IM 22). 

Franceses nativos, 

todos destros. 

Prova de 

decisão 

lexical 

visual 

Palavras regulares 

de duas sílabas, 

com comprimento 

entre 5 e 7 letras; 

50 de alta 

frequência; 

50 de baixa 

frequência; 

50 

pseudopalavras. 

1000 ms e 900-

110ms de ISI. 

 

- P100 occipital 

(60-170 ms) 

- N170 occipito-

temporal (100-

240 ms) 

- O subgrupo D1 (estratégia fonológica) 

apresentou maior latência do N170;  

- O subgrupo D2 (estratégia logográfica) 

com latência normal do N170.   

- P100: menores amplitudes em D1 do que 

controles. D2 apresentou maior amplitude 

que D1, porém menor do que a do grupo 

controle. Não foram observados efeitos de 

hemisfério e de classe lexical. 
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Cse´pe, V.; 

Szu¨cs, D.; 

Honbolygó, 

F. (2003). 

 

Avaliar os processos 

de acesso lexical, 

seleção e acesso 

semântico de 

universitários bons 

leitores e disléxicos 

compensados. 

9 bons leitores; 

3 disléxicos 

compensados, com 

idade entre 19-22 

anos. Húngaros 

nativos, destros. 

2 tarefas de 

decisão 

lexical 

visual. 1) 

condição 

palavra: 

julgar entre 

palavra/pseu

dopalavra; 

2) condição 

palavra-

número: 

julgar entre 

nomes 

escritos de 

números e 

pseudopalav

ras. 

W: palavras reais; 

PsW: 

pseudopalavras; 

NW: nomes de 

números. 

 

1500 ms 

1000 ms ISI 

 

- N100 (80-140 

ms) 

- P200 (140-200 

ms) 

- N350 (200-

400 ms) 

- LPC fronto-

central (400-800 

ms) 

 

Atividade adicional nos estágios iniciais de 

acesso lexical de palavras de baixa 

frequência (nome dos números) no grupo 

de disléxicos. Diferenças significativas no 

processamento de palavras e 

pseudopalavras nas fases posteriores, sendo 

que os disléxicos apresentam componentes 

tardios mais pronunciados para os nomes 

de números. Tais padrões podem indicar o 

uso de estratégia compensatória na leitura. 

Breznitz, Z; 

Misr, M, 

2003 

 

 

 

Investigar se 

assincronia na 

velocidade de 

processamento nas 

modalidades visual-

ortográfica e 

auditiva-fonológica 

contribuem no déficit 

de reconhecimento de 

palavras em adultos 

disléxicos. 

80 estudantes 

universitários 

hebreus (IM 23) do 

sexo masculino, 

sendo 40 disléxicos 

e 40 controles 

pareados por idade. 

Tarefas de 

baixo nível 

(auditiva e 

visual): 

responder 

imediatamen

te após os 

estímulos 

alvo. 

Decisão 

lexical.  

Nas tarefas 

auditivas, foram 

utilizados tons 

não linguísticos 

de 1000 Hz e sons 

de consoantes. 

Nas tarefas 

visuais, letras 

invertidas e 

palavras de 3 

letras. 

Na tarefa de 

decisão lexical, 40 

pares de palavras 

e 40 de 

pseudopalavras de 

5 letras. 

Tarefas visuais e 

auditivas: 

170ms e ISI de 

1000ms.Decisão 

lexical: 500 ms 

e ISI de 

2000ms.  

P200 

P300 

Efeito significativo do P300 para os grupos 

nas tarefas visuais e auditivas, com 

amplitude e latência maior nos disléxicos. 

Latência menor para ambos os 

componentes no grupo de disléxicos. 

Tarefa de decisão lexical: latência P200 

maior na leitura de pseudopalavras para 

ambos os grupos. P200 e P300 ocorreram 

mais tardiamente nos disléxicos.  

Breznitz, Z, Investigar o quanto a 40 estudantes 1) Tarefa 180 estímulos 500 ms de - Complexo N1- Tarefa ortográfica: sem diferenças. 
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2003 assincronia na 

velocidade de 

processamento é mais 

lenta em disléxicos 

adultos quando 

comparados com 

controles em tarefas 

fonológica, 

ortográfica e de 

leitura de palavras. 

universitários 

hebreus (IM 23) do 

sexo masculino, 

sendo 20 disléxicos 

e 20 controles 

pareados por idade. 

Todos hebreus 

nativos, destros. 

ortográfica: 

pares de 

palavras 

apresentados 

visualmente.  

2) Tarefa 

fonológica: 

pares de 

palavras 

apresentados 

auditivament

e.  

3) Tarefa 

ortográfica-

fonológica: 

pares 

homográfico

s ou 

homófonos.  

O sujeito 

deveria 

julgar se os 

pares eram 

semanticame

nte 

equivalentes. 

divididos em 3 

classes. 1ª classe: 

pares de palavras 

diferentes, 2ª 

pares de palavras 

homófonas 

(fonemas iguais 

mas grafias 

diferentes), 3ª 

pares de palavras 

homógrafas 

(grafias iguais 

mas significados 

diferentes). 

apresentação 

dos pares 

ISI de 2000ms. 

 

P2-N2 

- P3 

- N4 

Tarefa fonológica: amplitude maior dos 

disléxicos em P2, N2 e N4. Na comparação 

entre as modalidades de tarefas, as 

amplitudes foram maiores para a tarefa 

fonológica em ambos os grupos.     

Tarefa ortográfica-fonológica: sem 

diferenças nos pares homógrafos. 

Diferenças nos pares homófonos: N1 e N4. 

Shaul, S., 

2011 

 

Examinar o quanto 

existem diferenças na 

velocidade e 

qualidade do 

processamento de 

palavras nos 

hemisférios cerebrais 

entre disléxicos e 

leitores regulares. 

20 disléxicos e 20 

leitores regulares 

(IM 25 anos). Todos 

hebreus nativos, 

destros.  

Tarefa de 

decisão 

lexical 

visual.  

120 estímulos (4-

6 letras, 2-3 

silabas), sendo 

metade palavras e 

metade 

pseudopalavras. 

As 

pseudopalavras 

foram criadas por 

substituição de 

uma letra ou 

sílaba.  

120 ms (para 

apresentação em 

um único campo 

visual). ISI de 

2000 ms. 

- P200 

- P300 

- P600 

- P200: latência maior nos disléxicos para 

palavras e pseudopalavras apresentadas no 

centro. 

- P300: latência maior nos disléxicos para 

palavras e pseudopalavras apresentadas no 

centro, no campo direito no campo 

esquerdo. 

- P600: latência maior nos disléxicos para 

palavras e pseudopalavras no centro e 

campo direito. Amplitude menor nos 

disléxicos para palavras e pseudopalavras 

no centro.  



 

69 
 

Waldie et 

al, 2012 

Examinar a 

discriminação 

precoce de 

características das 

palavras através de 

uma tarefa de decisão 

lexical em adultos 

falantes de Inglês. 

Grupo controle 

bilíngue foi incluído 

para verificar padrões 

diferenciados de 

lateralização na tarefa 

linguística. 

12 disléxicos 

adultos (9 

mulheres) e dois 

grupos controle: 14 

sujeitos 

monolíngues e 15 

bilíngues tardios. 

Todos destros 

Tarefa de 

decisão 

lexical 

visual.  

60 palavras em 

inglês (e.g., 

Goat), 30 

pseudopalavras 

pronunciáveis 

(e.g., Gato) e 30 

pseudopalavras 

não pronunciáveis 

(e.g., Gtao). 

O estímulo 

aparecia por até 

2000 ms e, caso 

fosse julgado 

como palavra, o 

sujeito deveria 

responder 

teclando uma 

barra (go/no-

go). ISI de 

800ms. 

- P100 

- N170 

- P100: latência maior nos disléxicos para 

palavras e pseudopalavras. Amplitude 

maior nos controles e bilíngues no HE para 

pseudopalavras. Amplitude maior para 

bilíngues no HD para palavras. 

- N170: latência maior nos disléxicos. 

Amplitude maior para bilíngues no HE. 

Amplitude menor nos disléxicos no HD 

para palavras. 

- Os bilíngues tardios apresentam efeito de 

lateralização do HD durante a leitura 

semelhante ao dos disléxicos. 
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Horowitz-Kraus e Breznitz (2008) realizaram um estudo que objetivou caracterizar os 

potenciais error detection negativity (ERN/Ne), correct-related negativity (CRN) e N400 

em disléxicos e bons leitores em uma tarefa de decisão lexical visual. Os disléxicos 

apresentaram menores amplitudes e latências tardias no ERN/Ne em respostas de erros em 

comparação com respostas de acerto. Uma pequena diferença entre as amplitudes de 

ERN/Ne e CRN nos disléxicos foi observada. Além disso, N400 tardio foi eliciado nas 

respostas de erro em ambos os grupos de leitores. Os autores concluíram que existe um 

nível diferenciado de detecção de erro eliciado pelo padrão eletrofisiológico em disléxicos 

em tarefas de leitura. Os resultados enfatizam as diferenças de atividade cerebral entre 

disléxicos e bons leitores. Pode-se observar um modelo de processamento cerebral de 

respostas incorretas nos disléxicos, que pode ser usado para explicar os erros sucessivos 

em adultos disléxicos compensados apesar da exposição intensa a material impresso ao 

longo dos anos. 

Dujardin et al (2011) conduziram estudo com adultos com dislexia fonológica e 

controles que realizaram uma prova de decisão lexical e foram registrados ERPs nas 

regiões occiptotemporal. Confome a duração do N170, foram formados 2 subgrupos: D1 

mostrando maiores durações no N170 e D2 mostrando durações normais do N170. 

Enquanto D1 apresentou baixa acurácia para palavras pouco frequentes e pseudopalavras, 

D2 responderam mais lentamente do que controles nas pseudopalavras. As amplitudes de 

N170 foram maiores no hemisfério esquerdo para controles independentemente dos itens. 

No D1, as amplitudes foram maiores no hemisfério esquerdo do que no direito para 

palavras mas não para pseudopalavras, um sinal de compensação hemisférica, enquanto 

que D2 apresentou bilateralização hemisférica. Além diso, no D1, as amplitudes de P100 

foram menores do que nos controles. Estes resultados indicam diferentes perfis 

comportamentais em disléxicos com diferentes padrões dos componentes P100 e N170. As 

mudanças no padrão de ERPSs podem ser devidos a diferentes estratégias 

comportamentais empregadas em cada subgrupo, sendo logográfica em D2 e fonológica 

em D1. 

Cse´pe, Szu¨cs e Honbolygó (2003) objetivaram avaliar os processos de acesso lexical, 

seleção e acesso semântico precoce em jovens húngaros bons leitores e disléxicos 

compensados. Foi aplicada uma prova de decisão lexical para verificar oe ERPs eliciados 

no processamento de palavras, nomes de números e pseudopalavras. Os sujeitos deveriam 

julgar o quanto os conjuntos de letras tinham ou não significado. Os resultados mostraram 

que nos bons leitores ocorre uma atividade adicional na fase sensorial ou nos estágios 
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iniciais de acesso lexical de palavras de baixa frequência, tais como os nomes dos 

números. Foram observadas diferenças significativas no processamento de palavras e 

pseudopalavras nas fases posteriores. Nos bons leitores, os potenciais precoces para 

palavras e nomes de números não diferem, enquanto que no grupo de disléxicos foi 

observado aumento de demanda atencional nos componentes iniciais de nomes de 

números. Os disléxicos adultos demonstraram uso de estratégia compensatória na leitura de 

palavras de diferentes níveis de frequência, com componentes tardios mais pronunciados 

para os nomes de números 

Breznitz (2003) avaliou a velocidade de processamento fonológico e ortográfico nos 

níveis comportamental e eletrofisiológico durante uma tarefa ortográfica e fonológica. Um 

complexo eletrofisiológico (N1-P2-N2) e outros dois componentes (P3 e N4) foram 

identificados e analisados em cada uma das tarefas. Diferenças de grupos foram verificadas 

apenas na tarefa fonológica. Menor velocidade de processamento foi correlacionada com o 

padrão de latência de P2, P3 e N4 no grupo de disléxicos. Tanto em controles como em 

disléxicos, a tarefa fonológica eliciou P2, P3 e N4 com maiores latências, porém a 

distância da diferença entre processamento fonológico e ortográfico foi maior no grupo 

disléxico. O processamento fonológico lentificado provoca assincronia entre o 

processamento dos sistemas fonológico e ortográfico, que gera pobre integração nos 

processos de leitura e consequentemente, menor acuárica na leitura. 

Shaul (2012) analisou a velocidade de processamento de informações nos hemisférios 

cerebrais durante o reconhecimento de palavras em tarefa de decisão lexical. Os resultados 

indicaram que os disléxicos foram mais rápidos quando os estímulos foram apresentados 

no campo visual esquerdo, enquanto que os bons leitores foram mais rápidos quando estes 

foram apresentados no centro ou no campo visual direito. Foram encontradas diferenças 

significativas de amplitude do P600, sendo que a amplitude foi maior para os disléxicos e a 

latência foi maior quando os estímulos foram apresentados no campo visual direito. Estes 

achados podem indicar que os disléxicos utilizam-se mais de estruturas neurais do 

hemisfério direito no processamento linguístico, enquanto os leitores regulares utilizam 

mais o hemisfério esquerdo. 

Breznitz e Misr (2003) investigaram se a assincronia na velocidade de processamento 

entre as as modalidades ortográficas e auditiva de reconhecimento de palavra contribuem 

para os déficits de reconhecimento de palavras em adultos disléxicos universitários. Foram 

aplicados testes de processamento auditivo não linguisticos e linguisticos, bem como 

tarefas de decisão lexical ortográfica e fonológica. Os resultados indicaram que os 
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disléxicos apresentaram maiores tempos de reação e maiores latências do P300 que leitores 

controle nas tarefas aplicadas e latências atrasadas do P200 durante a tarefa de decisão 

lexical. Além disso, os disléxicos apresentaram uma defasagem na velocidade de 

processamento na latência de P300 entre as medidas de processamento fonológico/auditivo 

e visual/ortográfico. Os dados corroboram os encontrados em estudos prévios sobre 

assincronia na velocidade de processamento como um; dos fatores presentes na dislexia 

durante a infância.  

Robichon, Besson e Habib (2002) investigaram o padrão eletrofisiológico decorrente 

da dificuldade de adultos com dislexia para integrar os significados das palavras em um 

contexto de frases através do registro do N400 em adultos com e sem o transtorno. Os 

disléxicos apresentaram maior amplitude e latência do N400 na região parieto-central para 

frases incongruentes, bem como para palavras congruentes e incongruentes na faixa de 

350-500 ms de latência. Tal padrão de maior latência do N400 foi interpretado como um 

esforço compensatório necessário para integrar as palavras em um contexto. Em outro 

estudo, Milne, Hamm, Kirk e Corballis (2003b) verificaram conectividade fraca entre os 

giros angular e temporal e em áreas occipitais no hemisfério esquerdo de disléxicos 

adultos, que também podem ser indícios de processamentos compensatórios para a leitura. 

A tabela abaixo mostra os resultados dos principais estudos que fizeram análise de 

potenciais evocados em crianças com e sem Dislexia: 
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Tabela 4: Síntese de estudos com registro de ERPs de crianças disléxicas em tarefas de decisão lexical 

Referência 

 

Objetivos 

 

Amostra 

 

Tarefas Propriedades 

dos Itens 

Tempo Estímulo 

e ISI 

ERPs Principais Achados/ Discussão 

Bergmann, J.; 

Hutzler, F.; 

Klimesch, W.; 

Wimmer, H. 

(2005).  

Verificar diferenças nos 

padrão de ERPs precoces 

entre disléxicos e bons 

leitores que podem 

refletir déficits o 

processamento de 

padrões de letras. 

20 adolescentes 

bons leitores e 20 

disléxicos com 

idade entre 13 e 

14 anos; sexo 

masculino, 

destros.  

- Detecção de 

palavras em 

sequencias de 

padrões ilegais 

de letras; 

- Detecção de 

padrões ilegais 

de letras em 

sequencias de 

palavras.  

24 sequencias por prova; 

sendo as palavras com 

alta frequencia na língua 

e os padrões ilegais de 

letras compostos por 

consoantes visualmente 

similares a palavras 

reais. Os estímulos 

tinham entre 3 e 6 letras. 

700ms a 750 ms - CNV 

(100ms) 

- P130 

- N220 

- P310 

- N400 

Disléxicos exibiram CNV reduzido em 

antecipação de palavras e consoantes, que 

no caso de palavras foi seguido de um 

aumento na amplitude de N220. Este 

padrão foi limitado à região esquerda 

posterior e pode refletir uma resposta 

lentificada das regiões cerebrais 

envolvidas no processamento de padrões 

visuais de letras. 

Kast, M.; 

Elmer, S.; 

Jancke, L.; 

Meyer, M. 

(2010). 

 

Investigar diferenças de 

ERPs em disléxicos e 

bons leitores nos estágios 

iniciais do 

processamento de 

palavras. 

- 36 crianças 

disléxicas e 24 

bons leitores com 

idade entre 8 e 12 

anos.  

- Prova de 

decisão lexical 

visual. 

90 palavras dissílabas e 

90 pseudopalavras com 

as mesmas letras das 

palavras randomizadas. 

Os estímulos foram 

compostos por 5 letras. 

4000ms e ISI 

2000ms 

- N170 

 

- Maiores amplitudes negativas após 220 

ms nas crianças boas leitoras, que ssão 

identificadas em adultos como o 

componente N170. 
 

Taroyan, N. A.; 

Nicolson, R. I., 

2009. 

Analisar a atividade 

elétrica do cérebro no 

processamento de 

palavras e 

pseudopalavras em uma 

prova de decisão lexical. 

9 adolescentes 

disléxicos (15,6-

17,8) e 9 

controles (15,4-

19,3) 

80 palavras 

80 pseudo, 

apresentadas 

em fundo 

cinza claro 

(palavra em 

preto). Antes 

da palavra – 

tela com cruz 

por 1000ms, 

estimulo e tela 

branca 

(2000ms) para 

resposta. 

As pseudopalavras foram 

criadas através da 

substituição da vogal em 

cada sílaba da palavra 

correspondente real. 

 

2000ms - N1 

- P1  

- P3 

- P4 

- P5 

 

 

A amplitude de P1 foi maior em 

pseudopalavras na área occiptotemporal 

esquerda para os controles. 

Amplitude de P4 para pseudo foi maior 

para ambos os grupos.  

P5 foi atrasado para disléxicos em relação 

aos controles 

Maior amplitude P1 (controles) e P4 

(ambos)- pseudo  

 

Jucla, M., 

Nenert, R., 

Chaix, Y., 

Investigar a correlação 

dos componentes P300 e 

N170 em um programa 

24 crianças 

francesas, sendo 

12 disléxicas e 12 

Decisão 

lexical visual 

As crianças 

Itens de 6 letras, sendo 

palavras regulares, 

pseudopalavras 

2000ms durante 

os estímulos 

P300 

N170 

A amplitude do P300 diminuiu para 

pseudopalavras e o desempenho 

aumentou em ambos os grupos. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
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Demonet, J.F., 

2010 

 

de treinamento 

multimodal em crianças 

disléxicas  

boas leitoras (IM= 

10). 

 

 

fizeram um 

treinamento de 

consciência 

fonológica e 

outro 

processamento 

visual e 

fonológico  

pseudohomófonas e 

derivadas de reais com 

alteração de vogais. 

A latência do N170 diminuiu para as 

pseudopalavras e pseudohomófonas nos 

disléxicos. 

 

Chung, 

K.K.H., Tong, 

X., McBride-

Chang, C., 

2012 

 12 disléxicos e 11 

controles (IM 

9,5). Todos 

chineses, destros. 

Tarefa de 

processamento 

de caracteres.  

Caracteres reais em 

chinês; não-caracter: foi 

gerado pela reversão da 

ordem dos radicais em 

um caracter real. 

Pseudo caracter: dois 

radicais (um semantico e 

um fonológico) foram 

combinados 

randomicamente 

seguindo uma regra 

ortográfica correta. 

1500 ms, 1500 ms 

de intervalo e tela 

com “+” por 500 

ms. 

- N100 

- P200 

- N400 

- LPC 

 

- N100: sem diferenças de grupos. 

- P200: latências maiores nos eletrodos 

centrais e parietais do que nos eletrodos 

frontais. Ausência de efeito de grupo e 

classe lexical. 

- N400: amplitudes maiores para 

pseudocaracteres do que para não-

caracteres e caracteres.  

- LPC: amplitudes maiores nos eletrodos 

centrais e parietais. 

Hasko, S., 

Groth, K., 

Bruder, J., 

Bartling, J., 

Schulte-Körne, 

G., 2013 

Investigar o curso 

temporal do 

processamento 

fonológico e ortográfico 

a fim de rover um 

modelo temporal do 

rocessamento da leitura 

em crianças com 

desenvolvimento normal 

e posteriormente 

identifier quais estagios 

de processamento etão 

prejudicados em crianças 

disléxicas 

52 crianças 

disléxicas e 29 

crianças controle. 

Todos falantes 

nativos de 

Alemão, destros, 

(IM= 8).  

Decisão 

lexical 

fonológica.  

 

240 itens. Palavras entre 

3-7 caracteres, todas 

controladas pela 

frequencia de bigramas. 

Palavras, 

pseudohomófonas, 

pseudopalavras e fontes 

falsas (símbolos 

ideográficos inventados). 

Tempo mínimo de 

700ms e mudança 

de tela após 

pressionamento 

de tecla. Feedback 

de 1500ms e tela 

500ms antes do 

próximo item.  

- N170 

occipito-

temporal (170-

290 ms) 

- N400 centro 

parietal (330-

460 ms) 

- LPC centro-

parietal (600-

900). 

- As crianças disléxicas apresentaram 

déficits em todos os ERPs. Menor 

amplitude do N170 indicando 

sensibilidade ortográfica reduzida. A 

amplitude do N400, relacionada ao acesso 

ao léxico ortográfico e à conversão 

grafema-fonema, esteve atenuada e, 

finalmente, o acesso fonológico realizado 

pelo LPC esteve comprometido nas 

crianças com DD. diferenças de 

processamento relacionadas à 

lexicalidade nas crianças controle foram 

observadas apenas no LPC, sugerindo que 

processos similares de leitura são 

adotados independentemente da 

familiaridade ortográfica. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=
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Estudo Bergmann et al (2005) focalizou diferenças de ERPs precoces entre disléxicos 

e controles que podem ser decorrentes de déficits no processamento de sequencias de 

caracteres de letras. Foram comparados os ERPs de 20 disléxicos alemães e 20 controles 

com idades entre 13 e 14 anos, durante o processamento de palavras e sequencias de 

consoantes. Em relação à regularidade da língua alemã, os disléxicos apresentaram 

principalmente déficits na fluência da leitura ao invés da acurácia. Na tarefa de julgamento 

de palavras, foram apresentados itens curtos, de alta frequencia e a ocorrência de uma 

pseudopalavra entre oito itens deveria ser comunicado. Na tarefa de julgamento de 

pseudopalavras de consoantes, a instrução era inversa. A apresentação dos blocos gerou 

expectativas sobre a natureza dos estímulos e seu tempo de aparição. Leitores disléxicos 

exibiram um CNV (contingent negative variation, deflecção negativa que ocorre por volta 

dos 100 milésimos de segundos anteriores ao aparecimento dos estímulos) reduzido em 

antecipação de palavras e consoantes, os quais no caso de palavras foi seguido de um 

aumento na amplitude de N220. Este padrão foi limitado aos sítios esquerdos posteriores e 

pode refletir uma resposta lentificada das regiões cerebrais envolvidas no processamento 

de padrões visuais de letras.  

Kast, Elmer, Jancke e Meyer (2010) investigaram as diferenças entre grupos durante 

estágios precoces do processamento de palavras em disléxicos e controles entre 8 e 12 anos 

de idade através de uma prova de tomada de decisão lexical. Os resultados mostraram 

maiores amplitudes negativas nos sujeitos controle nos eletrodos das regiões occiptal e 

occiptotemporal durante o intervalo de 220 milésimos de segundos após a apresentação dos 

estímulos. Tal padrão já foi descrito em adultos como integrante do componente N170. Em 

relação aos mapas topográficos, não foram observadas diferenças no processamento dos 

tipos de estímulos linguísticos, sendo tanto palavras como pseudopalavras processadas 

bilateralmente. Este dado é contrário ao observado nas respostas comportamentais, que 

indicam maior facilidade para o processamento de palavras em relação às pseudopalavras. 

Outra análise do estudo mostrou que no grupo controle houve densidade de corrente 

significativamente maior no lobo temporal inferior esquerdo durante o processamento de 

pseudopalavras. Portanto, os déficits de leitura podem se refletir na diminuição da 

amplitude do N170 enquanto componente precoce de processamento lexical. A falta de 

preferência entre hemisférios para processamento de palavras e pseudopalavras é discutida 

em termos desenvolvimentais como decorrente da falta de experiência e especialização da 

leitura nas crianças com ou sem Dislexia. Mesmo assim, nas crianças disléxicas é presente 
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menor especialização de circuitos neurais para a leitura, o que exige reorganização cortical 

na região occiptotemporal.  

Em estudo sobre correlatos neuropsicológicos, comportamentais e eletrofisiológicos 

de adolescentes com e sem Dislexia, Taroyan e Nicolson (2009), observaram, em ambos os 

grupos, menores tempos de reação e menor acurácia para a leitura de pseudopalavras. 

Análises dos ERPs indicaram que os disléxicos apresentaram picos mais atenuados e 

tardios para o P400 e o P500. Para os potenciais precoces, registrados nas regiões 

occiptotemporal, o grupo controle apresentou maior lateralização para o hemisfério 

esquerdo com amplitude de P100 significativamente menor para palavras em comparação 

às pseudopalavras. No grupo de disléxicos não houve efeito lexical para o P100 nem maior 

atividade no hemisfério esquerdo, sendo este padrão descrito como uma evidência de 

déficits no processamento pré-lexical de palavras nos primeiros 110 milésimos de 

segundos de apresentação. Além disso, a menor amplitude e maior latência dos ERPs 

tardios, correlacionados à menor precisão comportamental nas tarefas, indicam déficits nos 

processamentos cognitivos da leitura, que exigem integração ortográfica e semântica.  

Taylor e Keenan (1990) realizaram estudo com registro de ERPs em 31 controles e 21 

disléxicos com prejuízos de processamento visual em 3 tarefas visuais relacionadas à 

leitura: uma tarefa não-alfabética, uma alfabética e uma tarefa de decisão lexical (com dois 

níveis de dificuldade em cada). Os componentes N2 e P3 foram no geral maiores em 

latência e P3 teve amplitude mais lentificada nas crianças disléxicas.  O P3 teve uma 

distribuição mais ampla e plana nos disléxicos do que nos controles, que foi bastante 

similar ao efeito de dificuldade entre os dois níveis das tarefas. A ausência de interação 

grupo x idade é inconsistente com um atraso de amadurecimento entre os grupos de 

criança, ou com uma tentativa de os disléxicos alcançarem os controles com sua velocidade 

de processamento. Além disso, as crianças disléxicas requereram mais tempo para 

processar as informações visuais durante as tarefas (somente a classificação de letras foi 

igual ao dos leitores normais) e parece ter um padrão diferenciado de ERPs em relação aos 

controles. 

Jucla, Nenert, Chaix e Demonet (2010) investigaram os correlatos de ERPs (N170 e 

P300) de um programa de treinamento multimodal em Dislexia. Os ERPs foram coletados 

de 24 crianças disléxicas francesas com idade média de 10 anos durante uma tarefa de 

decisão lexical visual. Todas as crianças receberam dois tipos de tratamentos baseados em 

evidência durante dois meses cada, sendo um deles um programa de consciência 

fonológica e de processamento visuo-otrográfico. Foi formado grupo controle de crianças 
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com a mesma idade dos disléxicos. Os resultados indicaram que no grupo de disléxicos a 

amplitude de P300 diminuiu tanto para as pseudopalavras quanto para as palavras, com 

melhora na performance comportamental. No grupo controle, o mesmo efeito foi 

observado para as pseudopalavras. Ao mesmo tempo, o padrão oposto ocorreu para a 

latência do N170, sendo esta diminuída para as pseudopalavras e pseudohomófonas nos 

disléxicos e para palavras em crianças típicas. É discutido que o tratamento pôde modular a 

atividade cortical nas crianças disléxicas durante a tarefa de reconhecimento visual. 

Considerando as implicações bem estabelecidas do P300 sobre os processos atencionais, os 

resultados refletem uma relação forte entre a melhora das habilidades de leitura após a 

remediação e a maturação dos processos atencionais visuais. Sumariando as informações 

referentes aos estudos de potenciais evocados apresentados, nota-se a existência de 

diferentes padrões eletrofisiológicos conforme o estágio de desenvolvimento dos sujeitos 

disléxicos. Enquanto disléxicos de 8 a 12 anos apresentam menor amplitude do potencial 

N170 enquanto componente precoce de processamento lexical, bem como falta de 

preferência entre hemisférios para processamento de palavras e pseudopalavras em tarefas 

de decisão lexical (KAST, ELMER, JANCKE e MEYER, 2010); os adultos com o 

transtorno apresentaram maior amplitude e latência do N400 na região parieto-central em 

tarefa de integração de significados das palavras em um contexto frasais.  

Sendo assim, a presente tese teve como objetivos mensurar e comparar o padrão de 

respostas comportamentais e eletrofisiológicas de disléxicos durante uma tarefa de decisão 

lexical. No Estudo 1 são analisadas medidas comportamentais e eletrofisiológicas de 

adultos universitários com Dislexia do Desenvolvimento e seus respectivos controles 

pareados por sexo, idade e nível de escolaridade. No Estudo 2 são analisadas as mesmas 

medidas em crianças e adolescentes com e sem Dislexia do Desenvolvimento. A realização 

deste projeto em dois estudos justifica-se na medida em que, para cada estágio do 

desenvolvimento humano, o quadro da Dislexia apresenta perfis diferenciados de 

sintomatologia e uso de estratégias cognitivas para a leitura. Em crianças escolares é 

esperada a ocorrência de déficits consideráveis de consciência fonológica, bem como erros 

fonológicos e ortográficos sistemáticos. Os adultos com o transtorno, por outro lado, 

desenvolvem ao longo da vida acadêmica estratégias compensatórias tais como 

memorização de alguns padrões ortográficos, auto-correção e uso de recursos 

mnemômicos diversos para compreensão de leitura. 
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3. ESTUDO 1  
_________________________________________________________________________
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3.1. OBJETIVOS 

 

   3.1.1. OBJETIVO GERAL 
 

- Mensurar e comparar o padrão comportamental e eletrofisiológico de adultos com e sem 

Dislexia do Desenvolvimento durante o processamento de diferentes tipos de estímulos 

linguísticos em uma tarefa de decisão lexical.  

 

3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Verificar e comparar o padrão de acertos, tempo de reação e omissão de adultos com e 

sem Dislexia nas diferentes classes lexicais da tarefa; 

- Verificar e comparar o padrão de amplitude de potenciais relacionados a eventos de 

adultos com e sem Dislexia nas diferentes classes lexicais da tarefa; 

- Correlacionar medidas comportamentais com medidas de amplitude dos potenciais 

relacionados a eventos de adultos com e sem Dislexia nas diferentes classes lexicais da 

tarefa. 

 

3.2. MÉTODO  

3.2.1. Participantes  

 

 Caracterização e Seleção dos Sujeitos: Participaram 20 adultos universitários 

diagnosticados com Dislexia do Desenvolvimento (GD-Adultos) e 23 adultos bons leitores 

pareados com os disléxicos (GC-Adultos). Os participantes do GD foram avaliados e 

diagnosticados com Dislexia durante a infância por equipes multidisciplinares e 

apresentaram os laudos diagnósticos para a realização do processo seletivo do vestibular da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. Foram contatados para o convite à pesquisa por 

meio de inscrição espontânea no serviço de avaliação neuropsicológica do laboratório de 

neurociências cognitiva e social da universidade ou por indicação pela comissão de 

vestibular da universidade. Ao mesmo tempo, após a concordância em participar da 

pesquisa, todos foram novamente avaliados em uma bateria de testes neuropsicológicos e 

testes de leitura, escrita e consciência fonológica. A fim de garantir homogeneidade entre 

os participantes, foi realizado pareamento pela idade, gênero e nível de escolaridade. 
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Sendo assim, a idade dos participantes variou entre 18 e 41 anos (IM= 24,97 + 4,73; 

p>0,05). Dos 43 participantes, 56,5% eram mulheres (GD-Adultos= 13, GC-Adultos=13; 

p>0,05) e todos possuíam nível superior cursando ou completo. Todos os participantes 

foram avaliados por meio de uma bateria ampla de testes neuropsicológicos e de leitura e 

escrita, a fim de atender as exigências dos critérios de inclusão e exclusão. 

 Critérios de inclusão: 1) Nível de inteligência avaliado pela Escala de Inteligência 

Wechsler para Adultos – WAIS III (2004) dentro ou acima da média (acima do percentil 

25), 2) Atraso nas habilidades de leitura e escrita em relação aos sujeitos da mesma 

escolaridade, 3) Lateralidade destra, devido à definição da dominância hemisférica na 

análise eletrofisiológica do processamento linguístico.  

 Critérios de exclusão: Participantes com comorbidades psiquiátricas, 

neurológicas, evasão escolar, ou problemas de visão foram excluídos. Em especial, 

considerando a elevada taxa de comorbidade entre Dislexia e Transtorno de Déficit de 

Atenção e/ou Hiperatividade (TDAH), os participantes com performance inferior em testes 

de atenção (Teste de Atenção Concentrada – percentil menor que 25) foram excluídos do 

estudo. A participação de todos os sujeitos foi voluntária com a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.  

 

3.2.2. Instrumentos  

 

3.2.2.1. Instrumentos de caracterização da amostra  

 

3.2.2.1.1. Escala de Inteligência Wechsler para Adultos – WAIS III (Wechsler, 2004). 

  

A Escala da Inteligência Wechsler para Adultos avalia a habilidade intelectual através 

de medidas de QI verbal, QI executivo e QI global. Além disso, avalia quatro domínios 

cognitivos que são subjacentes às habilidades intelectuais: compreensão verbal, memória 

operacional, organização perceptual e velocidade de processamento. É composto por 14 

subtestes. 

 

3.2.2.1.2.Bateria de Avaliação de Leitura e Escrita Computadorizada para Adultos 

(BALE-Comp- Adulto) 

 



 

81 
 

A BALE-Comp Adulto é composta por 2 testes que foram adaptados da BALE-on line 

(MACEDO et al, 2005). Tais instrumentos encontram-se em processo de normatização na 

população universitária (PINTO, 2010). Os testes adaptados são o TEDP-2 (Teste de 

Escrita por Ditado de Palavras para adultos) e o TCLP-2 (Teste de Competência de 

Leitura de Palavras para adultos). O TEDP-2 é derivado do TENOFE e avalia a 

habilidade de escrita de palavras irregulares que dependem do uso de regras ortográficas 

adequadas, que são ditadas ao sujeito. O TCLP-2 é derivado do TCLP e é composto de 80 

itens, que são formados por pares que envolvem a apresentação auditiva e visual de uma 

palavra, que podem ou não ser congruente. Pares congruentes são aqueles em que a palavra 

falada e a escrita são as mesmas. Já os pares incongruentes são de quatro tipos: erro 

ortográfico, troca fonológica, pseudohomófona e inversão. (Inversão ex: /texturizavle/ para a 

palavra falada /texturizável/); erro ortográfico (ex: /carinho/ para a palavra falada /carrinho/), 

nos quais a não obediência a uma regra ortográfica implicou na alteração do padrão sonoro da 

palavra lida; troca fonológica (ex: /envestiado/ para a palavra falada /enfestiado/) e palavras 

pseudohomófonas (ex: /gibóia/ para a palavra falada /jiboia/). 

 

3.2.2.1.3. Prova de Consciência Fonológica 2 

 

A PCF-2 é uma prova adaptada à população de adultos possui os mesmos itens da 

versão infantil (CAPOVILLA e CAPOVILLA, 2002), com os subtestes de rima, aliteração, 

adição silábica, subtração silábica, adição fonêmica, subtração fonêmica, transposição 

silábica, transposição fonêmica e trocadilho. As adaptações consistiram na criação de 

alternativas distratoras para cada item, sendo que cada item possui um distrator semântico, 

um distrator fonológico, um distrator com regra-inversa e um distrator inespecífico. A 

prova é composta por 64 itens. Em cada um são apresentadas visualmente 5 figuras, que 

são nomeadas auditivamente e, após a nomeação, as instruções para a tarefa são 

enunciadas verbalmente. Após a manipulação sonora, o participante selecionava a figura 

que representava a resposta da tarefa. Deste modo, é necessário ao participante manter as 

informações auditivas na memória operacional auditiva, ao mesmo tempo em que as 

imagens facilitaram a evocação das alternativas possíveis.  

 

3.2.2.2. Avaliação dos Potenciais Relacionados a Evento: Tarefa de Decisão Lexical 
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A tarefa de decisão lexical foi criada considerando os critérios de viabilidade para a 

aplicação e registro de respostas eletrofisiológicas no eletroencefalograma de alta 

densidade. Uma vez que para os desenhos de estudo de potenciais evocados é 

recomendado o número mínimo de 30 a 60 trials por categoria de variável independente 

para obtenção de quantidade significativa de sinais eletrofisiológicos (LUCK, 2004), foram 

definidas 3 categorias de itens linguisticos com 180 itens cada. A prova possui no total 540 

itens, que estão disponíveis no item “Apêndice”. As categorias são: palavras regulares, 

pseudopalavras e quase-palavras. A estrutura silábica dos estímulos foi contrabalanceada 

entre as estruturas CVCVCV, VCVCV, CCVCVCV e VCCVCV.  Além disso, o número de 

letras dos estímulos variou entre 5-7 letras, de modo que não houve influência da variável 

comprimento durante o processamento dos itens. Os estímulos da prova foram 

confeccionados em arquivos de formato bitmap (BMP) com resolução 800 x 600 pixels. A 

fonte usada foi CourierNew, cor preta tipo Bold, tamanho 18 em fundo branco. 

Todas as palavras possuem frequência média ou alta na Língua Portuguesa de acordo 

com o Corpus NILC Universidade de São Carlos (http://www.linguateca.pt/ACDC/).  Em 

relação à regularidade, foram selecionadas palavras regulares e regra. As quase-palavras 

consistem em pseudopalavras de três subtipos, sendo estes: quase-palavras com trocas 

visuais (QPTV), quase-palavras com trocas fonológicas (QPTF) e quase-palavras 

pseudohomófonas (QPPH). Os critérios para a criação destes subtipos de quase palavra 

sçao justificados na literatura acerca dos modelos cognitivos de leitura (ELLIS e YOUNG, 

1988; GREGORIE e PIERART, 1997), uma vez erros na leitura de palavras irregulares 

sinalizam dificuldades no processamento lexical, ou falta deste; erros no julgamento de 

pseudopalavras pseudohomófonas indicam dificuldades do processamento lexical 

acentuadas, com uso exclusivo da rota fonológica; erros no julgamento de pseudopalavras 

com trocas fonológicas indicam a mesma falta de recurso ao léxico, com o agravante de 

dificuldades com o processamento fonológico; e, por fim, erros no julgamento de 

pseudopalavras com trocas visuais sinalizam dificuldades de processamento fonológico, e 

recurso à estratégia de leitura logográfica. Tal categorização é baseada no estudo de 

Proverbio e Adorni (2008).  

As pseudopalavras foram construídas a partir de sequências de letras e sílabas 

decodificáveis, porém não derivadas de palavras reais. Considerando este fator, foram 

mensurados os valores de frequencia de bigramas dos estímulos da tarefa com 5 e 6 letras, 

conforme dados de Justi e Justi (2009). Os bigramas são unidades sublexicais que 

interferem no processamento perceptual e acesso lexical, uma vez que representam as 

http://www.linguateca.pt/ACDC/


 

83 
 

formas possíveis e frequentes de combinações de letras na escrita de palavra de uma 

língua. Os nativos de uma língua são sensíveis a esses padrões sublexicais da língua 

materna, ou seja, desenvolvem percepção acurada às restrições ortográficas devido a 

ocorrência de frequências dessas unidades sublexicais nas palavras. A tabela abaixo 

apresenta a média e desvio-padrão para os bigramas de cada subtipo de palavras 

apresentados no teste: 

 

Tabela 5: Média da frequência de bigramas dos itens da prova de decisão lexical 

Classe lexical Média DP 

Palavra 42,75 2,85 

Quasepalavra 36,37 2,46 

Pseudopalavra 19,64 1,37 

 

Os dados da tabela 5 indicam que a frequência média de bigramas das pseudopalavas é 

inferior à de quase-palavras e palavras. ANOVA multivariada revelou efeito da classe 

lexical (F(1,34)= 74,468; p<0,001) para as médias de frequência entre as categorias. Os itens 

da tarefa de decisão lexical foram apresentados em 6 blocos de 90 itens cada, sendo que os 

itens das categorias foram randomizados ao longo dos blocos. A figura a seguir apresenta a 

sequência de apresentação das telas da prova de decisão lexical do Estudo 1: 

 

Figura 3: Esquema de apresentação de estímulos da tarefa de decisão lexical do Estudo 1. 
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 As instruções para a realização da tarefa consideraram o julgamento da veracidade 

de uma palavra e a possibilidade de erros ortográficos e ausência de significado das 

pseudopalavras. Os participantes foram instruídos a julgar o mais rapidamente possível 

para que o número de omissões fosse mínimo e pressionar um dos botões do joystick 

conforme o julgamento realizado (paradigma go/go). O botão 1 foi definido como referente 

ao julgamento do item como palavra e o botão 4 como pseudopalavra. Antes da realização 

do teste com registro dos sinais de EEG, todos foram submetidos um treino com 15 itens, a 

fim de adequar as respostas comportamentais e para aprendizagem do timming de 

aparecimento dos estímulos.  

 

3.2.3 Equipamentos 

 

 Aparelho de Eletroencefalografia de 128 canais da marca Electrical Geodesics, Inc 

(EUA) modelo EEG System 300. Este equipamento é composto por amplificador modelo 

Net Amps 300, transformador com isolamento, braço articulado para suporte do 

amplificador, licença para software de aquisição e análise dos dados Net station, 6 redes de 

eletrodos modelo hydrocel da Geodesic (tamanhos: bebê, pediátrica pequena, pediátrica 

grande, adulto pequeno, adulto médio, adulto grande), CPU Macintosh para aquisição dos 

dados, monitor de 23” para acompanhamento dos dados, câmera de vídeo digital Sony, 

software para cálculo de fontes geradores dos sinais (GeoSource Estimation Software), 

pacote para Potencial Evocado Relacionado a Evento (PST, Inc - EUA), estação de 

trabalho E-prime para acoplar ao EEG (Net Station), computador de mesa Dell, hardware 

para os experimentos (microfone, caixa de repostas, cabos, adaptador para barra de 

resposta para o sistema EGI), monitor LCD 17” com vídeo splitter e switch, barra de 

resposta para EGI, single clock, AV device.  

3.2.4 Procedimentos 

 

O estudo foi conduzido de acordo com os requerimentos do comitê de ética da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, após avaliação e aprovação do projeto de pesquisa 

(CEP/UPM nº 1305/12/2010, disponível em Anexo 1). Os participantes foram contatados e 

esclarecidos quanto aos objetivos da pesquisa. Após a leitura e assinatura da Carta de 

Informação e do Termo de Consentimento (Anexo 2), foram realizadas a avaliações 

neuropsicológica e computadorizada de leitura e escrita. O registro dos potenciais 

evocados foi realizado com o equipamento Geodesic EEG System 300. Com relação ao 
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traçado do EEG coletado, foi inicialmente realizada uma fase de pré processamento que 

contém: a) filtro de 0.1Hz (High Pass Filtering), b) filtro de 30Hz (Low Pass Filtering), c) 

segmentação do traçado considerando os 200 milésimos de segundos prévios a 

apresentação da tela que contém a proposta e a decisão e os 1200 milésimos de segundos 

posteriores, d) detecção de artefatos. 

Foram considerados artefatos a) os canais que apresentem variação max-min maior que 

200μV (com janela de tempo de 640 milésimos de segundos). Foram considerados como 

canais ruins e, logo, removidos, aqueles com mais de 20% de artefatos. Além disso, foram 

considerados segmentos ruins aqueles com mais de 10 canais ruins ou com piscagem. Após 

a fase de pré-processamento, seguiu a fase pós-processamento que inclui: a) substituição 

dos canais ruins, b) média dos potenciais obtidos na segmentação considerando os fatores 

descritos anteriormente (será criado um arquivo de dados contendo todos os potenciais 

evocados incorporando os dados de todos os participantes), c) correção pela linha de base, 

sendo esta o traçado obtido nas porções de 200 milésimos de segundos prévios à 

apresentação dos estímulos. Em seguida, os dados passaram por processamento estatístico 

considerando como variável dependente a amplitude média para os potenciais P100 

occipital, N170 occipito-temporal, N400 centro-parietal e LPC centro-parietal.  

O P100 occipital foi analisado na janela temporal entre 30-150 milissegundo e os 

eletrodos selecionados foram o nº 70 e 83. A figura 4 apresenta o mapa da rede de 

eletrodos e os eletrodos selecionados para a análise do P100. 
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Figura 4: Eletrodos selecionados para análise de amplitude do P100 occipital.  

 

O componente N170 occipito-temporal foi analisado na janela temporal entre 140-270 

milissegundos. Foram selecionados os eletrodos do hemisfério esquerdo nº 64, 65, 68, 69, 

73, 74; bem como os eletrodos hemisfério direito nº 82, 88, 89, 90, 94, 95. A figura 5 

apresenta o mapa da rede de eletrodos e os eletrodos selecionados para a análise do N170. 
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Figura 5: Eletrodos selecionados para análise de amplitude do N170 occipito-

temporal.  

 

O potencial N400 da região centro-parietal foi analisado na janela temporal entre 

300-500ms. Foram selecionados no hemisfério esquerdo os eletrodos nº 7, 30, 31, 36, 37, 

42; bem como os seguintes eletrodos hemisfério direito nº 80, 87, 93, 104, 105, 106. A 

figura 6 apresenta o mapa da rede de eletrodos e os eletrodos selecionados para a análise 

do componente N400: 
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Figura 6: Eletrodos selecionados para análise de amplitude do N400 centro-

parietal.  

 

Por fim, foi analisado o componente LPC centro-parietal na janela temporal entre 

450-850ms. Os eletrodos nº 60, 61, 53, 54, 37, 31, 42 e 52 foram selecionados na análise 

do hemisfério esquerdo e os eletrodos nº 80, 87, 93, 79, 86, 92, 85 foram selecionados para 

análise do LPC no hemisfério direito. A figura 7 apresenta o mapa da rede de eletrodos e os 

eletrodos selecionados para a análise do LPC: 
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Figura 7: Eletrodos selecionados para análise de amplitude do LPC centro-

parietal.  
 

3.2.5 Análises dos Resultados 
 

 

Os dados obtidos foram submetidos a testes estatísticos que assumem uma 

distribuição amostral normal como Teste-t de amostras independentes, ANOVAs 

univariadas e multivariadas para as comparações entre os grupos de participantes (GD-

Adulto x GC-Adulto), as categorias lexicais (palavra x quasepalavra x pseudopalavra) e o 

hemisfério dos eletrodos selecionados para amplitude dos ERPs (esquerdo x direito). Já as 

correlações entre as medidas comportamentais e eletrofisiológicas foram realizadas através 

do teste de correlação de Pearson foram usados para. Para todos os testes, foi estabelecido 

nível de significância de 5%. 
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3.3 RESULTADOS 

 

Os resultados estão dispostos de acordo com a seguinte sequência: instrumentos de 

caracterização da amostra, medidas comportamentais na tarefa de decisão lexical, medidas 

eletrofisiológicas na tarefa de decisão lexical e correlações entre medidas comportamentais 

de leitura, escrita e consciência fonológica com as amplitudes dos ERPs na tarefa de 

decisão lexical.   

   

3.3.1. Nível de Inteligência, Leitura, Escrita e Consciência Fonológica 

 

O desempenho dos participantes na Escala de Inteligência Weschler para Adultos 

(WAIS-III) foi comparado por meio do Teste-t para amostras independentes. Análise das 

escalas fatoriais da WAIS-III revelou maiores médias no grupo controle em todas as 

medidas. Não houve diferença significativa entre as medidas de QI Verbal, QI Executivo e 

QI Total. Os disléxicos apresentaram tendência de diferença nos índices de Compreensão 

Verbal (p= 0,0061) e Memória Operacional (p= 0,070). Os dados das análises descritivas e 

inferenciais referentes à pontuação nos índices fatoriais da WAIS-III estão apresentados na 

tabela 6. 

 

Tabela 6: Média, desvio-padrão, e valores de significância dos índices da WAIS-III. 

 

Índices 
GD-Adulto GC-Adulto   

Média (DP) Média (DP) t (1,39) P 

QI Verbal 111,01 (16,28) 118,52 (11,27) 2,829 0,101 

QI Executivo 118,66 (17,86) 123,68 (13,07) 1,009 0,322 

QI Total 118,60 (10,94) 122,30 (11,36) 1,071 0,307 

Compreensão Verbal (CV) 107,28 (20,54) 116,81 (7,79) 3,743 0,061* 

Organização Perceptual (OP) 112,87 (20,87) 120,27 (9,79) 2,041 0,161 

Memória Operacional (MO) 102,18 (23,01) 113,96 (15,93) 3,483 0,070* 

 * p entre 0,05 e 0,07 

 

Na comparação de desempenhos dos grupos nos subtestes da WAIS-III, foi 

verificado que os disléxicos apresentaram desempenho significativamente inferior nas 

tarefas Completar Figuras e Informação. Não foram encontradas diferenças de grupo nos 

demais subtestes. A média de acertos do grupo disléxico foi superior à obtida pelo grupo 

controle nos subtestes Cubos e Arranjo de Figuras. Acerca dos escores dos disléxicos nos 
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diferentes subtestes da escala executiva, o melhor desempenho foi apresentado no subteste 

Cubos, enquanto a pior performance foi obtida em Código. Dentre os subtestes verbais, o 

melhor e o pior desempenho apresentado ocorreram em Semelhanças e Dígitos, 

respectivamente. O escore mais alto apresentado pelo grupo controle foi obtido no subteste 

Raciocínio Matricial, bem como o subteste com pior desempenho foi Cubos. Os resultados 

da comparação de grupos em cada um dos subtestes da WAIS-III estão apresentados na 

Tabela 7.  

 

Tabela 7. Média, desvio-padrão, e valores de significância dos subtestes da WAIS-III. 

 

Subteste Grupo Média (DP) t (1,39) P 

Completar Figuras 
GD 12,85 (1,12)  

4,693 

 

0,037 GC 13,67 (1,21) 

Vocabulário 
GD 11,37 (2,41) 

,926 0,342 
GC 12,11 (2,38) 

Código 
GD 12,20 (2,74) 

1,989 0,167 
GC 13,40 (2,54) 

Semelhanças 

 

GD 12,79 (1,55) 
1,707 0,199 

GC 13,37 (1,17) 

Cubos 
GD 13,52 (2,81) 

,358 0,553 
GC 13,00 (2,63) 

Aritmética 
GD 11,60 (2,56) 

,108 0,745 
GC 11,90 (3,11) 

Raciocínio Matricial 
GD 13,20 (1,55) 

2,472 0,124 
GC 14,10 (1,99) 

Dígitos 
GD 11,32 (2,69) 

1,938 0,172 
GC 12,68 (3,33) 

Informação 
GD 12,90 (2,40) 

5,041 0,031 
GC 14,48 (1,98) 

Arranjo de Figuras 

 

GD 13,58 (2,03) 
,029 0,865 

GC 13,45 (2,87) 

Compreensão 
GD 12,17 (1,74) 

1,610 0,212 
GC 12,85 (1,56) 

Sequência Número-

Letra 

GD 11,90 (2,83) 
2,318 0,136 

GC 13,26 (2,75) 

Negrito – p < 0,05 

 

Foram analisadas as medidas de acurácia e tempo de reação dos grupos de 

participantes na BALE-2 e na PCF-2. Houve diferença significativa entre os grupos para 

todas as medidas da BALE-2, exceto para o número de acertos na PCF-2 e tempo médio de 
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execução na PCF-2 e TEDP-2. O grupo disléxico apresentou menor número médio de 

acertos nas tarefas de reconhecimento de palavras (TCLP-2) e escrita por ditado (TEDP-2). 

Além disso, o grupo disléxico apresentou médias maiores de tempo de execução em todas 

as tarefas. A tabela 8 apresenta os dados dos participantes disléxicos e controles referentes 

aos testes da BALE-2 e da PCF-2: 

 

Tabela 8. Média de número de acertos e tempo de execução em cada item (em 

milissegundos) nos testes da BALE-Comp Adulto: Teste de Competência de Leitura 

de Palavras para adultos (TCLP-2), TEDP-2 (Teste de Escrita por Ditado de Palavras 

para adultos) e Prova de Consciência Fonológica para adultos (PCF-2). 

 

Teste  Grupo Média (DP) t (1,39) p 

TCLP-2 

Acertos 
GD 61,82 (5,47) 

-5,272 0,001 
GC 72,67 (4,37) 

Tempo 
GD 1998,337 (969,389) 

2,504 0,021 
GC 1213,465 (470,956) 

TEDP-2 

Acertos 
GD 32,64 (10,11) 

-4,582 0,001 
GC 44,39 (3,34) 

Tempo 
GD 7069,580 (2708,253) 

1,725 0,096 
GC 5776,555 (1333,562) 

PCF-2 

Acertos 
GD 49,91 (7,60) 

-0,981 0,355 
GC 53,00 (8,57) 

Tempo 
GD 17668,774 (4870,823) 

1,838 0,077 
GC 15473,149 (1233,306) 

Negrito – p < 0,05 

 

 

A fim de verificar o perfil de desempenho dos grupos nos diferentes subtipos de 

itens avaliados pelo TCLP-2, foi realizado Teste-t para amostras independentes. Os 

resultados indicam que os disléxicos apresentaram desempenho inferior em relação aos 

adultos sem dificuldades de leitura no julgamento de estímulos visuais com inversão de 

letras e nas pseudopalavras com trocas fonológicas. Não foram observadas diferenças 

significativas para o julgamento de itens corretos, itens pseudohomófonos e itens com 

erros ortográficos. A tabela 9 apresenta as estatísticas descritivas e inferenciais da 

comparação de desempenho nos subtipos do TCLP-2: 
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Tabela 9. Estatísticas descritivas e inferenciais do número médio de acertos nos 

subtipos de itens do TCLP-2. 

 

   Subtipo Grupo Média (DP) t (1,39) P 

CR 
GD 36,00 (1,95) 

0,495 0,489 
GC 36,83 (1,46) 

IN 
GD 8,46 (1,76) 

9,060 0,006 
GC 11,42 (0,66) 

PH 
GD 5,54 (1,45) 

0,272 0,607 
GC 7,17 (2,03) 

EO 
GD 7,23 (1,30) 

1,156 0,293 
GC 8,50 (1,83) 

TF 
GD 5,38 (1,38) 

6,593 0,017 
GC 7,75 (0,62) 

Legenda: CR (correta), IN (inversão de letras), PH (pseudohomófona), EO (erro 

ortográfico), TF (troca fonológica).  

Negrito – p < 0,05 

 

Por fim, foi verificado o perfil de desempenho dos grupos em cada sub-tarefa da 

PCF-2. Os disléxicos apresentaram desempenho significativamente inferior em 

comparação com o grupo controle nas tarefas de aliteração, adição silábica, adição 

fonológica, subtração fonológica, troca silábica e troca fonológica. Por outro lado, os 

escores obtidos nos itens de rima, subtração silábica e trocadilhos foram similares em 

ambos os grupos. As estatísticas descritivas e inferenciais das sub-tarefas da PCF-2 estão 

apresentadas na tabela 10. 
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Tabela 10. Estatísticas descritivas e inferenciais do número médio de acertos nos 

subtipos de itens da PCF-2. 

 

   Subtarefa Grupo Média (DP) t (1,39) p 

RIM 
GD 3,67 (1,11) 

5,731 0,023 
GC 4,67(0,48) 

ALIT 
GD 4,07 (1,10) 

34,674 0,001 
GC 5,00 (0,00) 

ASIL 
GD 4,33 (0,72) 

17,586 0,001 
GC 4,89 (0,32) 

SSIL 
GD 4,67 (0,81) 

1,784 0,191 
GC 4,83 (0,38) 

AFON 
GD 4,13 (1,12) 

5,176 0,030 
GC 4,67 (0,68) 

SFON 
GD 4,47 (0,83) 

14,613 0,001 
GC 4,83 (0,38) 

TSIL 
GD 4,53 (0,83) 

14,526 0,001 
GC 4,94 (0,23) 

TFON 
GD 4,00 (1,36) 

8,072 0,008 
GC 4,67 (0,59) 

TROC 
GD 3,33 (1,17) 

0,937 0,341 
GC 4,11 (0,96) 

Legenda: RIM (rima), ALIT (aliteração), ASIL (adição silábica), SSIL (subtração 

silábica), AFON (adição silábica), SFON (subtração silábica), TSIL (troca silábica), TFON 

(troca fonológica), TROC (trocadilhos). 

Negrito – p < 0,05 

 

A fim de sumarizar os achados relacionados à caracterização da amostra, foi 

organizado um quadro-resumo com os resultados encontrados: 

Medida Achados Principais 

Índices WAIS Sem diferenças de QIV, QIE e QIT. Tendência de diferenças 

significativas para compreensão verbal e memória operacional, com 

menor desempenho do GD. 

Subtestes WAIS Diferenças significativas em completar figuras e informação, com 

menor desempenho do GD. 

Acertos BALE-2 e 

PCF-2 

Diferenças significativas na leitura (TCLP-2) e escrita de palavras 

(TEDP-2), com menor desempenho do GD. 

Tempo de execução 

BALE-2 e PCF-2 

Diferença significativa na leitura de palavras (TCLP-2), com menor 

desempenho do GD. Tendência de diferença na PCF-2. 

Subtipos TCLP-2 Diferença significativa nos subtipos inversão de letras e trocas 

fonológicas, com menor desempenho do GD. 

Subtipos PCF-2 Prejuízos significativos do GD nas tarefas de rima, aliteração, adição 

silábica e fonológica, subtração silábica, troca silábica e troca 

fonológica. 
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3.3.2. Tarefa de Decisão Lexical: medidas comportamentais 

 

 Para análise de dados do estudo foram utilizadas ANOVA de medidas repetidas. 

Foram considerados como variáveis independentes os fatores classe lexical (palavra x 

quasepalavra x pseudopalavra) e grupo (disléxico x controle). Para variáveis dependentes 

foram considerados tempo de reação, acertos e omissões.  

Em relação à acurácia na tarefa, houve diferença significativa entre os grupos para 

todas as classes lexicais, com desempenho pior do grupo disléxico. Além disso, foi 

verificado efeito de classe lexical (F[1,35]= 65,98; p<0,001) e efeito de interação entre classe 

lexical e grupo (F[1,35]= 25,39; p<0,001). Na comparação entre a média de acertos nas 

diferentes classes lexicais, foi verificada diferença significativa para todos os pares (p< 

0,05). Sendo assim, o padrão de acertos obtido conforme a classe lexical dos itens foi o 

seguinte: PSDE> PALA> QUASE. A Tabela 11 apresenta os dados encontrados na análise 

de acertos nos dois grupos de participantes. 

 

Tabela 11: Média e desvio-padrão dos escores de acerto dos grupos de adultos 

na prova de decisão lexical. 
 

Classe Lexical Grupo Média DP 

PALA 
GD 151,43 13,52 

GC 160,48 10,40 

PSDE 
GD 159,79 17,00 

GC 175,39 4,28 

QUASE 
GD 118,21 23,85 

GC 152,70 15,35 

 

 

 A figura 8 ilustra o perfil de acertos dos grupos de adultos na tarefa de decisão 

lexical: 
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Figura 8: Média de acertos do GD-Adultos e GC-Adultos nas categorias da prova de 

decisão lexical.  

 

Análises das medidas de tempo de reação entre os grupos e as classes lexicais 

mostram que houve diferença significativa entre os grupos para o tempo de reação em 

todas as classes lexicais dos itens, sendo que o grupo disléxico apresentou maior lentidão 

no julgamento do que o grupo controle. Foi verificado efeito principal da classe lexical 

(F[1,35]= 64,75; p<0,001) e para a interação classe x grupo (F[1,35]= 5,23; p=0,028). Houve 

diferença significativa de desempenho entre as classes lexicais, exceto para o par PALA x 

PSDE (p=0,876). As estatísticas descritivas e inferenciais do tempo médio de reação estão 

sumariadas na Tabela 12. 

 

Tabela 12: Médias e desvio-padrão das medidas de tempo de reação (em 

milissegundos) dos grupos de adultos na prova de decisão lexical. 
 

Classe Lexical Grupo Média DP 

PALA 
GD 813,39 104,43 

GC 684,86 110,61 

PSDE 
GD 842,19 166,00 

GC 652,75 108,57 

QUASE 
GD 916,98 155,78 

GC 808,57 156,55 

 

 

A figura 9 apresenta o padrão do tempo de reação dos grupos de adultos na tarefa 

de decisão lexical: 
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 Figura 9: Média do tempo de reação do GD-Adultos e GC-Adultos nas 

categorias da prova de decisão lexical.  

 

Análises multivariadas foram conduzidas para verificar diferenças nas medidas de 

omissão da tarefa de decisão lexical. Os dados referentes a omissões foram significativos 

para classe lexical (F[1,35]= 12,82; p=0,001) e para grupo (F[1,35]= 1,61; p=0,007). Houve 

diferença significativa de desempenho entre todas as classes lexicais (p< 0,05). Ambos os 

grupos apresentam maior número de omissões nas quasepalavras, seguidas de 

pseudopalavras e por último a classe de palavras. Os escores descritivos e estatísticas 

inferenciais das classes lexicais estão dispostas na Tabela 13.  

 

Tabela 13: Média, desvio-padrão, e valores de significância das medidas de 

omissão dos grupos de adultos na prova de decisão lexical. 
 

Classe Lexical Grupo Média DP 

PALA GD 2,35 3,13 

GC 0,55 1,01 

PSDE GD 6,35 7,38 

GC 0,82 1,59 

QUASE GD 8,55 12,49 

GC  2,23 2,95 

 

A figura 10 apresenta o número médio de omissões dos grupos em cada categoria 

da prova de decisão lexical: 
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Figura 10: Média do número de omissões do GD-Adultos e GC-Adultos nas 

categorias da prova de decisão lexical.  

 

A fim de sumarizar as informações referentes aos resultados comportamentais da 

tarefa de decisão lexical, foi organizado um quadro-resumo, apresentado abaixo: 

 

Medida Achados Principais 

Acertos Decisão 

Lexical 

Efeito significativo de categoria lexical (PSDE>PALA>QUASE). 

Efeito significativo de grupo, com pior desempenho do GD. 

Tempo de Reação 

Decisão Lexical 

Efeito significativo de categoria lexical (QUASE>PALA=PSDE). 

Efeito significativo de grupo, com maior lentidão no GD. 

Omissões Decisão 

Lexical 

Efeito significativo de categoria lexical (QUASE>PSDE>PALA). 

Efeito significativo de grupo, com maior número de omissões no GD. 

 

3.3.3 Tarefa de Decisão Lexical: dados eletrofisiológicos 

 

Análise dos dados do EEG foi realizada com 14 adultos disléxicos e 23 

participantes com desenvolvimento normal de leitura. Os dados de alguns disléxicos foram 

excluídos das análises eletrofisiológicas devido à elevada perda de registros de sinais 

durante a realização da tarefa por ruídos, bem como pelo número elevado de omissões de 

julgamento. Os dados de amplitude dos potenciais foram agrupados em 3 fatores (grupo x 

classe lexical x hemisfério).  

As médias de amplitude do P100 foram maiores no hemisfério direito de ambos os 

grupos. As médias do P100 no GD foram maiores para as pseudopalavras em ambos os 

hemisférios, enquanto que no GC a média do P100 esquerdo foi maior nas pseudopalavras 

e no P100 direito para as quase-palavras. As médias de amplitude do P100 na região 
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occipital nas diferentes categorias lexicais, hemisférios e grupos estão apresentados na 

tabela 14: 

 

Tabela 14: Média e desvio-padrão da amplitude média de P100 (occipital) dos grupos 

de adultos na prova de decisão lexical. 

 

Classe Lexical GD GC 

 Esquerdo Direito Esquerdo Direito 

PALA 0,940 (2,060) 1,254 (2,310) 0,160 (2,181) 0,829 (2,627) 

PSDE 1,008 (2,014) 1,295 (2,383) 0,232 (1,999) 1,000 (2,481) 

QUASE 0,316 (2,597) 0,662 (2,876) 0,163 (2,109) 1,099 (2,467) 

 

ANOVAS multivariadas da amplitude do P100 occipital verificaram efeito marginal 

para o fator hemisfério, sendo que a amplitude do P100 foi maior no hemisfério direito. 

Não houve diferenças significativas para as variáveis lexicalidade e grupo, o que indica 

que a amplitude média de P100 é similar para os diferentes tipos de estímulo e em ambos 

os grupos. A Tabela 15 apresenta os valores referentes às ANOVAS de medidas repetidas 

conduzidas com as medidas de amplitude do P100 occipital. 

 

Tabela 15: Anovas de medidas repetidas da amplitude média de P100 (occipital) em 

função dos grupos adultos, da lexicalidade e do hemisfério. 

 

 F p 

Lexicalidade 1,239 0,296 

Grupo 0,688 0,632 

Hemisfério 3,581 0,067 

Lexicalidade * grupo 1,867 0,162 

Hemisfério * grupo 0,662 0,421 

Hemisfério * lexicalidade 0,385 0,682 

Hemisfério * lexicalidade * grupo 0,219 0,804 

 

 

As amplitudes médias do N170 foram mais negativas no GC e no hemisfério 

esquerdo. Nota-se, no geral, que as médias do N170 no GD são maiores no hemisfério 

direito, enquanto o padrão inverso é percebido no GC. Em relação à lexicalidade, as 

médias de amplitude foram maiores nas palavras, seguidas das quase-palavras e das 

pseudopalavras. As médias de amplitude do N170 na região occipito-temporal nas 

diferentes categorias lexicais, hemisférios e grupos estão apresentados na tabela 16: 
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Tabela 16: Média e desvio-padrão da amplitude média do N170 (occipito-temporal) 

dos grupos de adultos na prova de decisão lexical. 

 

Classe Lexical GD GC 

 Esquerdo Direito Esquerdo Direito 

PALA -,669 (1,904) -1,198 (2,417) -1,688 (1,991) -,319 (2,590) 

PSDE -,604 (1,848) 0,258 (2,723) -1,399 (1,909) -,236 (2,209) 

QUASE -,396 (1,909) -,938 (3,415) -1,486 (1,963) -,229 (2,110) 

 

ANOVAS multivariadas da amplitude do N170 occipito-temporal indicaram efeito 

de hemisfério na amplitude deste componente, bem como efeito marginal de interação 

entre as variáveis hemisfério e grupo. A amplitude do N170 foi maior no hemisfério 

esquerdo. Em relação à tendência de interação, a amplitude do N170 foi maior no 

hemisfério esquerdo no grupo controle. A Tabela 18 apresenta os valores referentes às 

análises de variância conduzidas com as medidas de amplitude do N170 occipito-temporal. 

 

Tabela 17: Anovas de medidas repetidas da amplitude média do N170 (occipito-

temporal) em função dos grupos de adultos, da lexicalidade e do hemisfério. 
 

 F p 

Lexicalidade 0,558 0,575 

Grupo ,657 0,564 

Hemisfério 4,777 0,036 

Lexicalidade * grupo 1,013 0,368 

Hemisfério * grupo 3,568 0,067* 

Hemisfério * lexicalidade 1,653 0,199 

Hemisfério * lexicalidade * grupo 1,467 0,238 

Negrito – p < 0,05 

* p entre 0,05 e 0,07 

  

 A figura 11 ilustra as amplitudes médias do N170 no hemisfério esquerdo (eletrodo 

73) e hemisfério direito (eletrodo 88) do grupo disléxico (acima) e controle (abaixo) nas 

diferentes classes lexicais da tarefa de decisão lexical: 
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      Figura 11 - Amplitude média do N170 occipito-temporal esquerdo no GD- Adultos 

(acima) e GC- Adultos (abaixo) nas classes lexicais. 

 

 As amplitudes médias do N400 centro-parietal no GD e GC foram maiores no 

hemisfério esquerdo. As amplitudes foram mais negativas no GD para as palavras, 

enquanto que no GC o N400 foi mais pronunciado nas quasepalavras. As médias de 

amplitude do N400 centro-parietal nas diferentes categorias lexicais, hemisférios e grupos 

estão apresentados na tabela 18: 

 

Tabela 18: Média e desvio-padrão da amplitude média do N400 (centro-parietal) dos 

grupos de adultos na prova de decisão lexical. 

 

Classe Lexical GD GC 

 Esquerdo Direito Esquerdo Direito 

PALA -,412 (2,179) -,267 (2,044) ,101 (2,531) 0,564 (2,925) 

PSDE -,192 (2,311) ,177 (1,669) -,452 (2,206) 0,975 (2,481) 

QUASE -,240 (2,760) -,709 (3,812) -,968 (2,296) ,515 (2,873) 

 

ANOVAS multivariadas da amplitude do N400 centro-parietal indicam efeito de 

lexicalidade, efeito de hemisfério e tendência de interação entre grupo x hemisfério. A 

amplitude do N400 foi significativamente maior nas quase-palavras, seguidas das palavras 

e pseudopalavras. A amplitude diferiu entre as categorias quase-palavra e pseudopalavra 

(p= 0,031), porém não houve diferença de amplitude entre palavras e quase-palavras (p= 



 

102 
 

0,092) e entre palavras e pseudopalavras (p= 0,441). Além disso, a amplitude média deste 

potencial foi maior no hemisfério esquerdo. O efeito de interação marginal entre 

hemisfério e grupo indicou que no grupo disléxico as amplitudes do N400 são menores no 

hemisfério esquerdo. A Tabela 19 apresenta os valores referentes às análises de variância 

conduzidas com as medidas de amplitude do N400 centro-parietal. 

 

Tabela 19: Anovas de medidas repetidas da amplitude média do N400 (centro-

parietal) em função dos grupos de adultos, da lexicalidade e do hemisfério. 

 

 F p 

Lexicalidade 3,222 0,046 

Grupo 0,751 0,600 

Hemisfério 4,195 0,048 

Lexicalidade * grupo 0,758 0,473 

Hemisfério * grupo 3,972 0,054* 

Hemisfério * lexicalidade 0,973 0,383 

Hemisfério * lexicalidade * grupo 1,779 0,176 

Negrito – p < 0,05 

* p entre 0,05 e 0,07 

 

 

 A figura 12 ilustra as amplitudes médias do N400 no hemisfério esquerdo (eletrodo 

31) e hemisfério direito (eletrodo 80) do grupo disléxico (acima) e controle (abaixo) nas 

diferentes classes lexicais da tarefa de decisão lexical: 
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   Figura 12 - Amplitude média do N400 centro-parietal esquerdo no GD- Adultos (acima) 

e GC- Adultos (abaixo) nas classes lexicais.  

 

Os valores médios de amplitude do LPC na região centro-parietal foram menores 

no grupo de disléxicos e maiores no hemisfério esquerdo em ambos os grupos. O LPC foi 

mais pronunciado no GD diante das pseudopalavras e mais pronunciado no GC diante das 

palavras. As médias de amplitude do LPC centro-parietal nas diferentes categorias lexicais, 

hemisférios e grupos estão apresentados na tabela 20: 

 

Tabela 20: Média e desvio-padrão da amplitude média do LPC (centro-parietal) dos 

grupos de adultos na prova de decisão lexical. 

 

Classe 

Lexical 
GD  GC 

 Esquerdo Direito Esquerdo Direito 

PALA 1,769 (2,154) 1,526 (2,337) 3,881 (3,396) 3,496 (3,133) 

PSDE 1,935 (2,021) 1,158 (2,375) 3,401 (2,473) 2,403 (2,465) 

QUASE 1,860 (2,171) 0,779 (2,366) 3,665 (3,364) 2,339 (3,198) 

 

ANOVAS multivariadas da amplitude do LPC centro-parietal indicaram efeito 

significativo de hemisfério e de interação entre hemisfério e lexicalidade neste 

componente. Além disso, houve efeito marginal de lexicalidade e de grupo. A amplitude do 
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LPC foi maior no hemisfério esquerdo e o grupo de disléxicos apresentou amplitudes 

reduzidas. Em relação à lexicalidade, o LPC foi mais pronunciado para as palavras e 

significativamente maior do que para as pseudopalavras e quase-palavras (p< 0,05). Não 

houve diferença de amplitudes entre as quase-palavras e pseudopalavras (p= 0,810), 

embora as médias de amplitude tenham sido maiores para as quase-palavras. A Tabela 21 

apresenta os valores referentes às análises de variância conduzidas com as medidas de 

amplitude do LPC centro-parietal. 

 

Tabela 21: Anovas de medidas repetidas da amplitude média do LPC (centro-

parietal) em função dos grupos de adultos, da lexicalidade e do hemisfério. 

 

 F p 

Lexicalidade 3,094 0,052* 

Grupo ,874 0,061* 

Hemisfério 16,854 0,001 

Lexicalidade * grupo 1,189 0,310 

Hemisfério * grupo ,270 0,607 

Hemisfério * lexicalidade 13,444 0,001 

Hemisfério * lexicalidade * grupo 0,049 0,952 

Negrito – p < 0,05 

* p entre 0,05 e 0,07 

  

 A figura abaixo ilustra as amplitudes médias do LPC no hemisfério esquerdo 

(eletrodo 54) e hemisfério direito (eletrodo 79) do grupo disléxico (acima) e controle 

(abaixo) nas diferentes classes lexicais da tarefa de decisão lexical: 
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    Figura 13 - Amplitude média do LPC centro-parietal esquerdo no GD- Adultos (acima) 

e GC- Adultos (abaixo) nas classes lexicais. 

 

A fim de sumarizar as informações referentes aos resultados eletrofisiológicos da 

tarefa de decisão lexical, foi organizado um quadro-resumo, apresentado abaixo: 

 

Medida Achados Principais 

Amplitude P100 Efeito marginal de hemisfério, maior no hemisfério direito. 

Amplitude N170 Efeito de hemisfério, maior no hemisfério esquerdo. Efeito marginal 

de interação hemisfério e grupo, com amplitudes menores no 

hemisfério esquerdo do GD. 

Amplitude N400 Efeito de lexicalidade com amplitudes maiores em 

QUASE>PAL>PSDE. Efeito de hemisfério, maior no hemisfério 

esquerdo. Efeito marginal de interação hemisfério e grupo, com 

amplitudes menores no hemisfério esquerdo do GD. 

Amplitude LPC Efeito marginal de lexicalidade com amplitudes maiores em 

PALA>QUASE>PSDE. Efeito marginal de grupo, com amplitudes 

menores no GC. Efeito de hemisfério, maior no hemisfério esquerdo. 

Efeito de interação hemisfério e lexicalidade, com amplitudes maiores 

no hemisfério esquerdo para palavras. 
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3.3.4. Correlações entre medidas comportamentais e eletrofisiológicas 

 

 Foram conduzidas correlações de Pearson a fim de verificar se existem correlações 

entre medidas de desempenho comportamental da amostra total e dos grupos do Estudo 1 

com as medidas de amplitude de todos os ERPs analisados. Foram selecionados o número 

médio de acertos e tempo de execução do TCLP-2 (Teste de Competência de Leitura de 

Palavras para Adultos), TEDP-2 (Teste de Escrita por Ditado de Palavras para Adultos) e 

PCF-2 (Prova de Consciência Fonológica para Adultos). As tabelas com os resultados de 

todas as correlações geradas estão dispostas na seção 7 (Apêndice 1). Para fins de 

organização, serão apresentados aqui apenas as correlações com significância estatística 

(p< 0,05) e com tendência de diferença (p entre 0,05 e 0,07). 

 Os resultados das análises de correlação entre as medidas da amostra total para o 

componente P100 indicaram relações positivas da amplitude no hemisfério esquerdo nas 

palavras e nas pseudopalavras com o tempo PCF-2 (r= 0,424; p=0,022 e r= 0,414; p= 

0,026; respectivamente). Ou seja, quanto maior o tempo de execução na tarefa de 

consciência fonológica, maior foi a amplitude de P100 nestas categorias lexicais. Houve 

correlações negativas entre o N170 no hemisfério esquerdo para palavras e amplitude do 

N170 no hemisfério esquerdo para pseudopalavras com o número acerto no TEDP-2 (r= -

0,403; p= 0,030 e r= -0,390; p= 0,036; respectivamente). Estes dados indicam que os 

participantes com melhor desempenho na escrita de palavras apresentaram menores 

amplitudes do N170 nas referidas categorias lexicais. Houve correlação positiva entre o 

N170 no hemisfério esquerdo para quase-palavras e o tempo médio no TCLP-2 (r= 0,451; 

p= 0,031), o que indica que quanto maior a amplitude deste componente, maior é o tempo 

de execução no julgamento de palavras. 

Em relação ao potencial N400, os dados da amostra total indicam correlação 

positiva entre a amplitude deste potencial no hemisfério direito nas palavras e o número de 

acerto TEDP-2 (r= 0,420; p= 0,023), ou seja, quanto maior a amplitude maior é também a 

acurácia na escrita de palavras. O N400 esquerdo durante o julgamento de pseudopalavras 

correlacionou-se com o número de acertos na PCF-2 (r= 0,384; p= 0,040), indicando que 

sujeitos com boas habilidades de consciência fonológica apresentaram maior média de 

amplitude neste componente. Houve ainda correlação negativa entre amplitude do N400 

direito nas quase-palavras e o tempo no TCLP-2 (r= -0,422; p= 0,045), sendo que quanto 

maior é o tempo no julgamento de palavras, menor é a amplitude do N400. Por fim, as 

análises com as amplitudes médias do LPC indicaram correlações entre este potencial no 
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hemisfério esquerdo para palavras e pseudopalavras com o número médio de acertos no 

TEDP-2 (r= 0,419; p= 0,024 e r= 0,401; p= 0,031; respectivamente). Houve também 

tendência de correlação entre o LPC esquerdo para palavras e tempo médio no TEDP-2 (r= 

0,359; p= 0,056), sendo que maiores amplitudes neste componente foram exibidas por 

sujeitos com maior tempo médio de escrita. 

Os resultados das análises conduzidas entre as medidas apresentadas pelo GD-

Adulto indicaram correlações positivas entre o P100 esquerdo para palavras e 

pseudopalavras com o tempo na PCF-2 (r= 0,682; p= 0,021 e r= 0,609; p= 0,047; 

respectivamente). Ou seja, os disléxicos com maiores amplitudes do P100 foram lentos 

durante a tarefa de consciência fonológica. Também houve correlação negativa entre a 

amplitude P100 direito nas quase-palavras e o tempo médio no TCLP-2 (r= 0,619; p= 

0,042), indicando que disléxicos mais lentos no julgamento de palavras apresentam 

menores amplitudes neste potencial. Em relação ao N170, a amplitude média no hemisfério 

esquerdo para palavras correlacionou-se positivamente com o tempo no TEDP-2 (r= 0, 

617; p= 0,043) e o número de acertos no TEDP-2 (r= -0,627; p= 0,039), sugerindo que 

disléxicos mais lentos na escrita e com melhores habilidades de escrita exibem maiores 

amplitudes neste potencial. Foi verificada tendência de correlação entre o N170 esquerdo 

nas pseudopalavras e o tempo na PCF-2 (r= 0,590; p= 0,073), ou seja, disléxicos mais 

lentos na tarefa de consciência fonológica apresentaram maiores amplitudes neste 

componente. Houve também tendência de correlação entre o N170 esquerdo nas quase-

palavras e o tempo no TCLP-2 (r= 0,587; p= 0,057), sendo que disléxicos com maiores 

amplitudes neste potencial foram mais lentos na tarefa de julgamento de palavras.  O N400 

no hemisfério esquerdo para pseudopalavras correlacionou-se positivamente com o tempo 

no TCLP-2 (r= 0,607; p= 0,048), indicando que disléxicos com maiores amplitudes neste 

potencial foram mais lentos na leitura de palavras. Tendência de correlação entre o N400 

esquerdo nas quasepalavras e o tempo no TCLP-2 (r= 0,553; p= 0,078) indicam maiores 

amplitudes nos disléxicos que foram mais lentos nesta tarefa. Por fim, houve correlação 

positiva no grupo disléxico entre a amplitude do LPC no hemisfério direito para as quase-

palavras e o número de acertos no TEDP-2 (r= -0,623; p= 0,040), sugerindo que disléxicos 

com melhores habilidades de escrita apresentam maiores amplitudes deste componente. 

 Por fim, os resultados das análises no GC-Adulto indicaram correlação positiva 

entre a amplitude do N400 direito para pseudopalavras e tempo na PCF-2 (r= 0,485; p= 

0,041), com amplitudes maiores nos controles que foram mais lentos na tarefa de 

consciência fonológica. O LPC direito para palavras e pseudopalavras correlacionou-se 
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negativamente com o tempo TEDP-2 (r= -0,491; p= 0,038; r= -0,489; p= 0,040, 

respectivamente). Sujeitos controle com menores amplitudes do LPC nestas categorias 

foam mais lentos na tarefa de escrita de palavras. Também foi notada tendência de 

correlação negativa entre o LPC direito nas quase-palavras e o tempo TNF (r= -0,461; p= 

0,054). 

A fim de sumarizar as informações referentes aos resultados das correlações entre 

medidas comportamentais de leitura, escrita e consciência fonológica com as amplitudes 

médias dos ERPs analisados, foi organizado um quadro-resumo, apresentado abaixo: 

 

Medida Achados Principais 

P1 – amostra total Relação positiva entre P100 esquerdo nas palavras/pseudopalavras e o 

tempo na PCF-2.  

N170 – amostra total Relação negativa entre o N170 esquerdo nas palavras/pseudopalavras 

e acerto no TEDP-2. Relação positiva entre N170 esquerdo nas 

quasepalavras e tempo TCLP-2. 

N400 – amostra total Relação positiva entre N400 direito nas palavras e acerto TEDP-2. 

Relação positiva N400 esquerdo nas pseudopalavras e acerto PCF-2. 

Relação negativa entre N400 direito nas quasepalavras e tempo 

TCLP-2. 

LPC – amostra total Relação positiva entre o LPC esquerdo nas palavras e pseudopalavras 

e acerto TEDP-2, bem como com o tempo no TEDP-2. 

P1 – amostra GD Relação positiva P100 esquerdo nas palavras e pseudopalavras e 

tempo na PCF-2. Relação negativa entre o P100 direito nas 

quasepalavras e o tempo no TCLP-2. 

N170 – amostra GD Relação positiva entre o N170 esquerdo nas palavras e o tempo no 

TEDP-2, bem como com a acurácia no TEDP-2. 

N400 – amostra GD Relação positiva entre o N400 esquerdo nas pseudopalavras e o tempo 

no TCLP-2. 

LPC – amostra GD Relação positiva entre a amplitude do LPC direito nas quasepalavras e 

acertos no TEDP-2. 

P1 – amostra GC Sem correlações. 

N170 – amostra GC Sem correlações. 

N400 – amostra GC Relação positiva entre o N400 direito nas pseudopalavras e tempo na 

PCF-2.   

LPC – amostra GC Relação negativa entre o LPC direito nas palavras e pseudopalavras e 

o tempo no TEDP-2. 

 

 

3.4 DISCUSSÃO 

3.4.1. Nível de Inteligência, Leitura, Escrita e Consciência Fonológica 
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 Em relação ao nível intelectual dos grupos disléxico e controle, não houve 

diferença significativa entre as medidas de QI Verbal, QI Executivo e QI Total. Parte dos 

estudos de caracterização do perfil cognitivo de disléxicos na WAIS (FELTON, 

NAYLORAND e FRANK, 1990) verificam diferenças entre o QI Verbal e o QI Executivo, 

sendo o QI Verbal inferior. De acordo com Alm e Kaufman (2002), a discrepância entre o 

QIV e QIE pode estar associada ao nível educacional, sendo que disléxicos com baixo grau 

de escolaridade tendem a apresentar maior discrepância e menor nível de QI Verbal. 

Considerando que todos os participantes disléxicos possuem nível superior completo ou 

incompleto, o elevado nível de escolaridade pode ter contribuído para a ausência de 

diferença entre as escalas de QI. 

 Mesmo que não tenham sido verificadas diferenças de grupo para o QI Verbal, 

houve tendência para diferenças significativas entre os índices de compreensão verbal e 

memória operacional. Os déficits dos disléxicos nestas escalas podem estar relacionados a 

prejuízos no processamento fonológico, que estão influencia também a memória 

fonológica (LAASONEN et al., 2009). Logo, déficits em tarefas envolvendo memória 

fonológica de curto prazo e operacional são compatíveis com os prejuízos encontrados na 

Dislexia. Além disso, o pobre desenvolvimento de habilidades ortográficas que facilitam o 

acesso à compreensão de materiais impressos podem prejudicar habilidades de 

conceituação verbal (JONES et al., 2008). 

Na comparação de desempenhos dos grupos nos subtestes da WAIS-III, foi 

verificado piores desempenhos dos disléxicos em Completar Figuras e Informação. Não 

foram encontradas diferenças de grupo nos demais subtestes. Em relação às diferenças de 

grupo para Informação, Laasonen e colaboradores (2009) verificaram o mesmo para os 

subtestes Vocabulário, Semelhanças e Informação, que podem ser compreendidos como 

relacionados a prejuízos na aquisição de conhecimentos cristalizados que são necessários 

para a compreensão leitora.  

A média de acertos do grupo disléxico foi superior à obtida pelo grupo controle nos 

subtestes Cubos e Arranjo de Figuras. Acerca dos escores dos disléxicos nos diferentes 

subtestes da escala executiva, o melhor desempenho foi apresentado no subteste Cubos, 

enquanto a pior performance foi obtida em Código. Considerando a análise fatorial dos 

subtestes da WAIS conduzida por Laasonen e colaboradores (2009), foi verificado melhor 

desempenho no grupo disléxico nos subtestes que demandam habilidades espaciais como 

fatores (Completar Figuras e Cubos). Neste estudo, foi verificado o mesmo padrão em 

Cubos. Ainda, o desempenho superior dos disléxicos em Cubos foi relatado em outros 
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estudos (JONES et al., 2008; HAMAILANEM et al., 2012). Dentre os subtestes verbais, o 

melhor e o pior desempenho apresentado ocorreram em Semelhanças e Dígitos, 

respectivamente. O escore mais alto apresentado pelo grupo controle foi obtido no subteste 

Raciocínio Matricial, bem como o subteste com pior desempenho foi Cubos. 

Em relação à avaliação das habilidades de leitura, escrita e consciência fonológica, 

os disléxicos apresentaram maior número de erros em todas as tarefas, exceto na prova de 

consciência fonológica. Porém, mesmo tendo apresentado escore total similar ao do grupo 

controle, os disléxicos adultos possuem prejuízos significativos em subtarefas de rima, 

aliteração, adição silábica e fonológica, subtração silábica, troca silábica e troca 

fonológica. Além disso, o GD também apresentou maior tempo de execução em todas as 

tarefas. Snowling (1995), em estudo com disléxicos adultos, encontrou grandes 

dificuldades em provas de habilidade fonológica e também na leitura de pseudopalavras.  

Bruck (1990), em estudo que verificou se os adultos disléxicos possuem o mesmo 

padrão de déficits de leitura presente nas crianças com o transtorno e os resultados 

indicaram que o padrão de desempenho foi mais semelhante ao de leitores competentes 

mais jovens. Mesmo apresentando níveis relativamente altos de compreensão leitora, os 

disléxicos demonstraram dificuldades no reconhecimento de palavras, persistência do uso 

da rota fonológica e da estratégia logográfica para o reconhecimento das palavras. Sterling 

et al. (1998) e Shaul (2005) também verificaram maior lentidão do processamento de 

leitura, escrita e processamento fonológico em disléxicos adultos, mesmos nos disléxicos 

compensados. 

 

3.4.2 Tarefa de Decisão Lexical: medidas comportamentais 

 

Foram verificados efeito de lexicalidade e de grupo para a taxa de acertos na tarefa 

de decisão Lexical. Os disléxicos apresentaram menor desempenho em todas as classes 

lexicais em relação aos controles e o padrão de acertos foi PSDE> PALA> QUASE. 

As menores taxas de acerto foram encontradas nas quasepalavras pois estes 

estímulos foram construídos a partir da derivação de palavras reais com trocas fonológicas, 

trocas pseudohomófonas e trocas visuais. Tais modificações dificultam o julgamento 

lexical devido a semelhança com palavras reais.  Com isso, os resultados encontrados neste 

estudo são compatíveis com a literatura que aponta presença maior de erros em palavras e 

quasepalavras. Por outro lado, o número médio de acertos nas pseudopalavras foi maior 

porque estes são estímulos com representações ortográficas e fonológicas pouco similares 
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às palavras reais (SHAUL, 2011). Estes achados também podem ser explicados pela baixa 

frequência dos bigramas das quase-palavras (JUSTI e JUSTI, 2009). 

Em relação às medidas de tempo de reação, foram encontrados efeito de 

lexicalidade e de grupo. Os disléxicos apresentaram maior lentidão no julgamento de todas 

as classes lexicais em relação aos controles e o padrão de acertos foi PALA> PSDE> 

QUASE. As medidas maiores de reação dos disléxicos corroboram com achados prévios da 

literatura (PROVERBIO e ADORNI, 2008; SHAUL, 2011; TAROYAN e NICOLSON, 

2009). Em relação às classes lexicais dos estímulos, ambos os grupos apresentam tempo de 

reação maior para reconhecimento de quasepalavras e tempo de reação semelhante para o 

reconhecimento de palavras e pseudopalavras. Esses resultados podem também ser 

explicados pelas dificuldades ortográficas encontradas em disléxicos adultos que 

necessitam de tempo maior para reconhecimento de palavras derivadas de palavras reais.  

Por fim, análises das medidas de omissão indicaram efeito de lexicalidade e de 

grupo. Quase-palavras foram mais omitidas do que pseudopalavaras, seguidas por 

palavras. Além disso, os disléxicos apresentaram maiores taxas de omissão em todas as 

categorias. Estes resultados corroboram com a literatura (TAROYAN e NICOLSON, 

2009), pois, uma vez que disléxicos apresentam leitura mais lenta e dificuldades de 

decodificação e reconhecimento de palavras, podem assim omitir maior número de 

palavras durante a tarefa devido a velocidades de apresentação destas na tarefa de decisão.  

 

3.4.3. Tarefa de Decisão Lexical: dados eletrofisiológicos 

 

 Neste estudo foram analisados quatro ERPs relacionados às diferentes etapas do 

processamento cognitivo de palavras isoladas. O P100 occipital é descrito tipicamente na 

literatura como um ERP relacionado ao processamento inicial de propriedades físicas dos 

estímulos visuais, bem como à atenção seletiva visual. O N170 occipito-temporal é 

relacionado à identificação ortográfica, sendo sensível a estímulos linguísticos reais. O 

N400 é um ERP que pode estar associado à detecção de incongruência semântica, porém é 

mais relacionado à integração grafema-fonema em experimentos com leitura isolada de 

palavras. Por fim, o LPC é um potencial tardio que pode representar o re-processamento 

dos itens avaliados anteriormente e, em experimentos com palavras isoladas, pode estar 

especificamente associado ao acesso ao léxico fonológico.  

 A análise dos dados de amplitude do P100 revelou tendência de efeito de 

hemisfério, com maiores amplitudes no hemisfério direito. Não houve diferença para as 
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variáveis lexicalidade e grupo. Assim como no presente estudo, Breznitz (2003) e Waldie 

et al (2012) não encontraram diferença entre disléxicos e controles para a amplitude do 

P100 durante o processamento de palavras. Por outro lado, Dujardin et al (2011), em tarefa 

de decisão lexical, verificaram menores amplitudes de P100 em adultos disléxicos com 

estratégia fonológica de leitura e ausência de diferença de grupos para a amplitudes deste 

potencial em disléxicos que utilizavam tipicamente estratégia logográfica de leitura. Além 

disso, não houve efeito de hemisfério e de lexicalidade na amplitude de P100, sendo que o 

segundo achado foi também verificado neste estudo.  

 O P100 tem sido descrito como um ERP relacionado ao processamento de 

características físicas dos estímulos e sensível ao engajamento atencional de estímulos 

espaciais. Neste sentido, Mayseless e Breznitz (2010) verificaram menores amplitudes 

deste potencial em disléxicos adultos durante o reconhecimento de pseudo-objetos 

(representações não-alfabéticas), bem como maior recrutamento do hemisfério direito nos 

disléxicos. Estes dados são explicados como decorrentes de déficits de percepção visual e 

maior demanda cognitiva por parte dos disléxicos devido à falta de automaticidade na via 

visual nos estímulos de baixa familiaridade (CSE´PE et al, 2003). Outro achado 

relacionado é o de Waldie et al (2012), no qual bilíngues tiveram maiores amplitudes do 

P100 no hemisfério direito em tarefa de decisão lexical devido ao maior esforço necessário 

para discriminar características visuais das palavras. Neste estudo, a tendência de 

amplitudes maiores no hemisfério direito é provocada pelas maiores médias do grupo de 

disléxicos. Por isso, é possível que este potencial reflita a necessidade de maior 

engajamento atencional por parte dos disléxicos no processamento visual de estímulos 

linguísticos, bem como a adoção de uma estratégia compensatória por meio do maior 

recrutamento do hemisfério direito. Além disso, a possibilidade de alterações na 

distribuição hemisférica do P100 em disléxicos pode ser considerada como uma evidência 

da hipótese do déficit de span atencional visual na Dislexia (VALDOIS, HABIB e 

COHEN, 2008). 

As análises da amplitude do N170 na tarefa de decisão lexical indicaram efeito de 

hemisfério, com maiores amplitudes no hemisfério esquerdo. Além disso, houve efeito 

marginal de interação entre as variáveis hemisfério e grupo, com amplitude maior do N170 

no hemisfério esquerdo dos adultos bons leitores. Estudos prévios reportam o N170 como 

um indicador do processamento ortográfico, sendo mais pronunciado no hemisfério 

posterior e occipitotemporal esquerdo durante a apresentação de estímulos linguísticos e, 

por outro lado, amplitudes maiores no hemisfério direito para símbolos não linguísticos 
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direito (BENTIN et al, 1999; SIMON et al 2004; PROVERBIO e ADORNI, 2008; JUCLA 

et al 2010; KAST, ELMER, JANCKE e MEYER, 2010; DUJARDIN et al, 2011; HASKO 

et al, 2013). O N170, por ser sensível à forma visual das palavras, é descrito como 

reduzido e lentificado em pessoas disléxicas (KAST, ELMER, JANCKE e MEYER, 2010; 

WALDIE et al, 2012). De acordo com Lyytinen, et al. (2005), estes achados são 

consistentes com ativação metabólica reduzida de regiões posteriores do hemisfério 

esquerdo. Waldie et al (2012) apontam também que a redução do N170 pode ser 

simplesmente decorrente do uso de diferentes áreas corticais no processamento ortográfico.  

No presente estudo, foi verificada sensibilidade ortográfica aos estímulos distintos, 

sendo que as amplitudes foram maiores para PAL>QUASE>PSDE. Estudos prévios 

apontam amplitude maior do N170 no hemisfério esquerdo para controles e com tendência 

para diferença em disléxicos que utilizaram estratégia fonológica de leitura (DUJARDIN et 

al, 2011). Além disso, os mesmos autores verificaram que as medidas de latência do N170 

no hemisfério direito correlacionaram-se inversamente à velocidade de palavras lidas por 

minuto. Embora não tenhamos analisado a latência dos ERPs, nota-se no grupo disléxico 

que o recrutamento maior de regiões do hemisfério direito durante o processo de 

linguagem é correlacionado aos déficits comportamentais em leitura. 

Os resultados das análises do N400 indicaram efeito de lexicalidade, efeito de 

hemisfério e tendência de interação entre grupo x hemisfério. A amplitude do N400 foi 

significativamente maior nas quase-palavras, seguidas das palavras e pseudopalavras. O 

N400 foi mais pronunciado no hemisfério esquerdo e o efeito marginal de interação 

indicou amplitudes reduzidas do N400 no hemisfério esquerdo dos disléxicos. Proverbio e 

Adorni (2008) verificaram amplitudes maiores do N400 em estímulos sem correspondência 

semântica, ou seja, quase-palavras, pseudopalavras e palavras. Nossos dados também 

apontam maior amplitude para as quase-palavras e este processamento pode estar 

relacionado à incongruência entre a forma visual similar a uma palavra apesar da ausência 

destes estímulos no léxico visual, o acesso semântico é dificultado e exige maior esforço 

cognitivo. De acordo com Bentin et al (1999), o N400 é relacionado ao processamento 

palavras em nível superior, ao invés de associado a mecanismos visuais de processamento 

de letras.  Por um lado, ocorre a ausência do N400 diante de pseudopalavras não- 

decodificáveis, o que sugere que é um potencial sensível à estrutura fonológica dos 

estímulos. Por outro lado, é provável que o N400 não seja eliciado pelo processamento 

fonológico por si porque a amplitude deste potencial é modulada pela repetição de 
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estímulos visuais (SIMON et al, 2004) e outras evidências apontam que o N400 é eliciado 

apenas em estímulos que demandam processamento semântico profundo.  

Outra hipótese explicativa sobre o N400 em tarefas de decisão lexical é que este 

componente seria um indicador da decodificação integração ortográfico-fonológica 

(HASKO et al 2013). De acordo com o modelo hierárquico de dupla rota de leitura 

(Coltheart, 2001), após a análise ortográfica é realizada a aplicação de regras de conversão 

grafema-fonema caso o estímulo seja uma palavra familiar (palavra ou quasepalavra) e, 

após este estágio, é feito o acesso ao léxico fonológico. Hasko et al (2013) descrevem que, 

em adultos bons leitores, o N400 é menor em palavras com estrutura ortográfica familiar 

do que palavras não familiares ou pseudopalavras, sugerindo menor esforço para encontrar 

uma representação ortográfica para palavras familiares no léxico ortográfico, enquanto que 

a busca prolongada durante a conversão grafema-fonema que é necessária em palavras não 

familiares resulta em maiores amplitudes do N400. No estudo de Hasko et al, a amplitude 

do N400 foi alta para as três categorias nos grupos de crianças, sendo que nos adultos é 

esperada sensibilidade ortográfica. Hasko et al (2012), ainda considerando o 

processamento eletrofisiológico relacionado à integração grafo-fonêmica, descreveram em 

crianças o N300 (280-360 ms), pronunciado uma tarefa de pareamento fonológico-

ortográfico (F-O). Enquanto bons leitores possuem maior atividade na região fronto-

temporal esquerda, o N300 foi distribuído bilateralmente nos disléxicos, sugerindo déficits 

para integrar representações fonológicas e ortográficas. Portanto, ainda não é claro o 

quanto o N400 pode refletir o processamento lexical ou pós-lexical ou mesmo ambos. 

Análises do LPC indicaram efeito significativo de hemisfério e de interação entre 

hemisfério e lexicalidade para a amplitude média do LPC. Além disso, houve efeito 

marginal de lexicalidade e de grupo. A amplitude do LPC foi reduzida no grupo de 

disléxico e mais pronunciada no hemisfério esquerdo de ambos os grupos. Em relação à 

lexicalidade, o LPC foi mais pronunciado durante o processamento de estímulos com 

correspondência ortográfica e semântica (palavras e quase-palavras) do que para as 

pseudopalavras. Conforme Proverbio e Adorni (2008), bons leitores apresentaram maiores 

amplitudes do P600 para palavras, seguidas de quasepalavras e pseudopalavras, 

corroborando os achados deste estudo. Além disso, Cse´pe, Szu¨cs e Honbolygó (2003), 

que avaliaram ERPs em estímulos ortográficos transparentes (húngaro), discutem que o 

LPC reflete ativação adicional alocada à leitura de palavras quando palavras de baixa 

frequência como os nomes dos números são lidas. Bons leitores apresentam também este 

efeito, porém, a maior diferença entre disléxicos e controles é encontrada para palavras 
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frequentes. O acesso semântico precoce é ausente nos disléxicos na leitura de 

pseudopalavras e este processo pode ser uma das estratégias utilizadas pelos disléxicos em 

uma ortografia transparente.  

Em crianças disléxicas, Hasko et al (2013) verificaram efeito de familiaridade 

fonológica na amplitude do LPC, com médias maiores e similares nas palavras e 

pseudohomófonas, que compartilham as representações fonológicas, mas foi 

significantemente reduzida para as pseudopalavras, que não possuem nenhuma 

representação no léxico fonológico. Por outro lado, de acordo com Shaul (2011), o P600 

seria mais aparente em estímulos não-familiares, como palavras de baixa frequência, 

pseudopalavras ou palavras irregulares, representando a busca destas palavras na memória.  

Em suma, as comparações entre as amplitudes dos ERPs relacionados ao 

processamento linguístico indicam que os disléxicos apresentaram amplitudes menores no 

N170, N400 e LPC no hemisfério esquerdo, bem como maiores médias de amplitude no 

hemisfério direito. Enquanto a maioria dos bons leitores apresenta efeito de lateralização 

com maior recrutamento do hemisfério esquerdo (BENTIN et al, 1999; SIMON et al, 

2004), a hiperativação compensatória do hemisfério direito pode ocorrer em disléxicos 

fonológicos como uma resposta às anormalidades das regiões posteriores do hemisfério 

esquerdo durante a leitura (SHAYWITZ e SHAYWITZ, 2005). Como verificado por 

Dujardin et al (2011), as mudanças no padrão de assimetria hemisférica podem ser 

relacionadas à estratégia de leitura adotada por disléxicos adultos, pois disléxicos com 

estratégia fonológica apresentam maior lateralização direita para o N170 e disléxicos com 

estratégia logográfica realizam ativação bilateral deste componente. Portanto, os disléxicos 

possivelmente processam pseudopalavras bilateralmente por meio da conversão grafema-

fonema. Este perfil indicaria uma tentativa de compensação dos déficits de processamento 

fonológico que ocorrem no hemisfério esquerdo. 

 

  

3.4.4. Correlações entre medidas comportamentais e eletrofisiológicas 
 

Ainda são escassos os estudos que procuram compreender as relações entre 

desempenho comportamental e processamento eletrofisiológico relacionados com 

habilidades de leitura e escrita. Dessa forma, o presente estudo contribui para uma melhor 

compreensão da relação entre funcionamento cognitivo e neurofisiológico. Além disso, 

considerando que os grupos têm características distintas de funcionamento neurocognitivo, 
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a seguir é feita, tanta a análise de correlação da amostra total, bem como de cada um dos 

grupos separadamente. 

Correlações com os dados da amostra total indicaram maiores amplitudes do P100 

esquerdo nos sujeitos mais lentos na tarefa de consciência fonológica. O N170 esquerdo 

para palavras e pseudopalavras foi menor nos participantes com melhor desempenho na 

escrita de palavras. Por outro lado, o N170 esquerdo nas quase-palavras foi maior nos 

adultos mais lentos durante a leitura de palavras. Hasko et al (2013) não verificaram 

correlações entre medidas do N170 e performance leitora em crianças com e sem Dislexia.  

N400 direito nas palavras foi mais pronunciado nos participantes com melhor 

acurácia na escrita. Hasko et al (2013) também verificaram correlações positivas entre a 

amplitude do N400 e habilidades de escrita em amostra de crianças com e sem Dislexia. 

Porém, não foi especificado no estudo se houve diferenças de correlação conforme o 

hemisfério. Os autores discutem que estas correlações entre o N400 e a performance na 

escrita reforçam a hipótese deste ERP como um marcador dos processos de integração 

ortográfica e fonológica, pois nesta etapa do processamento os participantes estão 

engajados na aplicação de regras grafema-fonema e buscando representações ortográficas 

no léxico. Outras correlações na amostra total indicaram que o N400 esquerdo nas 

pseudopalavras foi maior nos sujeitos com boas habilidades de consciência fonológica. 

Quanto menor foi a amplitude do N400 direito nas quase-palavras, maior foi o tempo no 

julgamento de palavras. Maiores amplitudes do LPC esquerdo para palavras e 

pseudopalavra ocorreram nos participantes com melhores habilidades de escrita. Hasko et 

al (2013) encontraram padrão oposto em crianças com e sem Dislexia, sendo que menores 

amplitudes do LPC em pseudohomófonas foram associadas com melhor habilidade de 

escrita.  

No grupo de adultos disléxicos, os participantes mais lentos na prova de 

consciência fonológica apresentaram maior P100 esquerdo nas palavras e pseudopalavras. 

Por outro lado, o P100 direito nas quase-palavras foi menor nos sujeitos mais lentos na 

leitura. Shaul (2012), em análise temporal da transferência inter-hemisférica com medidas 

de amplitude do P100, verificou em disléxicos maior rapidez na transferência de 

informações do hemisfério esquerdo para o direito, bem como maior lentidão na 

transferência de informações do hemisfério direito para o esquerdo. Também verificou 

correlações entre o tempo de transferência hemisférica e habilidades de leitura, sendo que 

rápidas transferencias do hemisfério direito para o esquerdo resultam em prejuízos no 

processamento de informação no hemisfério esquerdo e os processos de leitura. Por fim, o 
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autor considera que os déficits estruturais e funcionais das áreas de linguagem nos 

disléxicos interferem no funcionamento do hemisfério esquerdo e, neste sentido, os 

disléxicos dependeriam mais do processamento cerebral direito para compensar os déficits 

linguísticos.  

Em relação ao N170 esquerdo, os disléxicos mais lentos na escrita e com melhores 

habilidades de escrita exibem maiores amplitudes neste potencial. Além disso, disléxicos 

mais lentos na tarefa de consciência fonológica e na leitura de palavras apresentaram 

tendência de maiores amplitudes neste componente. Dujardin et al (2011) verificaram 

correlações negativas entre a latência do N170 no hemisfério direito e em ambos os 

hemisférios com a velocidade de leitura de palavras de disléxicos adultos. Embora estes 

dados não sejam referentes à amplitude do N170, uma vez que geralmente a reduzida 

amplitude dos ERPs de disléxicos vêm acompanhada de latências maiores, os dados do 

presente estudo podem ser corroborados por este trabalho prévio. Disléxicos mais lentos na 

leitura podem talvez apresentar maiores amplitudes do N170 e isso pode sugerir maior 

esforço cognitivo durante o processamento linguístico. Disléxicos com maior lentidão 

apresentaram N400 esquerdo maior nas pseudopalavras e houve tendência para o mesmo 

tipo de relação no N400 esquerdo nas quasepalavras. Novamente, nota-se que estas 

correlações podem indicar que os sujeitos disléxicos que apresentam padrão de amplitude 

de ERPs similares ao de sujeitos com desenvolvimento normal (maiores amplitudes) 

possam apresentar simultaneamente sinais comportamentais de lentidão na leitura, escrita e 

consciência fonológica. Por fim, as correlações positivas entre a acurácia na escrita e a 

amplitude do LPC no hemisfério direito nas quase-palavras podem estar relacionados com 

mecanismos compensatórios. Ou seja, o maior recrutamento do hemisfério direito neste 

grupo clínico pode compensar os déficits do processamento linguístico no hemisfério 

esquerdo e, ao mesmo tempo, estar associadas à melhor habilidade de escrita.  

 Por fim, as correlações entre medidas do grupo controle indicaram que o aumento 

da amplitude do N400 direito nas pseudopalavrass e a lentidão na tarefa de consciência 

fonológica podem sugerir que o recrutamento maior do hemisfério direito pode ser uma 

estratégia compensatória não exclusiva de disléxicos, embora seja pouco comum Na 

mesma linha, a correlação negativa entre o LPC direito para palavras e pseudopalavras 

com o tempo no TEDP-2 indica que prejuízos comportamentais na performance escrita 

podem estar associados a reduzidas amplitudes dos componentes eletrofisiológicos.  
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3.5. CONCLUSÃO  

 Este estudo verificou o padrão de respostas comportamentais e eletrofisiológicas de 

adultos com Dislexia do Desenvolvimento. As respostas comportamentais indicaram 

persistência dos déficits do processamento da linguagem escrita, com menores taxas de 

acurácia, maior tempo de reação e maior número de omissões de itens. 

 Análises de ERPs em diferentes etapas do processamento de palavras indicou, de 

modo geral, menores medidas de amplitude no grupo disléxico e menores amplitudes no 

hemisfério esquerdo neste grupo. O P1 apresentou amplitudes maiores no GC, as 

amplitudes do N170 foram maiores no GC, no hemisfério esquerdo e revelaram 

sensitividade a padrões ortográficos com maiores amplitudes para palavras e quase-

palavras. O N400 foi lateralizado no hemisfério esquerdo, com maiores amplitudes. as 

amplitudes do LPC foram maiores no GC, no hemisfério esquerdo e em estímulos com 

representações fonológica e semântica. Análises correlacionais da amostra total indicaram 

menores amplitudes N170 e LPC no hemisfério esquerdo associadas à alta acurácia nos 

testes comportamentais de leitura, escrita e consciência fonológica, enquanto que no GD, o 

N170 e o N400 foram mais pronunciados no hemisfério esquerdo dos sujeitos mais lentos 

nas tarefas. Deste modo, conclui-se que adultos com Dislexia do Desenvolvimento 

apresentam diferenças significativas no processamento comportamental e eletrofisiológico 

de palavras.  
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4. ESTUDO 2 
_________________________________________________________________________
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4.1. OBJETIVOS 

 

4.1.1. OBJETIVO GERAL 

 

- Mensurar e comparar o padrão comportamental e eletrofisiológico de crianças e 

adolescentes com e sem Dislexia do Desenvolvimento durante o processamento de 

diferentes tipos de estímulos linguísticos em uma tarefa de decisão lexical. 

 

4.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Verificar e comparar o padrão de acertos, tempo de reação e omissão de crianças e 

adolescentes com e sem Dislexia nas diferentes classes lexicais da tarefa; 

- Verificar e comparar o padrão de amplitude de potenciais relacionados a eventos de 

crianças e adolescentes com e sem Dislexia nas diferentes classes lexicais da tarefa; 

- Correlacionar medidas comportamentais com medidas de amplitude dos potenciais 

relacionados a eventos de crianças e adolescentes com e sem Dislexia nas diferentes 

classes lexicais da tarefa. 

 

4.2. MÉTODO 

4.2.1. Participantes 
 

 Caracterização e Seleção dos sujeitos: Participaram 20 crianças com diagnóstico 

de Dislexia do Desenvolvimento (GD-Crianças) e 20 crianças com desenvolvimento 

normal de leitura como grupo controle (GC-Crianças). A fim de garantir homogeneidade 

entre os participantes, foi realizado pareamento pela idade, gênero e tipo de escola. Sendo 

assim, a idade dos participantes variou entre 9 e 14 anos (IM 11,49 + 1,48, p>0,05). Dos 40 

participantes, 67,5% eram meninos (GD-Crianças= 14, GC-Crianças=13; p>0,05) e 65% 

eram alunos de escola pública (GD-Crianças=14; GC-Crianças=12; p>0,05). Todos os 

participantes foram avaliados pela equipe do Laboratório de Neurociência Cognitiva da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, que recebe encaminhamentos de clínicas 

psicológicas e fonoaudiológicas de crianças com dificuldades de leitura e escrita. Todos os 

participantes foram avaliados por meio de uma bateria ampla de testes neuropsicológicos e 

de leitura e escrita, a fim de atender as exigências dos critérios de inclusão e exclusão. A 



 

121 
 

participação de todos os sujeitos foi voluntária com a assinatura dos pais ou responsáveis 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 Critérios de inclusão: Nível de inteligência avaliado pela Escala de Inteligência 

Wechsler para Crianças (WISC-III) dentro ou acima da média (acima do percentil 25; 

QI>80) e atraso nas habilidades de leitura e escrita em relação às crianças da mesma série 

escolar, avaliadas pelos testes da bateria BALE On-line. O atraso na leitura foi considerado 

com base na pontuação nos testes de leitura, com pontuação de um ou mais desvios padrão 

abaixo do esperado para as crianças da mesma série escolar. O tempo também foi 

considerado como indicativo de atraso, quando houve um ou mais desvios padrão acima do 

esperado para as crianças do mesmo ano escolar.  

 Critérios de exclusão: Através de investigação do histórico do desenvolvimento 

cognitivo e médico da criança com seus responsáveis, as crianças com comorbidades 

psiquiátricas, neurológicas, evasão escolar ou problemas de visão ou audição foram 

excluídas do estudo. Em especial, considerando a elevada taxa de comorbidade entre 

Dislexia e Transtorno de Déficit de Atenção e/ou Hiperatividade (TDAH), os participantes 

com performance inferior em testes de atenção (Teste de Atenção Concentrada – percentil 

menor que 25) foram excluídos do estudo. 

 

4.2.2. Instrumentos 

 

4.2.2.1. - Instrumentos de avaliação para caracterização da amostra  

 

4.2.2.1.1. Escala de Inteligência Wechsler para Crianças – WISC III (FIGUEIREDO, 

2001). 

 

Este instrumento avalia a capacidade intelectual de crianças com idade entre 6 anos 

e 0 meses a 16 anos e 11 meses e fornece medidas psicométricas do quoeficiente 

intelectual geral (QI total), do quoeficiente intelectual verbal (QI verbal) e quoeficiente 

executivo (QI executivo). Dos treze subtestes que avaliam aspectos distintos da 

inteligência, foram aplicados os seguintes: Completar Figuras, Informação, Código, 

Semelhanças, Arranjo de Figuras, Aritmética, Cubos, Vocabulário, Armar Objetos, 

Compreensão e Dígitos (opcional). Além das 3 medidas de QI, foram também calculados 

os índices fatoriais Compreensão Verbal, Organização Perceptual e Resistência à 

Distração.  
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4.2.2.1.2. - Bateria de Avaliação de Leitura e Escrita On-line (BALE On-line)  

 

A BALE On-line (MACEDO et al, 2005) é uma bateria composta por 5 testes que 

avaliam componentes linguísticos relacionados à leitura e à escrita. Destes, o TCSF (Teste 

de Compreensão de Sentenças Faladas) não foi aplicado porque já é observado efeito teto 

a partir dos 10 anos de idade, mesmo em crianças disléxicas. Além, disso, ao avaliar o 

nível de compreensão da linguagem oral, contém os mesmos itens que o TCSE, o que não 

viabilizou a realização dos mesmos testes em período menor do que 15 dias entre sessões. 

A seguir, segue uma breve descrição dos 4 testes aplicados: O TCLP (Teste de 

Competência de Leitura de Palavras) avalia a habilidade de julgamento semântico, 

ortográfico, visual e fonológico de palavras através da leitura silenciosa de palavras que 

estão categorizadas em 7 tipos: Corretas Regulares, Corretas Irregulares, Palavras com 

Troca Semântica, Pseudopalavras com Trocas Visuais, Pseudopalavras com Trocas 

Fonológicas, Pseudopalavras Homófonas e Pseudopalavras Estranhas. O TENOFEP (Teste 

de Nomeação de Figuras por Escolha) é uma tarefa que avalia a habilidade de ler e 

selecionar palavras que correspondam às figuras apresentadas. O TENOFE (Teste de 

Nomeação de Figuras por Escrita Livre) avalia a competência de escrita e a habilidade de 

escrever palavras que correspondam corretamente às figuras do teste, sem cometer erros 

ortográficos e semânticos. O TCSE (Teste de Compreensão de Sentenças Escritas) avalia a 

capacidade de ler adequadamente um conjunto de frases, apreender o significado das 

mesmas e assim selecionar a figura adequada.  

 

4.2.2.1.3. – Prova de Consciência Fonológica  

 

Possui 9 subtestes, sendo estes os de rima, aliteração, adição silábica, subtração 

silábica, adição fonêmica, subtração fonêmica, transposição silábica, transposição 

fonêmica e trocadilho (CAPOVILLA e CAPOVILLA, 2002).  

 

4.2.2.2. Avaliação dos Potenciais Relacionados a Evento: Tarefa de Decisão Lexical  

 

A tarefa aplicada foi composta pelos mesmos itens tarefa de decisão lexical do 

Estudo 1. Porém, conforme observado nos estudos de decisão lexical com registro de ERPs 
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em crianças (Tabela 4) e devido às diferenças na velocidade de processamento cognitivo e 

nível de desenvolvimento de leitura entre crianças e adultos, o tempo de aparecimento dos 

itens linguísticos foi de 2000ms. A figura a seguir apresenta a sequência de apresentação 

das telas da tarefa de decisão lexical: 

 

Figura 14: Apresentação sequencial de telas da tarefa de decisão lexical do Estudo 2. 

 

As instruções realizadas foram as mesmas do Estudo 1, bem como a realização de 

treino prévio à tarefa com registro dos potenciais eletrofisiológicos. O tempo médio para a 

realização de cada bloco foi de 6 minutos e 30 segundos. Portanto, o tempo total de 

realização da tarefa foi de 40 minutos em média. Assim como no Estudo 1, a cada 2 blocos 

do teste foi realizada uma pausa para verificação da impedância dos eletrodos. 

 

4.2.3. Equipamentos 

 

Para coleta dos sinais de EEG, foi utilizado o mesmo equipamento já descrito no 

Estudo 1. 

 

4.2.4. Procedimentos 

 

Os responsáveis pelos participantes foram contatados e esclarecidos quanto aos 

objetivos da pesquisa. Após concordância e leitura e assinatura da Carta de Informação e 

do Termo de Consentimento, foram realizadas as avaliações neuropsicológica, de leitura e 

escrita e a coleta de dados eletrofisiológicos. Foram adotados os mesmos procedimentos do 
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Estudo 1 para a coleta de Potenciais Relacionados a Eventos. Para análise dos dados 

eletrofisiológicos, dados passaram por processamento estatístico considerando como 

variável dependente a amplitude média para os potenciais P100 occipital (80-180ms; 

eletrodos nº 70 e 83), N170 occipito-temporal (170-280ms; eletrodos hemisfério esquerdo 

nº 64, 65, 68, 69, 73, 74; eletrodos hemisfério direito nº 82, 88, 89, 90, 94, 95), N400 

centro-parietal (300-500ms; eletrodos hemisfério esquerdo nº 7, 30, 31, 36, 37, 42; 

eletrodos hemisfério direito nº 80, 87, 93, 104, 105, 106) e LPC centro-parietal (550-

850ms; eletrodos hemisfério esquerdo nº 60, 61, 53, 54, 37, 31, 42, 52; eletrodos 

hemisfério direito nº 80, 87, 93, 79, 86, 92, 85, 78). 

 

4.2.5. Análise dos Resultados 
 

Os dados obtidos foram submetidos a testes estatísticos que assumem uma 

distribuição amostral normal como Teste-t de amostras independentes, ANOVAs e 

ANCOVAS univariadas e multivariadas para as comparações entre os grupos de 

participantes (GD-Criança x GC-Criança), as categorias lexicais (palavra x quasepalavra x 

pseudopalavra) e o hemisfério dos eletrodos selecionados para amplitude dos ERPs 

(esquerdo x direito). Já as correlações entre as medidas comportamentais e 

eletrofisiológicas foram realizadas através do teste de correlação de Pearson foram usados 

para. Para todos os testes, foi estabelecido nível de significância de 5%. 

 

4.3 RESULTADOS 

Os resultados estão dispostos de acordo com a seguinte sequência: instrumentos de 

caracterização da amostra, medidas comportamentais na tarefa de decisão lexical, medidas 

eletrofisiológicas na tarefa de decisão lexical e correlações entre medidas comportamentais 

de leitura, escrita e consciência fonológica com as amplitudes dos ERPs na tarefa de 

decisão lexical.   

 

4.3.1. Nível de Inteligência, Leitura, Escrita e Consciência Fonológica. 
 

  

O desempenho dos participantes na Escala de Inteligência Weschler para Crianças 

(WISC-III) foi comparado por meio de Teste-t de amostras independentes. O GD 

apresentou QI Verbal significativamente menor do que o GD, bem como médias 
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signficativamente menores no índice de Resistência à Distração. Os dados das análises 

descritivas e inferenciais referentes à pontuação nos índices fatoriais da escala estão 

apresentados na Tabela 22. 

 

Tabela 22: Média, desvio-padrão, e valores de significância dos índices gerais da 

WISC-III. 

 

Índices 
GD- Crianças GC- Crianças   

Média (DP) Média (DP) t(39) p 

QI Verbal 104,40 (18,72) 118,17 (18,79) 2,259 0,030 

QI Executivo 110,75 (15,19) 113,94 (19,06) 0,574 0,570 

QI Total 108,80 (17,02) 117,10 (18,45) 1,489 0,145 

Compreensão Verbal (CV) 107,10 (18,45) 117,50 (19,00) 1,782 0,083 

Organização Perceptual (OP) 111,05 (14,80) 112,00 (18,10) 0,178 0,860 

Resistência à Distração (RD) 87,40 (12,53) 108,56 (11,47) 5,407 0,001 

Negrito – p < 0,05 

 

Foram conduzidos testes-t de amostras independentes para comparação das 

medidas de pontuação ponderada nos diferentes subtestes da WISC-III. Os resultados 

indicaram que disléxicos e controles apresentaram desempenho similar nos subtestes 

Completar Figuras, Código, Semelhanças, Arranjo de Figuras, Cubos, Armar Objetos e 

Compreensão. Por outro lado, o GD obteve escores significativamente inferiores nos 

subtestes de Informação, Aritmética, Vocabulário e Dígitos. As médias dos desempenhos 

nos grupos nos subteste da WISC-III estão apresentados na tabela 23: 
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Tabela 23. Média, desvio-padrão, e valores de significância dos subtestes da WISC-III. 

 

Subteste Grupo Média (DP) t(39) p 

Completar Figuras 
GD 12,45 (2,81) 

0,762 0,451 
GC 13,11 (2,49) 

Informação 
GD 8,65 (3,36) 

2,429 0,020 
GC 11,89 (4,80) 

Código 
GD 9,90 (3,05) 

0,858 0,397 
GC 10,78 (3,24) 

Semelhanças 
GD 12,00 (4,21) 

1,007 0,320 
GC 13,39 (4,27) 

Arranjo de Figuras 
GD 12,30 (3,64) 

0,027 0,979 
GC 12,33 (4,05) 

Aritmética 
GD 8,70 (3,88) 

2,621 0,013 
GC 11,33 (1,84) 

Cubos 
GD 11,90 (3,47) 

0,713 0,480 
GC 12,72 (3,62) 

Vocabulário 
GD 11,15 (3,52) 

2,715 0,010 
GC 14,17 (3,29) 

Armar Objetos 
GD 10,65 (2,90) 

0,040 0,969 
GC 10,61 (3,14) 

Compreensão 
GD 13,30 (2,86) 

0,208 0,836 
GC 13,50 (3,05) 

Dígitos 
GD 7,89 (2,18) 

4,389 0,000 
GC 11,56 (2,79) 

Negrito – p < 0,05 

 

 A fim de verificar o perfil dos grupos nas habilidades de leitura, escrita e 

consciência fonológica, testes-t de amostras independentes foram conduzidos para as 

medidas de acurácia e velocidade de realização das tarefas. O GD apresentou escores 

significativamente inferiores para o número de acertos nas tarefas de leitura e julgamento 

de palavras (TCLPP), leitura e compreensão de sentenças (TCLS), nomeação por escrita de 

palavras (TNF 1.1- Escrita), nomeação de figuras por escolha de palavras (TNF 1.1-

Escolha) e nas habilidades metafonológicas (PCF). Também foi verificado menor 

velocidade de execução do GD em todas as tarefas, com exceção do tempo médio da 

leitura e compreensão de sentenças (TCLS) e nas tarefas de consciência fonológica (PCF). 

A tabela 24 apresenta as estatísticas descritivas e inferenciais do desempenho médio dos 

grupos nas tarefas de leitura, escrita e consciência fonológica.  
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Tabela 24. Média de número de acertos e tempo de execução em cada item (em 

segundos) no pré-teste - Teste de Competência de Leitura de Palavras e 

Pseudopalavras (TCLPP), Teste de Compreensão de Leitura de Sentenças (TCLS), 

Teste de Compreensão de Sentenças Faladas (TCSF), Teste de Nomeação de Figura 

por Escrita (TNF 1.1-Escrita), Teste de Leitura por Escolha de Palavras (TNF 1.1-

Escolha) e Prova de Consciência Fonológica (PCF). 
 

  Grupo Média (DP) t(39) p 

TCLPP 

Acertos 
GD 60,99 (5,05) 

5,445 0,001 
GC 67,78 (1,62) 

Tempo 
GD 3783,40 (1830,63) 

3,195 0,003 
GC 2337,01 (617,18) 

TCLS 

Acertos 
GD 33,67 (9,01) 

2,828 0,008 
GC 39,83 (2,14) 

Tempo 
GD 20854,17 (25712,10) 

1,738 0,091 
GC 10261,89 (2456,33) 

TNF 1.1-

Escrita 

Acertos 
GD 23,17 (5,08) 

5,259 0,001 
GC 30,33 (2,89) 

Tempo 
GD 11728,33 (6185,61) 

2,137 0,039 
GC 7932,81 (4528,78) 

TNF 1.1-

Escolha 

Acertos 
GD 34,04 (1,87) 

2,684 0,011 
GC 35,33 (0,84) 

Tempo 
GD 3519,26 (931,32) 

1,708 0,096 
GC 3003,22 (928,24) 

PCF 

Acertos 
GD 41,55 (8,21) 

9,705 0,001 
GC 60,94 (2,18) 

Tempo 
GD 22817,52 (3901,02) 

0,952 0,348 
GC 21730,44 (3029,31) 

Negrito – p < 0,05 

 

 

A fim de verificar o perfil de desempenho dos grupos nos diferentes subtipos de 

itens avaliados pelo TCLPP, foram realizados Teste-t para amostras independentes. As 

crianças disléxicas apresentam desempenho inferior em relação às crianças sem 

dificuldades de leitura no julgamento de palavras corretas regulares. Houve tendência de 

diferença no julgamento de palavras irregulares, com pior desempenho dos disléxicos. Em 

relação aos tipos de erros, os disléxicos apresentaram maior dificuldade para reconhecer 

como incorretas as pseudohomófonos e pseudopalavras com trocas fonológicas. Por outro 

lado, os grupos tiveram performance similar nos itens com troca semântica, trocas visuais e 

pseudoestranhas. A tabela 25 apresenta as estatísticas descritivas e inferenciais da 

comparação de desempenho nos subtipos do TCLPP: 
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Tabela 25. Estatísticas descritivas e inferenciais do número médio de acertos nos 

subtipos de itens do TCLPP. 

 

   Subtipo Grupo Média (DP) t (1,39) p 

CR 
GD 9,81 (0,40) 

2,023 0,050 
GC 9,44 (0,70) 

CI 
GD 9,48 (0,81) 

2,017 0,051* 
GC 9,89 (0,32) 

TS 
GD 9,81 (0,51) 

0,162 0,872 
GC 9,83 (0,38) 

PH 
GD 6,67 (2,19) 

5,286 0,001 
GC 9,56 (0,78) 

TV 
GD 9,00 (1,22) 

1,024 0,312 
GC 9,33 (0,68) 

TF 
GD 7,14 (1,98) 

5,388 0,001 
GC 9,72 (0,46) 

PE 
GD 9,90 (0,30) 

1,341 0,188 
GC 10,00 (0,00) 

Legenda: CR (correta regular), CI (correta irregular), TS (par com troca semântica), PH 

(pseudohomófona), TV (troca visual), TF (troca fonológica), PE (pseudoestranha). 

Negrito – p < 0,05 

* p entre 0,05 e 0,07 

 

Por fim, foi verificado o perfil de desempenho dos grupos em cada sub-tarefa da 

PCF-2. Nota-se que os disléxicos apresentaram desempenho significativamente inferior em 

comparação com o grupo controle nas tarefas de manipulação fonêmica (adição, subtração 

e troca), bem como nos itens de troca silábica e trocadilhos. Por outro lado, os escores 

obtidos nos itens de rima, aliteração, adição e subtração silábica foram similares em ambos 

os grupos. As estatísticas descritivas e inferenciais estão apresentadas na tabela 26. 
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Tabela 26. Estatísticas descritivas e inferenciais do número médio de acertos nos 

subtipos de itens da PCF-2. 

 

   Subtarefa Grupo Média (DP) t (1,39) p 

RIM 
GD 4,85 (0,67) 

0,223 0,824 
GC 4,89 (0,32) 

ALIT 
GD 4,65 (0,81) 

0,596 0,555 
GC 4,78 (0,42) 

ASIL 
GD 4,85 (0,36) 

0,933 0,357 
GC 4,94 (0,23) 

SSIL 
GD 4,45 (1,27) 

0,017 0,986 
GC 4,44 (0,51) 

AFON 
GD 4,45 (0,68) 

2,0903 0,006 
GC 4,94 (0,23) 

SFON 
GD 3,85 (1,34) 

3,393 0,002 
GC 4,94 (0,23) 

TSIL 
GD 3,35 (1,92) 

3,072 0,004 
GC 4,78 (0,42) 

TFON 
GD 3,25 (1,86) 

3,539 0,001 
GC 4,83 (0,38) 

TROC 
GD 3,80 (1,15) 

2,515 0,017 
GC 4,61 (0,77) 

Legenda: RIM (rima), ALIT (aliteração), ASIL (adição silábica), SSIL (subtração 

silábica), AFON (adição silábica), SFON (subtração silábica), TSIL (troca silábica), TFON 

(troca fonológica), TROC (trocadilhos). 

Negrito – p < 0,05 

 

A fim de sumarizar as informações referentes à caracterização comportamental dor 

participantes do Estudo 2 em inteligência, leitura, escrita e consciência fonológica, foi 

organizado um quadro-resumo, apresentado abaixo: 

 

Medida Achados Principais 

Índices WISC QIV e índice de resistência à distração significativamente inferior no GD.  

Subtestes WISC Diferenças significativas em informação, aritmética, vocabulário e 

dígitos, com menor desempenho do GD. 

Acertos BALE e 

PCF 

Diferenças significativas na leitura (TCLPP), leitura de sentenças (TCLS), 

escrita de palavras (TNF 1.1- Escrita), escolha de palavras (TNF 1.1.- 

Escolha) e consciência fonológica (PCF), com menor desempenho do GD. 

Tempo de execução 

BALE e PCF 

Diferença significativa no tempo da leitura de palavras (TCLPP), escrita 

de palavras (TNF 1.1- Escrita), com menor desempenho do GD. 

Subtipos TCLPP Diferença significativa nos subtipos corretas regulares, pseudohomófonas 

e trocas fonológica, com menor desempenho do GD. 

Subtipos PCF Diferença significativa nas tarefas de manipulação fonêmica (adição, 

subtração e troca), troca silábica e trocadilhos, com menor desempenho 

do GD.  
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4.3.2 Tarefa de Decisão Lexical: medidas comportamentais 

 

 Análise dos dados comportamentais da tarefa de decisão lexical foi realizada com 

13 disléxicos e 10 participantes com desenvolvimento normal de leitura, sendo estes os 

dados dos mesmos participantes que participaram da análise eletrofisiológica. Foram 

excluídos os dados de alguns participantes devido à elevada perda de registros de sinais 

durante a realização da tarefa por ruídos, pelo número elevado de omissões de julgamento 

e pela taxa de respostas de alguns participantes próximas ao acaso. ANOVAs de medidas 

repetidas foram realizadas tendo como variáveis independentes os fatores classe lexical 

(Palavra x Quasepalavra x Pseudopalavra) e grupo (disléxico x controle). Como variáveis 

dependentes foram considerados o número médio de acertos, o tempo de reação e as 

omissões.  

Em relação ao número médio de acertos, houve diferença significativa entre os 

grupos para todas as classes lexicais, com desempenho pior do grupo disléxico. Além 

disso, foi verificado efeito de classe lexical (F[1,22]= 21,783; p<0,001) e efeito de grupo 

(F[1,22]= 21,783; p= 0,003). Não foi verificado efeito de interação entre classe lexical e 

grupo (F[1,22]= 0,151; p=0,860). Comparações entre os desempenhos nas diferentes classes 

lexicais indicaram diferenças significativas entre os pares PSDE x PALA e PSDE x 

QUASE (p<0,001), sem diferença para os pares PALA x QUASE (p= 0,753). Sendo assim, 

o padrão de acertos obtido conforme a classe lexical dos itens foi o seguinte: PSDE> 

PALA= QUASE.A Tabela 27 apresenta os dados encontrados na análise de acertos nos dois 

grupos de participantes. 

 

Tabela 27: Média, desvio-padrão, e valores de significância dos escores de acerto dos 

grupos de crianças na prova de decisão lexical. 

 

Classe Lexical Grupo Média DP  

PALA 
GD 102,38 19,32 

GC 125,10 21,99 

PSDE 
GD 138,23 29,76 

GC 160,00 23,25 

QUASE 
GD 102,00 21,93 

GC 129,90 26,23 

 

 

A figura 15 ilustra o perfil de acertos dos grupos na tarefa de decisão lexical: 
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Figura 15: Média de acertos do GD-Crianças e GC-Crianças nas categorias da prova 

de decisão lexical.  

 

Análises das medidas de tempo de reação entre os grupos e as classes lexicais 

mostraram diferença significativa entre o tempo de reação nos grupos, sendo que os 

disléxicos são mais lentos do que os controles (F[1,22]= 90,097; p= 0,002). Não foi 

verificado efeito das classes lexicais (F[1,22]= 0,003; p= 0,957), bem como efeito de 

interação classe x grupo (F[1,22]= 0,011; p=0,916). As estatísticas descritivas das medidas de 

tempo de reação estão sumariadas na Tabela 28. 

 

Tabela 28: Média, desvio-padrão, e valores de significância das medidas de tempo de 

reação (em milissegundos) dos grupos de crianças na prova de decisão lexical. 

 

Classe Lexical Grupo Média DP 

PALA GD 1223,05  236,15 

GC 917,95  191,88 

PSDE GD 1225,67  259,89 

GC 890,61  183,15 

QUASE GD 1218,24  249,23 

GC 919,53  192,46 

 

A figura 16 apresenta o padrão do tempo de reação dos grupos na tarefa de decisão 

lexical: 
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Figura 16: Média do tempo de reação do GD-Crianças e GC-Crianças nas 

categorias da prova de decisão lexical. 

 

Análises multivariadas foram conduzidas para verificar diferenças nas medidas de 

omissão da tarefa de decisão lexical. Os escores descritivos e estatísticas inferenciais das 

classes lexicais estão dispostas na Tabela 29.   

 

Tabela 29: Média, desvio-padrão, e valores de significância das medidas de omissão 

dos grupos de crianças na prova de decisão lexical. 

 

Classe Lexical Grupo Média DP 

PALA GD 3,69 3,30  

GC 0,20 0,63  

PSDE GD 4,23 5,83  

GC 0,50 1,58  

QUASE GD 5,61 7,25  

GC 0,70 1,63  

 

ANOVAS de medidas repetidas não revelaram diferenças no número de omissões 

conforme as classes lexicais (F[1,22]= 2,707; p=0,115), bem como efeito de interação entre 

classe lexical e grupo (F[1,22]= 0,934; p= 0,345). Mesmo assim, foi verificado efeito de 

grupo (F[1,22]= 1,696; p=0,027), com número superior de omissões cometidos pelos 

disléxicos. Ambos os grupos apresentam média maior de omissões nas quasepalavras, 

seguidas de pseudopalavras e por último a classe de palavras. O grupo disléxico apresentou 

maior número de omissões se comparado ao grupo controle para as classes de palavra e 

pseudopalavras. Por outro lado, os controles apresentaram maior omissão nas 

quasepalavras. Por fim, a figura 17 apresenta o número médio de omissões dos grupos em 

cada categoria da prova de decisão lexical: 
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Figura 17: Média do número de omissões do GD-Crianças e GC-Crianças nas 

categorias da prova de decisão lexical.  

 

A fim de sumarizar as informações referentes aos resultados comportamentais da 

tarefa de decisão lexical, foi organizado um quadro-resumo, apresentado abaixo: 

 

Medida Achados Principais 

Acertos Decisão 

Lexical 

Efeito significativo de categoria lexical (PSDE>PALA=QUASE). 

Efeito significativo de grupo, com pior desempenho do GD. 

Tempo de Reação 

Decisão Lexical 

Ausência de efeito de categoria lexical. Efeito significativo de grupo, 

com maior lentidão no GD. 

Omissões Decisão 

Lexical 

Ausência de efeito de categoria lexical. Efeito significativo de grupo, 

com maior número de omissões no GD. 

 

4.3.3. Tarefa de Decisão Lexical: medidas eletrofisiológicas 

 

 Análise dos dados do EEG foi realizada com 13 disléxicos e 10 participantes com 

desenvolvimento normal de leitura. A redução do número de participantes para análise dos 

dados do EEG se deu em função perda de dados por ruídos durante a coleta. Além disso, 

observou-se elevado número de erros e respostas ao acaso nos participantes com dislexia 

do desenvolvimento. De fato, número maior de omissões foram observadas nesse grupo. A 

fim de controlar o efeito de acerto ao acaso, foram conduzidas análises de covariância 

(ANCOVAS), tendo como co-variante o número total de acertos na tarefa de decisão 

lexical. Deste modo, foi possível aumentar a precisão das análises removendo o viés das 

possíveis respostas aleatórias das crianças na tarefa (FIELD, MILES e FIELD, 2012). 
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Foram considerados como variáveis independentes os fatores classe lexical (Palavra x 

Pseudopalavra x Quasepalavra), hemisfério (esquerdo x direito) e grupo (disléxico x 

controle). Como variável dependente foi considerada a amplitude média dos ERPs 

analisados.  

Os valores médios da amplitude do P100 occipital foram menores no GD, bem 

como maiores no hemisfério direito em ambos os grupos. Os disléxicos apresentaram 

médias de amplitude maiores nas pseudopalavras, enquanto os participantes controle 

apresentaram maior amplitude do P100 esquerdo nas palavras e do P100 direito nas 

pseudopalavras. A Tabela 30 apresenta as estatísticas descritivas do P100 occipital no 

grupo disléxico e controle.  

 

Tabela 30: Média e desvio-padrão da amplitude do P100 (occipital) dos grupos de 

crianças na prova de decisão lexical. 

 

Classe Lexical GD GC 

 Esquerdo Direito Esquerdo Direito 

PALA 3,00 (4,37) 4,13 (5,59) 5,63 (4,92) 7,00 (5,64) 

PSDE 3,35 (4,67) 4,73 (6,04) 4,99 (5,15) 7,39 (6,91) 

QUASE 2,78 (4,24) 4,39 (5,80) 4,65 (4,43) 6,71 (5,58) 

 

ANCOVAS multivariadas da amplitude do P100 occipital indicaram efeito 

significativo de lexicalidade, com maiores médias para as pseudopalavras seguidas das 

palavras e quase-palavras. Mesmo assim, não foram verificadas diferenças significativas na 

comparação das categorias. Houve efeito de grupo na amplitude do P100, sendo este 

potencial reduzido no grupo de disléxicos. Foi verificada tendência de efeito para 

hemisfério, com média de amplitude maior do P100 no hemisfério direito em ambos os 

grupos. Também houve efeitos de interação entre lexicalidade x grupo e hemisfério e 

lexicalidade, com amplitudes maiores do P100 para todas as categorias lexicais no GC e no 

hemisfério direito. Por fim, houve efeito de interação entre as variáveis hemisfério x 

lexicalidade x grupo. A Tabela 31 apresenta os valores referentes às ANCOVAS de 

medidas repetidas conduzidas com as medidas de amplitude do P100 occipital. 
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Tabela 31: Ancovas de medidas repetidas da amplitude média de P100 (occipital) em 

função dos grupos de crianças, da lexicalidade e do hemisfério. 

 

 F p 

Lexicalidade 9,076 0,001 

Grupo 2,396 0,029 

Hemisfério 3,566 0,074* 

Lexicalidade * grupo 4,332 0,020 

Hemisfério * grupo 1,757 0,200 

Hemisfério * lexicalidade 9,222 0,001 

Hemisfério * lexicalidade * grupo 5,981 0,005 

Negrito – p < 0,05 

* p entre 0,05 e 0,07 

 

A figura 18 apresenta as amplitudes médias do P100 no hemisfério esquerdo 

(eletrodo 70) e hemisfério direito (eletrodo 83) do grupo disléxico (acima) e controle 

(abaixo) nas diferentes classes lexicais da tarefa de decisão lexical. 
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      Figura 18 - Amplitude média do P100 occipital esquerdo no GD- Crianças (acima) e 

GC- Crianças (abaixo) nas classes lexicais. 

 

Em relação ao potencial N170, as amplitudes deste componente foram mais 

pronunciadas no hemisfério esquerdo em ambos os grupos. Os valores médios do N170 

foram maiores no GD, com maior amplitude nas palavras. O GC apresentou maiores 

amplitudes do N170 nas quase-palavras. As médias de amplitude do N170 na região 

occipito-temporal nas diferentes categorias lexicais, hemisférios e grupos estão 

apresentados na tabela 32: 

 

Tabela 32: Média e desvio-padrão e valores de significância da amplitude média do 

N170 (occipito-temporal) dos grupos de crianças na prova de decisão lexical. 
 

Classe Lexical GD GC 

 Esquerdo Direito Esquerdo Direito 

PALA -2,06 (2,52) -0,96 (2,39) -0,72 (3,52) 0,73 (3,37) 

PSDE -1,12 (2,45) -0,75 (2,35) -1,01(3,02) 0,54 (2,58) 

QUASE -1,81 (2,72) -1,00 (2,39) -1,79 (3,30) -0,23 (3,31) 

 

ANCOVAS multivariadas da amplitude do N170 occipito-temporal indicaram 

efeito significativo para o fator lexicalidade, sendo que amplitudes maiores foram 

observadas nas quase-palavras. Na comparação entre pares, a amplitude nas quase-palavras 

difere significativamente das pseudopalavras (p= 0,018) e tende a diferir das palavras (p= 

0,084). Por outro lado, não houve diferenças entre as amplitudes das palavras e 

pseudopalavras (p= 0,494). Houve efeito de interação entre a lexicalidade e o grupo, com 

amplitudes maiores do GD nas palavras e amplitudes maiores do GC nas quase-palavras. 

Houve também tendência para efeito de hemisfério, com médias de amplitude do N170 no 

hemisfério esquerdo. A Tabela 33 apresenta os valores referentes às análises de variância 

conduzidas com as medidas de amplitude do N170 occipito-temporal. 
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Tabela 33: Ancovas de medidas repetidas da amplitude média do N170 (occipito-

temporal) em função dos grupos de crianças, da lexicalidade e do hemisfério. 

 

 F p 

Lexicalidade 11,120 0,001 

Grupo 1,287 0,607 

Hemisfério 3,892 0,063* 

Lexicalidade * grupo 7,000 0,002 

Hemisfério * grupo 2,634 0,120 

Hemisfério * lexicalidade 0,942 0,398 

Hemisfério * lexicalidade * grupo 1,404 0,258 

Negrito – p < 0,05 

* p entre 0,05 e 0,07 

 

A figura 19 apresenta as amplitudes médias do N170 no hemisfério esquerdo 

(eletrodo 70) e hemisfério direito (eletrodo 83) do grupo disléxico (acima) e controle 

(abaixo) nas diferentes classes lexicais da tarefa de decisão lexical. 

   Figura 19 - Amplitude média do N170 occipito-temporal esquerdo no GD- Crianças 

(acima) e GC- Crianças (abaixo) nas classes lexicais. 

 

As amplitudes médias do N400 centro-parietal foram maiores no grupo com 

desenvolvimento normal de leitura. Os valores do N400 são mais negativos no hemisfério 

esquerdo dos GC e mais negativos no hemisfério direito do GD. Os disléxicos 
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apresentaram amplitudes maiores do N400 nas quase-palavras, enquanto que as maiores 

amplitudes no GC foram apresentadas nas palavras. A tabela 34 apresenta as medidas 

médias de amplitude para cada classe lexical e hemisfério no grupo de disléxicos e 

controles.  

 

Tabela 34: Média, desvio-padrão e valores de significância da amplitude média do 

N400 (centro-parietal) no hemisfério esquerdo e direito dos grupos de crianças na 

prova de decisão lexical. 

 

Classe Lexical GD  GC 

 Esquerdo Direito Esquerdo Direito 

PALA -0,27 (2,37) -0,76 (2,20) -1,84 (3,01) -0,84 (2,56) 

PSDE 0,49 (2,75) -0,12 (2,03) -1,75 (2,67) -0,57 (2,57) 

QUASE -0,67 (2,32) -0,28 (2,10) -1,77 (2,89) -0,78 (2,21) 

 

ANCOVAS multivariadas da amplitude do N400 centro-parietal indicam efeito 

significativo para a variável lexicalidade. As médias de amplitudes foram maiores para as 

palavras, seguidas das quase-palavras e pseudopalavras. Comparações das médias de 

amplitude nas diferentes categorias indicaram ausência de diferença entre PALA x PSDE 

(p= 0,075), PALA x QUASE (p= 0,343) e QUASE x PSDE (p= 0, 449). Também foi 

verificada tendência de efeito para a interação hemisfério x grupo, sendo que a amplitude 

média do grupo disléxico foi maior no hemisfério direito, enquanto o grupo controle exibiu 

amplitudes maiores no hemisfério esquerdo. A Tabela 35 apresenta os valores referentes às 

análises de variância conduzidas com as medidas de amplitude do N400 centro-parietal. 

 

Tabela 35: Ancovas de medidas repetidas da amplitude média do N400 (centro-

parietal) em função dos grupos de crianças, da lexicalidade e do hemisfério. 

 

 F P 

Lexicalidade 6,832 0,003 

Grupo 1,174 0,260 

Hemisfério 0,331 0,572 

Lexicalidade * grupo 2,547 0,092 

Hemisfério * grupo 4,181 0,055* 

Hemisfério * lexicalidade 0,298 0,744 

Hemisfério * lexicalidade * grupo 0,322 0,726 

Negrito – p < 0,05 

* p entre 0,05 e 0,07 
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A figura 20 ilustra as amplitudes médias do N400 no hemisfério esquerdo (eletrodo 

31) e hemisfério direito (eletrodo 80) do grupo disléxico (acima) e controle (abaixo) nas 

diferentes classes lexicais da tarefa de decisão lexical: 

   Figura 20- Amplitude média do N400 centro-parietal esquerdo no GD- Crianças (acima) 

e GC- Crianças (abaixo) nas classes lexicais. 

 

Os valores médios de amplitude do LPC na região centro-parietal foram menores 

no grupo de crianças disléxicas. Além disso, o LPC foi mais pronunciado no hemisfério 

esquerdo e nas pseudopalavras. A tabela 36 apresenta as médias das amplitudes em cada 

classe lexical e hemisfério no grupo de disléxicos e controles. A Tabela 36 apresenta os 

valores referentes às análises de variância conduzidas com as medidas de amplitude do 

LPC centro-parietal. 

 

Tabela 36: Média e desvio-padrão da amplitude média do LPC (centro-parietal) dos 

grupos de crianças na prova de decisão lexical. 

 

Classe Lexical GD  GC 

 Esquerdo Direito Esquerdo Direito 

PALA 1,48 (2,21) 1,46 (2,87) 4,43 (3,46) 4,90 (3,34) 

PSDE 3,32 (2,33) 2,91 (2,85) 4,26 (2,77) 4,16 (3,17) 

QUASE 2,41 (2,31) 1,52 (2,59) 3,71 (2,19) 4,37 (2,93) 

 

Análises da amplitude do LPC na região centro-parietal indicaram efeito de 

lexicalidade, com amplitude maior para as pseudopalavras em comparação às quase 
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palavras (p= 0,020) e tendência de diferença em relação às palavras (p= 0,063). A 

amplitude do LPC não diferiu entre as palavras e as quase-palavras (p= 0,989). Houve 

também efeito de grupo, com menores amplitudes no grupo disléxico. Também foi notada 

tendência de interação entre as variáveis lexicalidade e hemisfério, com maior amplitude 

das pseudopalavras e quase-palavras no hemisfério esquerdo.  

Tabela 37: Ancovas de medidas repetidas da amplitude média do LPC (centro-

parietal) em função dos grupos de crianças, da lexicalidade e do hemisfério. 

 

 F p 

Lexicalidade 4,771 0,014 

Grupo 1,176 0,039 

Hemisfério 0,252 0,621 

Lexicalidade * grupo 1,116 0,338 

Hemisfério * grupo 0,751 0,397 

Hemisfério * lexicalidade 3,151 0,054* 

Hemisfério * lexicalidade * grupo 3,651 0,035 

Negrito – p < 0,05 

* p entre 0,05 e 0,07 

 

 A figura 21 apresenta as amplitudes médias do LPC no hemisfério esquerdo 

(eletrodo 54) e hemisfério direito (eletrodo 79) do grupo disléxico (acima) e controle 

(abaixo) nas diferentes classes lexicais da tarefa de decisão lexical: 
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Figura 21 - Amplitude média do LPC centro-parietal no GD- Crianças (acima) e 

GC- Crianças (abaixo) nas classes lexicais. 

 

A fim de sumarizar as informações referentes às análises de amplitude dos ERPs na 

tarefa de decisão lexical, foi organizado um quadro-resumo, apresentado abaixo: 

 

Medida Achados Principais 

Amplitude P100 Efeito de lexicalidade, com amplitudes maiores nas pseudopalavras 

seguidas das palavras e quasepalavras. Efeito de grupo, menor no GD. 

Efeito marginal de hemisfério, maior no hemisfério direito. Efeito de 

interação entre lexicalidade e grupo, sendo maior para todas as 

categorias no GC. Efeito de interação hemisfério e lexicalidade, maior 

no hemisfério direito para todas as categorias.  

Amplitude N170 Efeito de lexicalidade, maior nas quasepalavras, seguidas das palavras 

e pseudopalavras. Efeito marginal de hemisfério, maior no hemisfério 

esquerdo. Efeito de interação lexicalidade e grupo, maior nas palavras 

no GD e maior nas quasepalavras no GC.  

Amplitude N400 Efeito de lexicalidade, maior nas palavras seguida das quasepalavras e 

pseudopalavras. Efeito marginal de interação hemisfério e grupo, com 

amplitudes menores no hemisfério esquerdo do GD. 

Amplitude LPC Efeito de lexicalidade, com amplitudes maiores nas pseudopalavras 

seguidas das quasepalavras e palavras. Efeito de grupo, com 

amplitudes menores no GD. Efeito marginal de interação entre 

hemisfério e lexicalidade, com amplitudes maiores no hemisfério 

esquerdo para pseudopalavras e quasepalavras. 
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4.3.4. Correlações entre medidas comportamentais e eletrofisiológicas 

 

Foram conduzidas correlações de Pearson a fim de verificar se existem correlações 

entre medidas de desempenho comportamental da amostra total e dos grupos do Estudo 2 

com as medidas de amplitude de todos os ERPs analisados. Foram selecionados o número 

médio de acertos e tempo de execução do TCLP (Teste de Competência de Leitura de 

Palavras), TNF-Escrita (Teste de Nomeação de Figuras por Escrita) e PCF (Prova de 

Consciência Fonológica). As tabelas com os resultados de todas as correlações geradas 

estão dispostas na seção 7 (Apêndice 1). Para fins de organização, serão apresentados aqui 

apenas as correlações com significância estatística (p< 0,05) e com tendência de diferença 

(p entre 0,05 e 0,07). 

As análises realizadas com os dados da amostra total revelaram tendência de 

correlação negativa entre o tempo médio no TNF-Escrita e a amplitude do N170 esquerdo 

nas três categorias lexicais: N170 nas palavras (r= -0,381; p= 0,073), N170 nas 

pseudopalavras e (r= -0,387; p= 0,068) e N170 esquerdo nas quase-palavras. Estes dados 

indicam que os participantes com maior tempo de execução na escrita apresentaram 

menores amplitudes do potencial N170. Houve correlação negativa entre o tempo de 

leitura de palavras no TCLP e as amplitudes médias do N400 nas três categorias lexicais: 

N400 direito nas palavras (r= -0,519; p= 0,013), N400 esquerdo nas palavra (r= -0,423; p= 

0,050) e tendência para o N400 direito nas quase-palavras (r= -0,400; p= 0,065). Estes 

dados sugerem que sujeitos mais lentos na leitura de palavras apresentaram menores 

amplitudes do N400. Houve também tendência de correlação negativa entre o N400 

esquerdo nas pseudopalavras e a acurácia na PCF (r= -0,405; p= 0,062), sendo que crianças 

com menores amplitudes do N400 apresentaram maiores escores na tarefa de consciência 

fonológica. Em relação ao LPC, houve tendência de correlação deste potencial no 

hemisfério esquerdo para palavras e acurácia na PCF (r= 0,393; p= 0,071), indicando que 

pessoas com maiores escores apresentaram maior amplitude do LPC.  

Correlações realizadas com as medidas do grupo de crianças disléxicas indicaram 

relação negativa entre o tempo na tarefa de escrita e a amplitude do N170 no hemisfério 

esquerdo nas três categorias lexicais: tendência para o N170 nas palavras (r= -0,528; p= 

0,064), N170 nas pseudopalavras (r= -0,660; p= 0,014) e N170 nas quase-palavras (r= -

0,635; p= 0,020). Estes dados indicam que crianças disléxicas mais lentas na escrita de 

palavras apresentaram amplitude reduzida do N170. O número de acertos se correlacionou 

positivamente com a amplitude do N170 esquerdo para pseudopalavras (r= 0,564; p= 
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0,045) e para quasepalavras (r= 0,619; p= 0,024). Em relação ao N400, houve tendência de 

correlação positiva entre a amplitude deste potencial no hemisfério direito para 

pseudopalavras e o tempo médio no TNF-Escrita (r= 0,540; p= 0,070), indicando que 

crianças disléxicas mais lentas na escrita apresentaram maior amplitude do N400 direito. 

As medidas de tempo de leitura de palavras no TCLP se correlacionaram negativamente 

com o N400 direito nas palavras (r= -0,696; p= 0,012), o N400 esquerdo nas palavras (r= -

0,798; p= 0,002), o N400 esquerdo nas pseudopalavras (r= -0,675; p= 0,016), o N400 

direito nas quase-palavras (r= -0,671; p= 0,017), o N400 esquerdo nas quase-palavras (r= -

0,748; p= 0,005) e, por fim, houve tendência de correlação negativa entre o N400 direito 

nas pseudopalavras e tempo no TCLP (r= -0,532; p= 0,075). No geral, estes resultados 

indicam que crianças disléxicas mais lentas apresentaram menores amplitudes no N400 no 

julgamento dos itens linguísticos. O LPC esquerdo para as quase-palavras correlacionou-se 

negativamente com a acurácia no TNF-Escrita (r= -0,622; p= 0,031), indicando que 

disléxicos com maiores habilidades de escrita apresentaram menores valores de amplitude 

neste potencial.  

As análises conduzidas com o grupo crianças com desenvolvimento normal de 

leitura indicaram correlações positivas entre o tempo de escrita de palavras no TNF-Escrita 

e a amplitude de P100 direito nas palavras (r= 0,889; p= 0,001), P100 direito nas 

pseudopalavras (r=0,915; p= 0,000) e P100 direito nas quasepalavras (r= 0,878; p= 0,001), 

P100 esquerdo nas palavras (r= 0,773; p= 0,009), P100 esquerdo nas pseudopalavras (r= 

0,753; p= 0,012) e P100 esquerdo nas quasepalavras (r= 0,698; p= 0,025). Estes dados 

sugerem que crianças típicas que foram mais lentas na escrita de palavras apresentaram 

maiores amplitudes no P100. O tempo de leitura de palavras, avaliado pelo TCLP, também 

se correlacionou positivamente ao P100 direito nas palavras (r= 0,741; p= 0,014), ao P100 

direito nas pseudopalavras (r= 0,694; p=0,026), ao P100 direito nas quase-palavras (r= 

0,669; p= 0,034) e ao P100 esquerdo nas palavras (r= 0,757; p= 0,011). Houve tendência 

de correlações para o tempo no TCLP e a amplitude do P100 esquerdo nas pseseudpalavras 

(r= 0,624; p= 0,054) e a amplitude do P100 esquerdo nas quase-palavras (r= 0,611; p= 

0,061). Deste modo, as crianças mais lentas na leitura de palavras apresentaram maiores 

amplitudes do P100. 

A acurácia na leitura de palavras pelo TCLP correlacionou-se negativamente à 

amplitude do P100 direito para palavras (r=- 0,714; p= 0,020), ao P100 direito nas 

pseudopalavras (r= -0,704; p= 0,023), ao P100 direito nas quasepalavras (r= -0,750; p= 

0,013), ao P100 esquerdo nas palavras (r= -0,737; p= 0,015), ao P100 esquerdo nas quase-
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palavras (r= -0,662; p= 0,037) e ao P100 esquerdo nas pseudopalavras (r= -0,622; p= 

0,055). Estes resultados indicam que crianças com menores habilidades de leitura de 

palavras apresentaram maiores amplitudes do P100. Análises com amplitudes do N400 

indicaram correlações negativas entre o tempo de escrita no TNF-Escrita e a amplitude do 

N400 direito nas palavras (r= -0,675; p= 0,032) e o N400 esquerdo nas palavras (r= -0,815; 

p= 0,004). Assim, os participantes mais lentos na escrita apresentaram menores amplitudes 

no N400. O acerto na escrita de palavras no TNF-Escrita correlacionou-se positivamente 

ao N400 no hemisfério direito para palavras (r= 0,711; p= 0,021), indicando que crianças 

com melhores habilidades de escrita exibiram amplitudes maiores no N400. A habilidade 

de leitura de palavras, avaliada pelo TCLP, foi positivamente correlacionada às amplitudes 

do N400 direito nas palavras (r= 0,788; p= 0,007), N400 esquerdo nas palavras (r= 0,832; 

p= 0,003), N400 esquerdo nas pseudopalavras (r= 0,668; p= 0,035) e N400 direito nas 

pseudopalavras (r= 0,617; p= 0,058). Portanto, as crianças com maiores escores na leitura 

de palavras apresentaram maiores amplitudes do N400. Não foram observadas correlações 

entre as medidas comportamentais e eletrofisiológicas do LPC nas crianças boas leitoras. A 

fim de sumarizar as informações referentes aos resultados das análises de correlação entre 

amplitudes dos potenciais evocados e medidas comportamentais de leitura, escrita e 

consciência fonológica, foi organizado um quadro-resumo, apresentado abaixo: 
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Medida Achados Principais 

P1 – amostra total Sem correlações significativas.  

N170 – amostra total Relação negativa entre o N170 esquerdo nas três categorias lexicais e 

o tempo na escrita de palavras. 

N400 – amostra total Relação negativa entre o N400 direito nas três categorias lexicais e o 

tempo de leitura de palavras no TCLP. 

LPC – amostra total Sem correlações significativas. 

P1 – amostra GD Sem correlações significativas. 

N170 – amostra GD Relação negativa entre o N170 esquerdo nas três categorias lexicais e 

o tempo na escrita. Relação positiva entre o N170 esquerdo nas 

pseudopalavras/quasepalavras e acertos na escrita. 

N400 – amostra GD Relação negativa entre o N400 direito/esquerdo nas palavras, 

esquerdo/direito nas quasealavras e N400 esquerdo nas 

pseudopalavras com o tempo de leitura de palavras.  

LPC – amostra GD Relação negativa entre o LPC esquerdo nas quasepalavras e a 

acurácia na escrita.  

P1 – amostra GC Relações positivas entre o P100 direito/esquerdo nas três categorias 

lexicais e o tempo de escrita de palavras. Relações positivas entre o 

P100 direito nas três categorias/esquerdo nas palavras e o tempo de 

leitura de palavras. Relação negativa entre o P100 direito/esquerdo 

nas três categorias e a acurácia na leitura de palavras. 

N170 – amostra GC Sem correlações significativas. 

N400 – amostra GC Relações negativas entre o N400 esquerdo/direito nas palavras e 

tempo na escrita. Relações positivas entre o N400 direito nas palavras 

e o acerto na escrita e leitura de palavras. Relação positiva entre o 

N400 esquerdo nas palavras/pseudopalavras e e N400 direito nas 

pseudopalavras com a acurácia leitora. 

LPC – amostra GC Sem correlações significativas. 

 

 

4.4 DISCUSSÃO 

4.4.1. Nível de Inteligência, Leitura, Escrita e Consciência Fonológica 

 

 As medidas de QI dos participantes disléxicos e controles encontram-se na faixa 

média em relação aos dados normativos da WISC-III, corroborando para o grupo disléxico 

um dos critérios diagnósticos do Transtorno de Leitura no DSM-V (2013). Além disso, a 

média do QI Verbal dos disléxicos foi significativamente menor do que a média do grupo 

controle, o que é verificado em outros estudos (ARDUINI e colaboradores, 2006). Mesmo 

que a presença da discrepância entre QIV e QIE isoladamente não é conclusiva para fins de 

classificação ou diagnóstico clínico, trata-se de uma característica comum aos Transtornos 

de Aprendizagem em geral. Além disso, de acordo com Kibby e Cohen (2008), o nível de 

inteligência verbal (QIV), além da memória operacional verbal e habilidades de 
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consciência fonológica estão envolvidos na decodificação de pseudopalavras e tais 

habilidades podem ser preditoras de sucesso na aquisição da linguagem escrita. 

 Em relação às médias dos escores ponderados nos subtestes, foram verificados 

desempenhos significativamente inferiores do GD nas tarefas de Informação, Aritmética, 

Dígitos e Vocabulário. Os três primeiros subtestes fazem parte do perfil ACID 

(KAUFMAN, 1981; THOMSON, 2003), do qual apenas o subteste Códigos não foi 

presente no grupo disléxico. Portanto, o GD apresenta déficits cognitivos relacionados à 

memória operacional e domínio de conhecimentos gerais. O baixo desempenho do GD em 

Vocabulário pode ser compreendido como decorrente tanto de prejuízos relacionados à 

linguagem oral quanto à linguagem escrita (SIMÕES, 2002), pois alguns estudos têm 

observado pobre nível de vocabulário de crianças disléxicas em função de prejuízos nas 

habilidades de compreensão de leitura (SEABRA e DIAS, 2012; AARON, JOSHI e 

QUATROCHE, 2008) e consequentemente menor exposição à leitura, conforme o efeito 

Mateus (STANOVICH, 1986).  

 Os desempenhos preservados nos subtestes de Completar Figuras e Cubos indica 

desenvolvimento adequado de habilidades visoperceptivas e visoconstrutivas (SIMÕES, 

2002). No primeiro, são avaliadas especificamente reconhecimento de objeto, 

discriminação visual e habilidades para diferenciar detalhes. Já no segundo requer 

organização perceptual com ênfase para raciocínio visoespacial para que o indivíduo 

realize uma montagem de cubos idêntica ao modelo apresentado. Apesar de os subtestes 

Aritmética e Dígitos comporem a escala de Resistência à Distração da WISC-III, tais 

tarefas demandam simultaneamente habilidades de memória operacional. Levando-se em 

consideração o modelo de memória operacional de Baddeley (2000), crianças com dislexia 

podem apresentar prejuízo em tarefas que envolvam o subcomponente da alça fonológica, 

tais como repetição de dígitos, sequências e listas de palavras (KIBBY e COHEN, 2008). 

Por outro lado, na maioria dos casos, os disléxicos apresentaram habilidades preservadas 

que dependam dos subcomponentes esboço visoespacial, executivo central e/ou buffer 

episódico. Uma vez que a base etiológica da Dislexia é, em 67% dos casos, decorrente de 

déficits fonológicos primários (BODER, 1973) e tais déficits são relatados na definição da 

Associação Internacional de Dislexia (LYON, 2003), os déficits de memória operacional 

podem ser decorrentes das pobres habilidades de discriminação e manipulação fonológica.  

 Por fim, vale ressaltar que a WISC-III é um instrumento de avaliação da 

inteligência cristalizada, que é a capacidade de recordar e de utilizar informações 

adquiridas durante a vida (HORN, 1965). Neste sentido, os resultados obtidos pelos 
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disléxicos sofrem influência não apenas da existência do transtorno de aprendizagem, mas 

também da qualidade do ensino formal e de experiências culturais, que são dependentes de 

boas habilidades de leitura. Ou seja, ler menos e com menor fluência pode não apenas 

afetar o desenvolvimento da linguagem escrita, mas também influenciar o 

desenvolvimento da linguagem e do QI conforme descrito por Ferrer, Shaywitz, Holahan, 

Marchione & Shaywitz (2010).  

 Em relação à caracterização dos grupos nas medidas de leitura, escrita e 

consciência fonológica, os disléxicos apresentaram menor índice de acertos na leitura e 

julgamento de palavras (TCLPP), leitura e compreensão de sentenças (TCLS), nomeação 

por escrita de palavras (TNF 1.1- Escrita), nomeação de figuras por escolha de palavras 

(TNF 1.1-Escolha) e nas habilidades metafonológicas (PCF). Também foram mais lentos 

em todas as tarefas, com exceção da leitura e compreensão de sentenças (TCLS) e nas 

tarefas de consciência fonológica (PCF). Tal perfil para as habilidades de leitura, escrita e 

consciência fonológica foi também encontrado em outros estudos. Lukasova, Oliveira, 

Barbosa e Macedo (2008), em estudo de caracterização do perfil de leitura de crianças com 

e sem Dislexia, encontraram diferenças significativas para acerto nos testes TNF 1.1-

Escolha, TNF 1.1-Escrita e TCLPP.  

 

4.4.2Tarefa de Decisão Lexical: medidas comportamentais 
 

  

 De maneira geral, os resultados das medidas comportamentais da tarefa de decisão 

lexical indicaram menor taxa de acertos no GD, maiores tempos de reação e números de 

omissões no GD. Em relação à acurácia entre as diferentes classes lexicais, o padrão de 

acertos foi idêntico ao verificado nos adultos: PSDE>PAL=QUASE. Além disso, mesmo 

que não tenha sido verificado efeito geral de lexicalidade, houve diferença significativa no 

número de acertos entre palavras e pseudopalavras.  

  O maior índice de acertos nas pseudopalavras pode ser justificado pela baixa 

frequência dos bigramas desta classe lexical, o que facilita a rejeição destes estímulos 

como sendo palavras reais. Por outro lado, a ausência de diferença para a taxa de acertos 

entre palavras e quase-palavras pode ser explicada pelo período de desenvolvimento do 

léxico ortográfico em que as crianças se encontram. Neste sentido, as representações 

gráficas de morfemas ainda não estão plenamente consolidadas e durante o julgamento de 

estímulos similares às palavras reais, é possível que ocorram confusões.  
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 Em relação ao tempo de reação, não houve efeito de lexicalidade, apesar de os 

disléxicos terem apresentado maior lentidão na sequencia QUASE>PSD>PAL e os 

controles na sequência PAL>PSDE>QUASE. Todos os estudos com tarefas de decisão 

lexical relatam maior lentidão dos disléxicos em relação ao grupo controle (PROVERBIO 

e ADORNI, 2008; SHAUL, 2011; TAROYAN e NICOLSON, 2009). 

 Por fim, análises das medidas de omissões de julgamentos indicou que 

pseudopalavras são mais omitidas do que quase-palavras e palavras. Mesmo que a 

frequência dos bigramas das pseudopalavras seja baixa na língua portuguesa, este tipo de 

estímulo não está armazenado no léxico ortográfico e, conforme o modelo de dupla rota 

(ELLIS e YOUNG, 1988), só podem ser lidos pela via sublexical. Neste sentido, quando os 

sujeitos optaram pela estratégia de decodificação das pseudopalavras, a probabilidade de 

realizarem este processo com acurácia em tempo menor que 2000ms foi menor e as 

chances de cometer omissões aumentou. Além disso, a ausência de diferenças de grupo 

para o número médio de omissões pode estar relacionada a aspectos desenvolvimentais da 

formação do léxico ortográfico e da automatização de processos de decodificação leitora. 

Mesmo sem efeito de grupo, foi verificado que disléxicos omitem mais itens da categoria 

palavra, devido ao pobre desenvolvimento de representações morfológicas no léxico 

ortográfico.  

 

4.4.3. Tarefa de Decisão Lexical: medidas eletrofisiológicas 

 

Os resultados das análises de amplitude do P100 occipital indicaram efeito de 

lexicalidade, com maiores médias para as pseudopalavras seguidas das palavras e quase-

palavras. A amplitude do P100 foi reduzida nas crianças disléxicas e houve tendência de 

efeito para hemisfério e interação entre hemisfério e lexicalidade, com amplitude maiores 

no hemisfério direito em todas as categorias lexicais e em ambos os grupos. Taroyan e 

Nicolson (2009) verificaram maior amplitude do P100 occipitotemporal em 

pseudopalavras na área occiptotemporal esquerda em adolescentes bons leitores em 

comparação aos disléxicos, o que corrobora os dados do presente estudo. Como citado 

anteriormente, Dujardin et al (2011) verificaram menores amplitudes de P100 em adultos 

disléxicos com estratégia fonológica de leitura. De acordo com Taroyan e Nicolson (2009), 

o perfil do P100 nos disléxicos é uma evidência de prejuízos pré-lexicais no 

reconhecimento de palavras, bem como com assimetria hemisférica alterada no transtorno. 

Os autores analisaram o P100 em eletrodos occipitais e occipitotemporais, mas não 
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encontraram efeitos na região occipital. Enquanto o efeito de lexicalidade com maior 

amplitude do P100 para as pseudopalavras foi verificado por Taroyan e Nicolson (2002) 

apenas nos sujeitos controle, no presente estudo este efeito ocorreu nas duas amostras. Os 

autores relacionam estes achados ao funcionamento da VWFA (visual word form area), 

uma vez que houve efeito de lexicalidade para o P100. Neste sentido, o P100 pode ser 

considerado como um correlato eletrofisiológico do processamento de características 

visuais das palavras, uma vez que maiores amplitudes para as pseudopalavras são 

decorrentes do maior nível de processamento necessário para distingui-los de formas 

familiares de palavras.  As menores amplitudes de P100 nas crianças disléxicas podem 

indicar prejuízos do processamento precoce de características visuais e estar relacionadas à 

hipótese do déficit de span atencional visual na Dislexia (VALDOIS, HABIB e COHEN, 

2008). 

Análises do N170 indicaram efeito significativo de lexicalidade, com maiores 

amplitudes nas quase-palavras, seguidas das palavras e das pseudopalavras. Não foi 

verificado efeito de grupo e de interação entre as variáveis. Mesmo assim, houve tendência 

para efeito de hemisfério, com médias de amplitude do N170 no hemisfério esquerdo. 

Hasko e colaboradores (2013) verificaram maior amplitude do N170 para os itens 

linguísticos em relação aos itens não-linguísticos, tanto em disléxicos como em controles, 

sendo que este mesmo padrão foi percebido em nosso estudo. Ainda de acordo com Hasko 

et al (2013), a sensibilidade do N170 à linguagem escrita desenvolve-se com a idade e, por 

isso, crianças na fase pré-escolar não apresentam diferenças neste componente enquanto 

crianças do segundo ano escolar já apresentam efeito de lexicalidade. É possível também 

que em crianças o N170 seja simetricamente distribuído nos hemisférios, o que pode 

explicar a ausência de efeito significativo para este fator no presente estudo.  

O efeito de sensibilidade do N170 pode refletir o primeiro estágio de 

processamento do modelo de leitura de dupla rota, o processamento viso-ortográfico. 

Quando os estímulos visuais são reconhecidos como palavras, ocorre a classificação do 

nível de familiaridade ortográfica dos mesmos que é refletido no maior grau de amplitude 

naqueles com representações prévias no léxico ortográfico. Enquanto alguns estudos 

apontam amplitudes significativamente reduzidas neste componente em crianças disléxicas 

(KAST, ELMER, JANCKE e MEYER, 2010; HASKO et al, 2013), não foi verificado 

neste trabalho diferenças de amplitude entre grupos, o que pode talvez ser explicado pelo 

número reduzido de participantes nos dois grupos e pela variabilidade comportamental das 

crianças na tarefa. Além disso, a Jucla, Nenert, Chaix e Demonet (2010) verificaram 
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diminuição da latência do N170 para pseudopalavras e quase-palavras pseudohomófonas 

nos disléxicos após realização de intervenção cognitiva em consciência fonológica.  

Em relação ao N400, as análises indicaram efeito de lexicalidade, com amplitudes 

maiores para as palavras, seguidas das quase-palavras e pseudopalavras. Também houve 

tendência de efeito para a interação hemisfério e grupo, com amplitude média das crianças 

disléxicas maior no hemisfério direito e no grupo controle amplitudes maiores no 

hemisfério esquerdo. Outros estudos com análise do N400 em crianças disléxicas durante 

tarefas de decisão lexical verificaram ausência de sensibilidade ortográfica deste 

componente em crianças com e sem dislexia (HASKO et al, 2013), ou ainda reduzida 

amplitude do N400 para palavras nos disléxicos (BERGMAN, HUTZLER, KIIMESCH E 

WIMMER, 2005). O modelo de dupla rota sugere que a busca de representações 

ortográficas no léxico ortográfico e a aplicação de regras de correspondência grafo-

fonêmica ocorrem em paralelo por duas vias distintas. Enquanto nos adultos este processo 

se reflete em menores amplitudes para as categorias palavras e quase-palavras, pois 

possuem facilidade de acesso ao léxico ortográfico, amplitudes maiores do N400 em 

pseudopalavras pode refletir o esforço cognitivo na aplicação das correspondências 

grafema-fonema. No estudo de Hasko et al, a amplitude do N400 foi alta para as três 

categorias nos grupos de crianças, sendo que nos adultos é esperada sensibilidade 

ortográfica. 

Bentin e colaboradores (1999) verificaram mais pronunciado no processamento de 

palavras e caracteres sem significados, sendo presente na região fronto-central. Por outro 

lado, em crianças, uma vez que estas estão desenvolvendo ainda o léxico ortográfico e 

automatizando as regras de decodificação grafema-fonema, as maiores amplitudes do 

N400 econtradas neste estudo podem indicar que o engajamento no mapeamento 

ortográfico-fonológico de estímulos com representações no léxico é maior do que em 

pseudopalavras que não possuem respresentações linguísticas. Além disso, pode ser 

possível que a baixa frequência dos bigramas das pseudopalavras que compõem a tarefa de 

decisão lexical seja um fator que contribiuiu para a menor amplitude do N400 e também do 

N170 nesta categoria lexical. Os dados comportamentais apontam maior número de acertos 

e menores tempos de reação nas pseudopalavras, o que indica maior facilidade no 

processamento destes itens. Considerando ainda a possibilidade de o N400 estar 

relacionado ao processamento semântico (BENTIN et al, 1999), seria esperado que as 

amplitudes deste componente fossem maiores diante das pseudopalavras. Este padrão não 
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foi verificado neste experimento e também no Estudo 1, sugerindo que na tarefa de decisão 

lexical o N400 é mais relacionado à integração ortográfico-fonológica 

Por fim, as análises conduzidas com as medidas de amplitude do LPC centro-

parietal indicaram amplitude maior deste componente nas pseudopalavras em comparação 

às quase palavras e tendência de diferença em relação às palavras. Houve efeito de grupo, 

com amplitudes reduzidas do LPC no grupo disléxico. Houve também tendência de 

interação entre lexicalidade e hemisfério, com maior amplitude das pseudopalavras e 

quase-palavras no hemisfério esquerdo.  

Em crianças disléxicas, Hasko et al (2013) verificaram efeito de familiaridade 

fonológica na amplitude do LPC, com médias maiores e similares nas palavras e 

pseudohomófonas, que compartilham as representações fonológicas, mas foi 

significantemente reduzida para as pseudopalavras, que não possuem nenhuma 

representação no léxico fonológico. Proverbio e Adorni (2008) verificaram o mesmo 

padrão em adultos bons leitores. Por outro lado, de acordo com Shaul (2011), o P600 seria 

mais aparente em estímulos não-familiares, como palavras de baixa frequência, 

pseudopalavras ou palavras irregulares, representando a busca destas palavras na memória. 

Neste sentido, os resultados do presente estudo indicam maior engajamento cognitivo na 

busca de representações fonológicas das pseudopalavras. Esta hipótese foi também 

verificada em adultos por Cse´pe, Szu¨cs e Honbolygó (2003), ao discutirem que o LPC 

reflete ativação adicional alocada à leitura de palavras quando palavras de baixa frequência 

como os nomes dos números são lidas.   

 Por fim, as comparações entre as amplitudes dos ERPs relacionados ao 

processamento linguístico verificou que os disléxicos apresentaram amplitudes menores no 

N170, N400 e LPC no hemisfério esquerdo, bem como maiores médias de amplitude no 

hemisfério direito. Enquanto a maioria dos bons leitores apresenta efeito de lateralização 

com maior recrutamento do hemisfério esquerdo (BENTIN et al, 1999; SIMON et al, 

2004), a hiperativação compensatória do hemisfério direito pode ocorrer em disléxicos 

fonológicos como uma resposta às anormalidades das regiões posteriores do hemisfério 

esquerdo durante a leitura (SHAYWITZ e SHAYWITZ, 2005). Como verificado por 

Dujardin et al (2011), as mudanças no padrão de assimetria hemisférica podem ser 

relacionadas à estratégia de leitura adotada por disléxicos adultos, pois disléxicos com 

estratégia fonológica apresentam maior lateralização direita para o N170 e disléxicos com 

estratégia logográfica realizam ativação bilateral deste componente. Portanto, os disléxicos 

possivelmente processam pseudopalavras bilateralmente por meio da conversão grafema-



 

152 
 

fonema. Este perfil indicaria uma tentativa de compensação dos déficits de processamento 

fonológico que ocorrem no hemisfério esquerdo.  

 

4.4.4 Correlações entre medias comportamentais e eletrofisiológicas 

 

As análises realizadas com os dados da amostra total revelaram que os participantes 

mais lentos na escrita apresentaram menores amplitudes do N170 esquerdo em todas as 

categorias. O mesmo padrão de correlações foi observado nos adultos. As crianças mais 

lentas na leitura de palavras apresentaram menores amplitudes do N400 direito. O LPC 

esquerdo nas palavras foi maior nos participantes com maiores habilidades de consciência 

fonológica. De acordo com Hasko et al (2013), o LPC é um componente associado ao 

acesso ao léxico fonológico e, neste sentido, a correlação positiva encontrada entre a 

performance em consciência fonológica e a amplitude deste potencial corroboram o papel 

deste ERP neste estágio específico do processamento leitor.  

Nas crianças disléxicas, as correlações realizadas indicam que crianças mais lentas 

na escrita de palavras apresentaram amplitude reduzida do N170 esquerdo para as três 

categorias lexicais. Embora Hasko et al (2013) não tenham observado correlações entre a 

amplitude do N170 e medidas de leitura em crianças com e sem Dislexia, Dujardin et al 

(2011) verificaram correlações negativas entre a duração do N170 com a velocidade de 

leitura de palavras de disléxicos adultos. Deste modo, os déficits ortográficos percebidos 

no nível comportamental na escrita podem estar associados aos prejuízos do 

desenvolvimento do léxico ortográfico e no acesso lexical durante o processamento 

eletrofisiológico. Ao mesmo tempo, os disléxicos com melhor performance na escrita 

apresentaram maiores amplitudes do N170 esquerdo para pseudopalavras e quasepalavras, 

indicando inter-dependência destes processos cognitivos.  

As crianças disléxicas mais lentas na escrita apresentaram maior amplitude do N400 

no hemisfério direito no julgamento de todas as categorias lexicais. Embora Hasko et al 

(2013) tenham encontrados correlações entre acurácia de escrita e amplitude do N400, só 

foram verificadas neste estudo correlações com o tempo de execução. Por outro lado, da 

mesma maneira que Hasko et al (2013), o LPC nas quase-palavras correlacionou-se 

negativamente ao nível de escrita, indicando que disléxicos com maiores habilidades de 

escrita apresentaram menores valores de amplitude neste potencial.  
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Já os resultados de correlações com medidas de crianças com desenvolvimento 

normal de leitura indicaram correlações positivas entre o tempo de escrita e a amplitude de 

P100 direito e esquerdo nas três categorias lexicais, sugerindo que crianças típicas que 

foram mais lentas na escrita de palavras apresentaram maiores amplitudes no P100. O 

mesmo padrão foi percebido entre o tempo de leitura de palavras e a amplitude do P100 

direito, de modo que as crianças lentas também na leitura apresentaram este componente 

mais pronunciado. Na mesma linha, crianças com baixo desempenho de leitura 

apresentaram maiores amplitudes do P100.  

Os participantes mais lentos na escrita apresentaram menores amplitudes no N400. O 

acerto na escrita de palavras no TNF-Escrita correlacionou-se positivamente ao N400 no 

hemisfério direito para palavras, indicando que crianças com melhores habilidades de 

escrita exibiram amplitudes maiores no N400. A habilidade de leitura de palavras, avaliada 

pelo TCLP, foi positivamente correlacionada às amplitudes do N400 direito nas palavras, 

N400 esquerdo nas palavras, N400 esquerdo nas pseudopalavras e N400 direito nas 

pseudopalavras. Portanto, as crianças com maiores escores na leitura de palavras 

apresentaram maiores amplitudes do N400. Não foram observadas correlações entre as 

medidas comportamentais e eletrofisiológicas do LPC nas crianças boas leitoras. 

 

4.5 CONCLUSÃO 

 Este estudo verificou o padrão de respostas comportamentais e eletrofisiológicas de 

crianças com dislexia do desenvolvimento. As respostas comportamentais indicaram 

déficits do processamento da linguagem escrita no grupo de crianças disléxicas, com 

menores taxas de acurácia, maiores tempos de reação e maior número de omissões de itens. 

Análises de ERPs em diferentes etapas do processamento de palavras indicou, de 

modo geral, menores medidas de amplitude em alguns potenciais no grupo disléxico e 

menores amplitudes no hemisfério esquerdo neste grupo. O P1 apresentou amplitudes 

maiores no GC, as amplitudes do N170 foram maiores no hemisfério esquerdo e revelaram 

sensitividade a padrões ortográficos com maiores amplitudes para palavras e quase-

palavras.  

Não foram verificadas diferenças de amplitude no N400. Por fim, as amplitudes do 

LPC foram maiores no GC e em estímulos com correspondência semântica (palavras), mas 

não foi verificada diferença entre hemisférios. Deste modo, conclui-se que crianças com 
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Dislexia do Desenvolvimento apresentam diferenças significativas para o processamento 

eletrofisiológico de palavras.  
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Esta tese verificou o padrão comportamental e eletrofisiológico de adultos e 

crianças com Dislexia do Desenvolvimento e com habilidades normais de leitura em uma 

tarefa de decisão lexical. Os dados comportamentais dos estudos realizados corroboram 

achados recorrentes na literatura sobre a menor acurácia e maior lentidão durante o 

julgamento de palavras. Análises dos ERPs indicaram menores amplitudes e menor efeito 

de especialização hemisférica no grupo disléxicos tanto na infância como na fase adulta, 

sendo que este efeito é maior em adultos devido a questões desenvolvimentais. Este foi o 

primeiro estudo de comparação do padrão de ERPs em adultos bons leitores e disléxicos 

em leitura no Português Brasileiro. 
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7. APÊNDICE 
 

 

Apêndice 1 - LISTA DE ITENS DA TAREFA DE DECISÃO LEXICAL 

PALAVRAS REGULARES     

ESTRUTURA CVCVCV VCVCV CCVCVCV VCCVCV 

1 MACACO AMIGO CHAMADA ESCURO 

2 BONECA AMEBA TREMIDO ILHOTA 

3 CANECA AMIDO CRAVADO ERRADA 

4 CANETA ARARA CREMADO UMBIGO 

5 DITADO AMORA GRUDADO OSMOSE 

6 MELADO AMADO CROMADO ESTACA 

7 SAPATO AJUDA FLORIDO ESPERA 

8 DEZENA AZEDO CRUZADO ESCOVA 

9 LIGADO URUBU CHEGADA EMPADA 

10 CINEMA AROMA CHICOTE ESTUFA 

11 SUBIDA ALUNO CHOCADO ARGOLA 

12 PICADA UNIDO FLAGELO ESCAPE 

13 PUPILA AGORA FRATURA ESPIGA 

14 BOLADA ELITE GRANIZO ESPETO 

15 TAPETE URINA GRANITO ARMADO 

16 POMADA IDADE GRANADA ESPOSA 

17 PIRATA APELO GRAMADO ESFERA 

18 PITADA ETANO PROPINA ERRADO 

19 TIRANO ETAPA PROJETO ENSINO 

20 VIRADA OVADA PRIVADO ESCADA 

21 TOMADA AFORA GRIPADO ARDIDO 

22 COMIDA EDEMA TROCADO ARGILA 

23 CAMADA AFETO PRONOME ARROTO 

24 CIGANA AGITO BRAVURA ARTIGO 

25 MARIDO AMENO CLAREZA ARVORE 

26 MORENA APURO CLORETO IRRITA 

27 MALUCA AFAGO PRODUTO URBANO 

28 TAREFA OLIVA FLANELA ALBINO 

29 DANONE ADEGA PROFANO ALFACE 

30 DIRETO OPACO DRENADO ALMOÇO 

31 BATATA INATO BRIGADA  

32 BARATA USINA CRATERA  

33 CABEÇA ASILO CHINELO  

34 TABACO RECIBO GRAFEMA  

35 COCADA APITO GRAFITE  

36 FUMAÇA ATIVO PRIMATA  

37 PAPILA ALELO PRECOCE  

38 PEDAÇO IRADO PREZADO  

39 RECADO ADUBO TRAJETO  

40 CABELO ADORA CHUPETA  

41 TABELA AGUDO FLANELA  

42 TUTELA AVISO FRITURA  



 

170 
 

43 LEVEZA ARENA TRIBUTO  

44 MODELO ARAME GRANOLA  

45 VIROSE IMUNE DROGADO  

46 FAVELA    

47 PANELA    

48 CAMELO    

49 SEVERO    

50 BARATO    

51 PAREDE    

52 CEBOLA    

53 BURACO    

54 NOVELO    

55 PEDIDO    

56 MORADA    

57 BANANA    

58 GARUPA    

59 FURADO    

60 CALADO    
 

QUASE-PALAVRAS    

ESTRUTURA  

  

  

  

  

TF 

CVCVCV VCVCV CCVCVCV 
 

1 MESATA AMICO CHAMATA  

2 FÍSIGA AMEDA TERMITO  

3 GAMISA AMIBO GRAFADO  

4 VAXINA IRATO CREMATO  

5 XIRAFA ATIFO CRUDADO  

6 DÓXICO AMABO GROMADO  

7 GERIFE AXUDA FLORITO  

8 EXADO AZEBO CRUZATO  

9 ÊXIDO URUDU CHEGATA  

10 EXIDE INADO CHICODE  

11 SUPIDA ALONO CHOCATO  

12 BICATA UNIBO VLAGELO  

13 PUBILA ACORA VRATURA  

14 POLADA ELIDE CRANIZO  

15 TAPEDE AFEDO GRANIDO  

16 POMABA ITADE GRANATA  

17 BIRATA ABELO GRAMATO  

18 PIDADA EDANO PRODINA  

19 DIRANO ETADA PROJEDO  

20 FIRADA OFAVA PRIVATO  

21  

 

 

 

 

 

TV 
 

TABEIA EXANE GPIPADO  

22 TULELA AMEXO TPOCADO  

23 FAVEIA AXITA PROMOME  

24 PAMELA ARAPA BRAVUPA  

25 CANELO ANORA CLAPREZA  

26 SEVEPO ARONA CLOPETO  

27 BAPATO URIMA PRODULO  

28 PAPEDE AFOPA FLAMELA  
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29 NODELO EDENA PROAMO  

30 BUPACO AFEIO DREMADO  

31 NOVEIO ALIVO BRICADA  

32 REDIDO ANENO CRATEPA  

33 MOPADA ARURO CHIMELO  

34 BAMANA AMEMO GRAFENA  

35 GARURA OTIVA GRAFILE  

36 FUPADO ADFGA PRINATA  

37 CAIADO ORACO PREGOCE  

38 PEDACO IMATO PREZAPO  

39 RFCADO USIMA TPATEJO  

40 CABFLO APILO CHURETA  

41  

 

 

 

 

 

 

 

 

PH 
  

  

  

LEVESA EZATO PRESADA  

42 VIROZE AZILO PROMEÇA  

43 SEBOLA AJITO CREMOZO  

44 CEMANA AVIZO BRAVESA  

45 CAZULO ACAZO TRAGETO  

46 XAMADA EZIGE PROGETO  

47 XEGADA ASEDO OSMOZE  

48 MAXADO AXADO ESPOZA  

49 XAMEGO AGEITA ALMOSO  

50 RIZADA ACEZO ALFASSE  

51 JIRAFA EZAME ENCINO  

52 FACHINA AMAÇO ARJILA  

53 MEZADA UZADO EXTAZE  

54 CAMIZA UZINA ENPADA  

55 BOLAXA ABUZO ATRAZO  

56 PEZADO EZODO IMPACE  

57 FAMOZO EXIJE ESPASO  

58 MOLESA EZIBE EZPIGA  

59 XINELO AJENTE ENPURRA  

60 BUSINA ELEJE EZTADO  

 

PSEUDOPALAVRAS 

ESTRUTURA CVCVCV VCVCV CCVCVCV 

1 LITARI AGEPE TRAPEDA 

2 CEPIRO APADA TRECOFI 

3 BAREMA AVICO TRIFOLE 

4 PICEBO ARAGE TROGEJA 

5 MURIBE ABURI TRUXIFU 

6 DOLESA AZORE FRAPOLE 

7 FIPODE ACIGE FREVIGE 

8 GEBADI APOTI FRIDOFE 

9 HOTIJE ADEMI FROLASE 

10 JANEBI AFOLE FRUJACO 

11 LURAPA AXUFO BLAZILO 

12 MAZUSE AJOCE BLECORA 

13 NIJUCO ESAMO BLISUVE 

14 POREFI ETIPA BLOPADI 
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15 RIJENU EMULU BLUROFA 

16 SADIZO EBATE GRALEMA 

17 TECOBE ECIFO GREZODA 

18 VICOPE ENABA GRITEDU 

19 XOBIME EPIFI GROFASE 

20 ZANUSE EGOPA GRULAVO 

21 BEZARI ELOCE FLADIPO 

22 CARIZU EDIFA FLEDANI 

23 DEVALA ERASO FLIRACO 

24 FABOMI EFITE FLOPICE 

25 GADILE IDOPE FLUREZA 

26 HAMOPA IMUCA DRATIGE 

27 JEPURI ICEJO DRELOPA 

28 LABETO IVALU DRIFECO 

29 MECIJU IFADE DROXA 

30 NAGOME IJOLA DRUSEFA 

31 PADICO IPEFO GLALOPE 

32 ROXEBA IZOCE GLEFADI 

33 SEZORI ILICU GLITECA 

34 TAVEMI ITARE GLOFUJI 

35 VABELU ISOFE GLURELA 

36 XACOPI IGEDA CRAPOSE 

37 ZEGADI ODAMI CRETALI 

38 BIMOPE ORADI CRITOPE 

39 CAVEDO OLECA CROCILA 

40 DAXENO OPALE CRUXEDO 

41 FERIPO OCETI CLADICO 

42 GICOPI OMILA CLEXORA 

43 HELAJO OSESI CLIFESA 

44 JIRUCA OFIJA CLOPIDE 

45 LEPAMI OVACE CLUSAJI 

46 MIXOLO OTIDA PRAPORE 

47 NECARI OXEGI PREDACI 

48 PEMIGO OBASI PRILOXA 

49 RAPAJE UCEXA PROCADE 

50 SINACO UPAJO PRUJALI 

51 TICARU UTEGA BRATIFU 

52 VELICA UBIJA BRESAFO 

53 XECAPO UDEPA BRIJULA 

54 ZIMUSA UFOTI BROTEDE 

55 BITASE UGASA BRULAXE 

56 PUVAGO UJOLI CLAFIDA 

57 RAGELI ULEMO CLEZORE 

58 CEMUJE UMACE CLITAPI 

59 DIPACI UNOPA CLOFELA 

60 RALECO URIPO CLUDIBI 
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Apêndice 2 – Tabelas de Correlação entre Medidas Comportamentais e Amplitudes dos ERPs analisados no Estudo 1 

Correlações entre as medidas de leitura, escrita e consciência fonológica e amplitudes do P100 da amostra total do Estudo 1: 

 

 TNF_Tm TNF_Ac CF_Tm CF_Ac TCLP-2 Tm TCLP-2 Ac 

P100_PAL_esq 0,137 -0,259 0,424 0,186 0,129 0,143 

P100_PAL_dir -0,070 -0,043 0,204 0,246 -0,052 0,041 

P100_PSD_esq 0,074 -0,234 0,414 0,183 0,240 0,037 

P100_PSD_dir -0,172 -0,047 0,118 0,288 -0,126 -0,355 

P100_QUASE_esq 0,176 -0,225 0,346 0,209 -0,145 0,135 

P100_QUASE_dir -0,060 -0,089 0,083 0,300 -0,380 -0,541 

Negrito - p < 0,05; * - p entre 0,05 e 0,07  

 

Correlações entre as medidas de leitura, escrita e consciência fonológica e amplitudes do P100 da amostra de disléxicos do Estudo 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negrito - p < 0,05; * - p entre 0,05 e 0,07  

 

 

 

 

 

 

 TNF_Tm TNF_Ac CF_Tm CF_Ac TCLP-2 Tm TCLP-2 Ac 

P100_PAL_esq 0,256 -0,483 0,682 0,060 -0,049 -0,322 

P100_PAL_dir -0,213 -0,078 0,337 0,235 -0,355 -0,083 

P100_PSD_esq 0,120 -0,264 0,609 0,027 0,196 -0,123 

P100_PSD_dir -0,322 0,083 0,230 0,173 -0,285 0,011 

P100_QUASE_esq 0,289 -0,504 0,477 0,141 -0,442 -0,316 

P100_QUASE_dir -0,047 -0,201 0,222 0,246 -0,619 -0,172 
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Correlações entre as medidas de leitura, escrita e consciência fonológica e amplitudes do P100 da amostra de controles do Estudo 1: 

 

 

 TNF_Tm TNF_Ac CF_Tm CF_Ac TCLP-2 Tm TCLP-2 Ac 

P100_PAL_esq -0,114 0,310 0,058 0,321 0,022 0,143  

P100_PAL_dir 0,030 0,019 0,135 0,265 0,164 0,041  

P100_PSD_esq -0,160 0,180 0,006 0,357 -0,088 0,037  

P100_PSD_dir -0,049 -0,340 -0,009 0,352 -0,004 -0,355  

P100_QUASE_esq -0,015 0,285 0,127 0,287 0,131 0,135  

P100_QUASE_dir 0,034 -0,450 0,012 0,305 0,044 -0,541  

Negrito - p < 0,05; * - p entre 0,05 e 0,07  

   

 

 

Correlações entre as medidas de leitura, escrita e consciência fonológica e amplitudes do N170 da amostra total do Estudo 1: 

 

 TNF_Tm TNF_Ac CF_Tm CF_Ac TCLP-2 Tm TCLP-2 Ac 

N170_PAL_esq 0,323 -0,403 0,204 0,105 0,199 -0,255  

N170_PAL_dir 0,083 -0,149 0,017 -0,041 -0,001 -0,040  

N170_PSD_esq 0,310 -0,390 0,183 0,123 0,132 -0,269  

N170_PSD_dir 0,095 -0,183 0,038 -0,002 -0,215 -0,026  

N170_QUASE_esq 0,169 -0,323 -0,008 0,122 0,451 -0,265  

N170_QUASE_dir 0,124 -0,147 0,081 -0,003 -0,359 0,020  

 Negrito - p < 0,05; * - p entre 0,05 e 0,07  
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Correlações entre as medidas de leitura, escrita e consciência fonológica e amplitudes do N170 no grupo disléxico do Estudo 1: 

 

 TNF_Tm TNF_Ac CF_Tm CF_Ac TCLP-2 Tm TCLP-2 Ac 

N170_PAL_esq 0,617 -0,627 0,558 -0,148 0,154 -0,385 

N170_PAL_dir 0,222 -0,327 0,306 0,039 -0,045 -0,283 

N170_PSD_esq 0,599* -0,552 0,590* -0,259 0,100 -0,264 

N170_PSD_dir 0,233 -0,317 0,354 -0,013 -0,351 -0,139 

N170_QUASE_esq 0,254 -0,250 0,004 -0,129 0,587* -0,204 

N170_QUASE_dir 0,298 -0,383 0,407 -0,026 -0,513 -0,231 

Negrito - p < 0,05; * - p entre 0,05 e 0,07  

 

 

 

Correlações entre as medidas de leitura, escrita e consciência fonológica e amplitudes do N170 no grupo controle do Estudo 1: 

 

 TNF_Tm TNF_Ac CF_Tm CF_Ac TCLP-2 Tm TCLP-2 Ac 

N170_PAL_esq -,147 ,141 -,081 ,042 ,042 ,152 

N170_PAL_dir -,037 -,102 -,133 ,131 ,131 ,009 

N170_PSD_esq -,144 -,027 -,107 -,111 -,111 -,043 

N170_PSD_dir -,053 -,277 -,172 ,056 ,056 -,136 

N170_QUASE_esq -,157 ,063 -,175 -,026 -,026 ,143 

N170_QUASE_dir -,060 -,148 -,170 ,140 ,140 -,069 

Negrito - p < 0,05; * - p entre 0,05 e 0,07  
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Correlações entre as medidas de leitura, escrita e consciência fonológica e amplitudes do N400 na amostra total do Estudo 1: 

 

 TNF_Tm TNF_Ac CF_Tm CF_Ac TCLP-2 Tm TCLP-2 Ac 

N400_PAL_dir -,181 ,420 -,148 ,196 -,008 ,135 

N400_PAL_esq -,110 ,264 ,022 ,267 -,013 ,146 

N400_PSD_dir ,023 ,304 ,101 ,058 -,070 ,136 

N400_PSD_esq -,006 ,098 ,107 ,384 ,310 ,012 

N400_QUA_dir ,074 ,057 ,058 ,070 -,422 ,065 

N400_QUA_esq -,087 ,071 ,019 ,275 ,354 -,096 

Negrito - p < 0,05; * - p entre 0,05 e 0,07  

 

Correlações entre as medidas de leitura, escrita e consciência fonológica e amplitudes do N400 no grupo disléxico do Estudo 1: 

 

 TNF_Tm TNF_Ac CF_Tm CF_Ac TCLP-2 Tm TCLP-2 Ac  

N400_PAL_dir -,055 ,135 -,076 -,020 ,389 ,263 

N400_PAL_esq ,299 -,357 ,368 ,132 ,429 -,134 

N400_PSD_dir ,409 -,338 ,437 -,409 -,134 ,194 

N400_PSD_esq ,158 -,176 ,163 ,286 ,607 ,069 

N400_QUA_dir ,377 -,452 ,255 -,105 -,525 -,129 

N400_QUA_esq -,020 -,097 ,020 ,147 ,553* -,091 

Negrito - p < 0,05; * - p entre 0,05 e 0,07  
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Correlações entre as medidas de leitura, escrita e consciência fonológica e amplitudes do N400 no grupo controle do Estudo 1: 

 

 TNF_Tm TNF_Ac CF_Tm CF_Ac TCLP-2 Tm TCLP-2 Ac 

N400_PAL_dir ,008 ,153 ,257 ,174 -,075 -,241 

N400_PAL_esq -,199 ,314 ,101 ,240 -,152 -,007 

N400_PSD_dir ,125 ,279 ,486 ,095 ,153 -,088 

N400_PSD_esq -,106 ,341 ,290 ,420 -,041 ,099 

N400_QUA_dir -,061 ,095 ,169 ,081 ,002 -,163 

N400_QUA_esq -,143 ,335 ,176 ,373 -,125 ,083 

Negrito - p < 0,05; * - p entre 0,05 e 0,07  

 

 

 

 

 

Correlações entre as medidas de leitura, escrita e consciência fonológica e amplitudes do LPC na amostra total do Estudo 1: 

 

 TNF_Tm TNF_Ac CF_Tm CF_Ac TCLP-2 Tm TCLP-2 Ac 

LPC_PAL_dir -,213 ,290 -,279 ,212 -,244 ,240 

LPC_PAL_esq -,359* ,419 -,283 ,257 -,308 ,200 

LPC_PSD_dir -,070 ,134 -,250 ,187 -,278 ,183 

LPC_PSD_esq -,293 ,401 -,250 ,143 -,300 ,206 

LPC_QUA_dir -,116 ,127 -,249 ,262 -,244 ,096 

LPC_QUA_esq -,246 ,258 -,253 ,240 -,266 ,079 

Negrito - p < 0,05; * - p entre 0,05 e 0,07  
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Correlações entre as medidas de leitura, escrita e consciência fonológica e amplitudes do LPC no grupo disléxico do Estudo 1: 

 

 TNF_Tm TNF_Ac CF_Tm CF_Ac TCLP-2 Tm TCLP-2 Ac 

LPC_PAL_dir ,362 -,338 ,020 -,187 -,088 -,084 

LPC_PAL_esq -,217 ,028 -,375 ,036 -,402 ,001 

LPC_PSD_dir ,423 -,408 -,069 -,099 -,276 ,052 

LPC_PSD_esq -,121 -,008 -,403 -,208 -,466 ,130 

LPC_QUA_dir ,511 -,623 -,012 -,061 -,143 -,256 

LPC_QUA_esq ,017 -,340 -,296 ,069 -,327 -,284 

Negrito - p < 0,05; * - p entre 0,05 e 0,07  

 

 

 

 

 

Correlações entre as medidas de leitura, escrita e consciência fonológica e amplitudes do LPC no grupo controle do Estudo 1: 

 

 TNF_Tm TNF_Ac CF_Tm CF_Ac TCLP-2 Tm TCLP-2 Ac 

LPC_PAL_dir -,491 ,196 -,246 ,279 -,163 ,028 

LPC_PAL_esq -,288 ,100 -,044 ,245 -,087 -,119 

LPC_PSD_dir -,489 ,309 -,204 ,280 -,196 ,091 

LPC_PSD_esq -,203 ,221 ,174 ,252 ,053 -,025 

LPC_QUA_dir -,461* ,270 -,210 ,322 -,261 ,016 

LPC_QUA_esq -,261 ,199 -,053 ,219 -,096 -,052 

Negrito - p < 0,05; * - p entre 0,05 e 0,07  
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Correlações entre as medidas de leitura, escrita e consciência fonológica e amplitudes do P100 na amostra total do Estudo 2: 

 

 Tenof_Tm Tenof_Ac TCLPP_Tm TCLP_Ac CF_Tm CF_Ac  

P1_PAL_dir ,256 -,109 ,050 -,039 -,332 ,230  

P1_PSD_dir ,191 -,097 ,012 -,028 -,292 ,163  

P1_QUASE_dir ,151 -,135 ,027 -,012 -,358 ,137  

P1_PAL_esq ,188 -,030 -,039 ,011 -,285 ,259  

P1_PSD_esq ,165 ,009 -,163 ,017 -,309 ,122  

P1_QUASE_esq ,134 -,039 -,062 ,034 -,365 ,160  

Negrito - p < 0,05; * - p entre 0,05 e 0,07 

 

 

 

 

Correlações entre as medidas de leitura, escrita e consciência fonológica e amplitudes do P100 no grupo disléxico do Estudo 2: 

 

 Tenof_Tm Tenof_Ac TCLPP_Tm TCLP_Ac CF_Tm CF_Ac 

P100_PAL_dir ,304 -,404 ,045 -,302 -,401 -,055 

P100_PSD_dir ,162 -,348 -,040 -,216 -,362 -,156 

P100_QUASE_dir ,119 -,417 ,002 -,165 -,427 -,218 

P100_PAL_esq ,249 -,357 -,093 -,243 -,287 -,064 

P100_PSD_esq ,143 -,207 -,310 -,079 -,328 -,200 

P100_QUASE_esq ,141 -,341 -,119 -,108 -,415 -,219 

Negrito - p < 0,05; * - p entre 0,05 e 0,07  
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Correlações entre as medidas de leitura, escrita e consciência fonológica e amplitudes do P100 no grupo controle do Estudo 2: 

 

 Tenof_Tm Tenof_Ac TCLPP_Tm TCLP_Ac CF_Tm CF_Ac 

P1_PAL_dir ,889 -,281 ,741 -,714 ,048 ,337 

P1_PSD_dir ,915 -,249 ,694 -,704 -,011 ,368 

P1_QUASE_dir ,878 -,179 ,669 -,750 -,030 ,457 

P1_PAL_esq ,773 -,127 ,757 -,737 -,170 ,391 

P1_PSD_esq ,753 ,061 ,624* -,622* -,288 ,473 

P1_QUASE_esq ,698 ,041 ,611* -,662 -,177 ,549 

Negrito - p < 0,05; * - p entre 0,05 e 0,07  

 

 

 

 

Correlações entre as medidas de leitura, escrita e consciência fonológica e amplitudes do N170 na amostra total do Estudo 2: 

 

 

 Tenof_Tm Tenof_Ac TCLP_Tm TCLP_Ac CF_Tm CF_Ac 

N170_PAL_dir -,204 ,194 ,127 ,136 -,156 ,304 

N170_PAL_esq -,381* ,206 -,088 ,264 -,179 ,216 

N170_PSD_dir -,296 -,009 ,180 ,108 -,181 ,139 

N170_PSD_esq -,387* ,147 -,088 ,220 -,216 -,013 

N170_QUA_dir -,268 ,127 ,056 ,094 -,160 ,058 

N170_QUA_esq -,402* ,185 -,162 ,238 -,105 -,012 

Negrito - p < 0,05; * - p entre 0,05 e 0,07  
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Correlações entre as medidas de leitura, escrita e consciência fonológica e amplitudes do N170 no grupo de disléxicos do Estudo 2: 

 

 

 Tenof_Tm Tenof_Ac TCLP_Tm TCLP_Ac CF_Tm CF_Ac 

N170_PAL_dir -,167 -,052 ,443 -,110 -,157 -,003 

N170_PAL_esq -,528* ,034 ,045 ,370 -,188 -,056 

N170_PSD_dir -,407 -,291 ,394 -,077 -,216 -,373 

N170_PSD_esq -,660 ,143 -,096 ,564 -,275 -,207 

N170_QUA_dir -,336 -,065 ,304 -,004 -,217 -,375 

N170_QUA_esq -,635 ,207 -,115 ,619 -,151 -,208 

Negrito - p < 0,05; * - p entre 0,05 e 0,07  

 

 

 

 

Correlações entre as medidas de leitura, escrita e consciência fonológica e amplitudes do N170 no grupo controle do Estudo 2: 

 

 Tenof_Tm Tenof_Ac TCLP_Tm TCLP_Ac CF_Tm CF_Ac 

N170_PAL_dir -,039 ,165 -,094 -,265 ,054 ,500  

N170_PAL_esq -,035 ,243 -,210 -,450 -,064 ,373  

N170_PSD_dir ,307 -,112 ,121 -,420 ,185 ,414  

N170_PSD_esq ,128 ,298 -,126 -,487 -,201 ,380  

N170_QUA_dir -,136 ,331 -,420 -,034 ,028 ,525  

N170_QUA_esq -,250 ,389 -,526 -,179 -,090 ,418  

Negrito - p < 0,05; * - p entre 0,05 e 0,07  
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Correlações entre as medidas de leitura, escrita e consciência fonológica e amplitudes do N400 na amostra total do Estudo 2: 

 

 Tenof_Tm Tenof_Ac TCLP_Tm TCLP_Ac CF_Tm CF_Ac  

N400_PAL_dir -,030 ,157 -,519 ,041 -,035 -,089  

N400_PAL_esq ,051 ,016 -,423 -,077 ,036 -,293  

N400_PSD_dir ,256 -,017 -,338 -,116 ,064 -,174  

N400_PSD_esq ,326 -,109 -,352 -,292 ,000 -,405*  

N400_QUA_dir ,308 -,121 -,400* -,189 ,009 -,254  

N400_QUA_esq ,258 -,154 -,327 -,246 ,064 -,396  

Negrito - p < 0,05; * - p entre 0,05 e 0,07  

 

 

 

 

 

Correlações entre as medidas de leitura, escrita e consciência fonológica e amplitudes do N400 no grupo de disléxicos do Estudo 2: 

 

 Tenof_Tm Tenof_Ac TCLP_Tm TCLP_Ac CF_Tm CF_Ac 

N400_PAL_dir ,158 ,041 -,696 -,085 ,043 -,208  

N400_PAL_esq ,165 ,271 -,798 ,091 ,021 -,048  

N400_PSD_dir ,540* -,089 -,532* -,268 ,117 -,217  

N400_PSD_esq ,442 ,104 -,675 -,148 -,088 -,170  

N400_QUA_dir ,522 -,149 -,671 -,315 -,030 -,294  

N400_QUA_esq ,394 ,071 -,748 -,150 -,030 -,225  

Negrito - p < 0,05; * - p entre 0,05 e 0,07  
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Correlações entre as medidas de leitura, escrita e consciência fonológica e amplitudes do N400 no grupo controle do Estudo 2: 

 

 Tenof_Tm Tenof_Ac TCLP_Tm TCLP_Ac CF_Tm CF_Ac 

N400_PAL_dir -,675 ,711 -,544 ,788 -,392 -,056  

N400_PAL_esq -,815 ,413 -,441 ,832 -,278 -,272  

N400_PSD_dir -,462 ,416 -,338 ,617* -,183 -,177  

N400_PSD_esq -,628* ,572 -,509 ,668 -,268 -,059  

N400_QUA_dir -,381 ,166 -,032 ,460 -,002 -,507  

N400_QUA_esq -,474 ,125 -,102 ,458 ,022 -,497  

Negrito - p < 0,05; * - p entre 0,05 e 0,07  

 

 

 

 

 

Correlações entre as medidas de leitura, escrita e consciência fonológica e amplitudes do LPC na amostra total do Estudo 2: 

 

 Tenof_Tm Tenof_Ac TCLP_Tm TCLP_Ac CF_Tm CF_Ac 

LPC_PAL_dir ,005 ,307 -,277 ,340 -,192 ,458 

LPC_PAL_esq -,051 ,257 -,184 ,290 -,212 ,393* 

LPC_PSD_dir ,284 ,039 -,165 ,008 -,046 ,107 

LPC_PSD_esq ,298 -,003 -,024 -,062 -,136 ,027 

LPC_QUA_dir ,029 ,166 -,252 ,251 -,144 ,296 

LPC_QUA_esq ,126 -,056 -,085 -,030 -,232 ,091 

Negrito - p < 0,05; * - p entre 0,05 e 0,07  
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Correlações entre as medidas de leitura, escrita e consciência fonológica e amplitudes do LPC no grupo de disléxicos do Estudo 2: 

 

 Tenof_Tm Tenof_Ac TCLP_Tm TCLP_Ac CF_Tm CF_Ac 

LPC_PAL_dir ,307 -,272 -,126 -,103 ,069 -,059 

LPC_PAL_esq ,126 -,365 ,101 -,106 ,064 -,237 

LPC_PSD_dir ,480 -,217 -,213 -,292 ,038 -,270 

LPC_PSD_esq ,479 -,464 ,071 -,393 ,043 -,502 

LPC_QUA_dir ,288 -,321 -,221 -,208 ,060 -,430 

LPC_QUA_esq ,314 -,622 ,079 -,469 -,073 -,438*
 

Negrito - p < 0,05; * - p entre 0,05 e 0,07  

 

 

 

 

 

Correlações entre as medidas de leitura, escrita e consciência fonológica e amplitudes do LPC no grupo controle do Estudo 2: 

 

 Tenof_Tm Tenof_Ac TCLP_Tm TCLP_Ac CF_Tm CF_Ac 

LPC_PAL_dir ,034 ,499 -,146 ,186 -,091 ,351  

LPC_PAL_esq ,254 ,365 -,310 -,122 -,199 ,264  

LPC_PSD_dir ,295 ,046 ,289 -,070 ,108 ,041  

LPC_PSD_esq ,367 ,392 ,031 -,173 -,409 ,101  

LPC_QUA_dir ,152 ,035 ,338 -,033 ,142 -,039  

LPC_QUA_esq ,084 ,388 -,196 -,062 -,384 -,209  

Negrito - p < 0,05; * - p entre 0,05 e 0,07  
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8. ANEXOS 

ANEXO 1: PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA DA UPM 
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ANEXO 2: CARTA DE INFORMAÇÃO – ESTUDO 1 

Você está sendo convidado para participar de uma pesquisa com um aparelho de eletroencefalografia 

de alta densidade (EEG) e seu uso para o maior conhecimento dos potenciais cognitivos, ou seja, da 

atividade cerebral que ocorre durante a realização de uma tarefa de Decisão Lexical, que é o 

julgamento de uma palavra como real ou inventada. Este estudo tem como objetivo mensurar e 

comparar o padrão de potenciais cognitivos relacionados a evento de adultos (Estudo 1) e crianças 

(Estudo 2) com e sem Dislexia do Desenvolvimento durante uma tarefa de Tomada de Decisão 

Lexical. O equipamento constitui-se em uma touca com 128 eletrodos que registrará a sua atividade 

cerebral durante o teste. Você não sentirá nada, pois o equipamento apenas registra a atividade cerebral 

enquanto é realizada a tarefa em um computador. Será colocada uma touca com os eletrodos em sua 

cabeça para o registro da atividade cerebral em uma sala com os equipamentos no Laboratório de 

Neurociência Cognitiva. Logo em seguida, você realizará a tarefa Decisão Lexical.  Você levará em 

torno de 60 minutos no total da realização da tarefa. 

 Você estará participando de um projeto de pesquisa e a qualquer momento terá todo o direito de 

perguntar aos pesquisadores responsáveis sobre eventuais dúvidas em relação a todos os 

procedimentos, aos riscos e potenciais efeitos positivos para você. Sempre pergunte se você tiver 

qualquer dúvida. Se durante a pesquisa você quiser interromper a sua participação, ou seja, não realizar 

mais a pesquisa por qualquer motivo (você não precisa explicar para o pesquisador o motivo), você 

tem todo o direito em fazê-lo.  

Toda a informação relacionada à pesquisa será confidencial e apenas o pesquisador e você terão 

acesso a essa informação. Essa informação ficará protegida em lugar seguro em relação a acessos de 

terceiros. Os resultados obtidos serão analisados, e as conclusões, apresentadas para a discussão 

científica como parte do processo de pesquisa de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em 

Distúrbios do Desenvolvimento. A divulgação do trabalho terá finalidade acadêmica, esperando 

contribuir para um maior conhecimento do tema estudado. 

 

___________________________________     _________________________________ 

Pesquisadora: Darlene Godoy de Oliveira         Orientador: Elizeu Coutinho de Macedo 

Laboratório de Neurociência Cognitiva             Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Telefone: (11) 2114-8878                                  Telefone: (11) 2114-800 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o (a) senhor(a) 

___________________________________________________________, sujeito de 

pesquisa, após leitura da CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO DA PESQUISA, 

ciente dos procedimentos aos quais será submetido, não restando quaisquer dúvidas a 

respeito do lido e do explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

de concordância em participar da pesquisa proposta. Fica claro que o sujeito de pesquisa, 

ou seu representante legal podem, a qualquer momento, retirar seu CONSENTIMENTO 

LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar do estudo alvo da pesquisa, e fica ciente 

que todo trabalho realizado torna-se informação confidencial, guardada por força do sigilo 

profissional.  

 

 

 

São Paulo, ____ de ___________ de ________. 

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do sujeito ou seu representante legal 
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ANEXO 3: CARTA DE INFORMAÇÃO – ESTUDO 2 

Seu filho(a) está sendo convidado para participar de uma pesquisa com um aparelho de 

eletroencefalografia de alta densidade (EEG) e seu uso para o maior conhecimento dos potenciais 

cognitivos, ou seja, da atividade cerebral que ocorre durante a realização de tarefas de leitura e de 

Tomada de Decisão Lexical, que é o julgamento de uma palavra como real ou inventada. Este estudo 

tem como objetivo mensurar e comparar o padrão de potenciais cognitivos relacionados a evento de 

crianças (Estudo 1) e adultos (Estudo 2) com e sem Dislexia do Desenvolvimento durante tarefas de 

leitura e numa Tarefa de Tomada de Decisão Lexical. O equipamento constitui-se em uma touca com 

128 eletrodos que registrará a atividade cerebral de seu filho(a) durante o teste. Ele(a) não sentirá nada, 

pois o equipamento apenas registra a atividade cerebral enquanto é realizada a tarefa em um 

computador. Será colocada uma touca com os eletrodos na cabeça da criança para o registro da 

atividade cerebral em uma sala com os equipamentos no Laboratório de Neurociência Cognitiva. Logo 

em seguida, seu filho(a) realizará um teste de Leitura e de Tomada de Decisão Lexical.  Ele(a) levará 

em torno de 60 minutos no total da realização da tarefa. 

 Seu filho(a) estará participando de um projeto de pesquisa e a qualquer momento você terá todo 

o direito de perguntar aos pesquisadores responsáveis sobre eventuais dúvidas em relação a todos os 

procedimentos, aos riscos e potenciais efeitos positivos para você e seu filho(a) sempre pergunte se 

você tiver qualquer dúvida. Se durante a pesquisa você quiser interromper a sua participação, ou seja, 

não realizar mais a pesquisa por qualquer motivo (você não precisa explicar para o pesquisador o 

motivo), você tem todo o direito em fazê-lo.  

Toda a informação relacionada à pesquisa será confidencial e apenas o pesquisador e você terão 

acesso a essa informação. Essa informação ficará protegida em lugar seguro em relação a acessos de 

terceiros. Os resultados obtidos serão analisados, e as conclusões, apresentadas para a discussão 

científica como parte do processo de pesquisa de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em 

Distúrbios do Desenvolvimento. A divulgação do trabalho terá finalidade acadêmica, esperando 

contribuir para um maior conhecimento do tema estudado. 

 

___________________________________     _________________________________ 

Pesquisadora: Darlene Godoy de Oliveira         Orientador: Elizeu Coutinho de Macedo 

Laboratório de Neurociência Cognitiva             Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Telefone: (11) 2114-8878                                  Telefone: (11) 2114-800 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o (a) senhor(a) 

___________________________________________________________, responsável por 

____________________________________________________________, sujeito de 

pesquisa, após leitura da CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO DA PESQUISA, 

ciente dos procedimentos aos quais será submetido, não restando quaisquer dúvidas a 

respeito do lido e do explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

de concordância em participar da pesquisa proposta. Fica claro que o sujeito de pesquisa, 

ou seu representante legal podem, a qualquer momento, retirar seu CONSENTIMENTO 

LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar do estudo alvo da pesquisa, e fica ciente 

que todo trabalho realizado torna-se informação confidencial, guardada por força do sigilo 

profissional.  

 

 

 

São Paulo, ____ de ___________ de ________. 

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do sujeito ou seu representante legal



 

 
 

 

 
 

 

 


