
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

Programa de pós-graduação em Distúrbios do Desenvolvimento 
 

 

 

JUCINEIDE SILVA XAVIER 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE VOCABULÁRIO RECEPTIVO DE MENINAS COM 

SÍNDROME DE RETT COM O USO DE EQUIPAMENTO DE RASTREIO OCULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2020 



 

 
 

JUCINEIDE SILVA XAVIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE VOCABULÁRIO RECEPTIVO DE MENINAS COM 

SÍNDROME DE RETT COM O USO DE EQUIPAMENTO DE RASTREIO OCULAR  

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós 

Graduação de Distúrbios do Desenvolvimento da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie como 

requisito final para a obtenção do título de mestre em 

Distúrbios do Desenvolvimento. 

 
 

 

 

ORIENTADOR: Prof. Dr. José Salomão Schwartzman 

CO-ORIENTADOR: Profª. Dra. Fernanda Tebexreni Orsati 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2020 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Folha de Identificação da Agência de Financiamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

JUCINEIDE SILVA XAVIER  

  

  

  

INDICADORES DE VOCABULÁRIO RECEPTIVO DE MENINAS COM SÍNDROME DE RETT 

COM O USO DE EQUIPAMENTO DE RASTREIO OCULAR.  

  

  

  

Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação de 

Distúrbios do Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie como requisito final para a obtenção do título de 

mestre em Distúrbios do Desenvolvimento.  

  

  

Aprovada em 20 de agosto de 2020 

  

BANCA EXAMINADORA  

  

  

 
Prof. Dr. José Salomão Schwartzman  

Universidade Presbiteriana Mackenzie  

 

Profª. Dra. Fernanda Tebexreni Orsati   

Universidade Presbiteriana Mackenzie  

 

 
Prof. Dr. Elizeu Coutinho de Macedo 

 Universidade Presbiteriana Mackenzie  
  

  

 
Profª. Dra. Katerina Lukasova  

Universidade Federal do ABC 



 

 
 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Às meninas com Síndrome de Rett, suas 

famílias e sobretudo suas mães, que apesar 

de não escutarem a voz, sabem como 

ninguém ouvir o coração.  

 

 



 

 
 

AGRADECIMENTOS  

 

A pesquisa é colaborativa, engana-se quem imagina que conseguirá se fechar em um 

laboratório e realizar seu estudo sem o apoio da comunidade científica, dos amigos e família. 

Assim sendo, agradeço as pessoas, que desde a concepção desse projeto, contribuíram direta ou 

indiretamente para que esse estudo se realizasse. Meus sinceros agradecimentos:   

À minha família, sobretudo a José e Luzia, meus pais, que sempre sonharam os meus 

sonhos e se sacrificaram para que eu estudasse. Os ensinamentos e valores com que sempre me 

orientaram guiam meus passos e possibilitaram que eu chegasse até aqui. Agradeço também 

aos meus irmãos e sobrinhos, pelo carinho, amor e apoio, mas, principalmente, por entenderem 

minha ausência em muitas datas comemorativas. 

Ao meu orientador, Prof. Dr. José Salomão Schwartzman, que me orienta desde a 

graduação em psicologia, por acreditar e me acolher no Laboratório TEA-MACK. Sou 

infinitamente grata por todo carinho, confiança e ensinamentos. Obrigada por compartilhar sua 

sabedoria e me fazer acreditar e amar a pesquisa, sobretudo quando relacionado ao autismo e a 

Síndrome de Rett. 

À minha co-orientadora, Prof.ª Dra. Fernanda Tebexreni Orsati, por toda serenidade, 

calma e sabedoria com que me orientou e acolheu nos momentos de desespero. Obrigada por 

aceitar embarcar nessa aventura por um universo desconhecido para nós. Serei eternamente 

grata! 

 Ao Prof. Dr. Décio Brunoni por ensinar tudo que sei sobre genética, pela generosidade 

em compartilhar sua genialidade comigo e contribuir para aprimorar meu projeto.  

À prof.ª Dra.  Maria Eloisa Famá D’Antino por tornar esse processo leve e alegre, pelas 

risadas, orientações e sabedoria dos conselhos. 

Ao Prof. Dr. Elizeu Macedo Coutinho e a Prof.ª Dra. Katerina Lukasova por aceitarem 

compor a banca, pelas sabias pontuações, por compartilharem a expertise de vocês e por 

aprimorarem o método desse estudo.  Sem suas valiosas críticas e sugestões essa pesquisa, 

certamente, não seria a mesma. Muito obrigada!  

À Silvana Santos por intermediar o contato com Associação Brasileira de Síndrome de 

Rett – Abre-Te, e a própria instituição por todo suporte perante as famílias.  

Às mães das meninas com Síndrome de Rett por acreditarem nessa pesquisa, por todo 

carinho ao me receberem em suas casas, pela confiança e por toda colaboração para que esse 



 

 
 

estudo se realizasse. O apoio de vocês foi fundamental. Agradecimento especial as mães A. e 

R., admiro profundamente vocês. 

Às famílias das meninas típicas, obrigada pela colaboração e sobretudo por acreditarem 

e apoiarem a ciência. Agradeço também a coordenadora de ensino infantil Marilia Pecly, por 

apoiar e intermediar o contato com as famílias. 

À toda equipe do Laboratório TEA-MACK por todo apoio, carinho e pelas risadas. 

Muito obrigada! Em especial à Daiane, por todo suporte, e ao Lourenço, que me acompanhou 

e se dedicou totalmente a essa pesquisa, devo muito a você. 

Ao Paulo Laurance por todo suporte com a análise estatística. 

À Luana Melo, Virgínia e Maria Cláudia, amigas queridas que estiveram comigo desde 

início, sempre na torcida. À Mariângela, irmã e sobrinho por todo auxílio na compra e 

exportação do PPVT-4, muito obrigada! 

Agradeço também ao prof. Dr. Candido Pessoa, pelo carinho com que me recebeu no 

centro Paradigma e compartilhou seus conhecimentos comigo. À prof.ª Dra. Jacy Perissoto, por 

compartilhar a correção do CSBS DP, à Dra. Juliana Balestro por me orientar sobre a correção 

do Questionário de dificuldades comunicativas e à Ms. Cinthia Tibério por, gentilmente, ter 

cedido a tradução do PPVT-4, muito obrigada! 

Por fim, mas, não menos importantes, as minhas amigas Thais, Cristiane, Andressa, 

Mayara, Izabella e Luciana, obrigada por existirem, por serem as melhores amigas, pelo apoio 

e ombro amigo nos momentos de desespero, mas, sobretudo, pelas risadas e por tornarem esse 

processo leve. Sou infinitamente grata! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RESUMO  

A Síndrome de Rett (SR) é uma condição em que a criança afetada, quase sempre pertencente 

ao sexo feminino, apresenta graves prejuízos nas habilidades motoras (perda do uso proposital 

das mãos,  marcha anormal e, às vezes, incapacidade de andar), comunicativas (ausência de 

fala, na maioria dos casos) e cognitivas (deficiência intelectual profunda). Estudos que 

utilizaram tecnologia de rastreamento ocular demonstraram que garotas com SR são capazes de 

se comunicarem por meio do olhar e que essa tecnologia é eficaz e segura para avaliar seus 

aspectos cognitivos, porém, ainda não existem informações seguras sobre a linguagem 

receptiva dessas meninas. Este estudo é o primeiro, que se tem conhecimento, que avaliou o 

vocabulário receptivo de garotas com SR por meio do uso de equipamento de rastreio ocular e 

comparou os resultados obtidos com a percepção dos pais em relação à esta habilidade. 

Participaram desse estudo 14 garotas com SR e 11 meninas com desenvolvimento típico. Foram 

utilizados os seguintes instrumentos: Escala de Kerr (para descrição do quadro clínico das 

garotas com SR), Communication and Symbolic Behavior Scales (CSBS DP) Infant-Toddler 

Checklist e Questionário de dificuldades comunicativas (para avaliar a percepção dos pais sobre 

as habilidades e dificuldades comunicativas das garotas),  equipamento Tobii Pro X3-120 (para 

realizar o rastreio ocular) e o Peabody Picture Vocabulary Test - PPVT-4 (para avaliar o 

vocabulário receptivo).  Imagens do PPVT-4 foram expostas na tela de um computador (em 

que o equipamento de rastreamento ocular estava acoplado) por 5 segundos para familiarização 

e por mais 5 segundos para testagem. As meninas deveriam indicar com o olhar a imagem que 

ilustrava a palavra ouvida. Esse procedimento foi repetido 3 vezes, porém, com randomização 

dos estímulos. Segundo percepção dos pais, as garotas com SR não possuem dificuldade de 

compreensão, embora, tenham relatado dificuldades de se comunicarem com elas, além de 

baixa aceitação pela sociedade.  Na avaliação por meio do rastreio ocular, as meninas com SR 

apresentaram desempenho inferior a meninas típicas de 3 e 4 anos. Os resultados indicaram que 

quanto mais novas e com quadro clínico menos severo melhor o desempenho das meninas na 

tarefa e o número de fixações mostrou-se uma boa medida para mensurar o desempenho dessa 

população. Por fim, encontrou-se indicadores que sugerem que quanto mais os pais relataram 

que suas filhas conheciam o vocábulo, mais chances elas possuíam de olhar para o estímulo 

correto e que as garotas compreenderam e tentaram encontrar o estímulo correto durante a 

testagem, por isso, a necessidade de novos estudos, com uma amostra maior. 

Palavras chave: Síndrome de Rett; rastreio ocular; vocabulário receptivo; percepção dos pais. 



 

 
 

ABSTRACT  

 

Rett Syndrome (RS) is a condition in which the affected child, almost always female, has severe 

impairments in motor skills (loss of intentional use of hands, abnormal gait and, sometimes, 

inability to walk), communicative (lack of speech, in most cases) and cognitive (profound 

intellectual disability). Studies using eye-tracking technology showed that girls with RS are 

able to communicate through the eye and that this technology is safe and effective to evaluate 

their cognitive aspects. However, there are still no reliable information on the receptive 

language of these girls. This study is the first, which is known, that evaluated the receptive 

vocabulary of RS girls through the use of eye-tracking equipment and compared the results 

obtained with the parents' perception of this same ability. 14 girls with RS and 11 girls with 

typical development participated in this study. The following instruments were used: Kerr Scale 

(to describe the atypical girls’ condition), Communication and Symbolic Behavior Scales 

(CSBS DP) Infant-Toddler Checklist and Communicative Difficulties Questionnaire (to 

evaluate the parents perception of their daughters communication skills and difficulties), Tobii 

Pro X3-120 equipment (eye-tracking device) and the Peabody Picture Vocabulary Test - PPVT-

4 (to evaluate receptive vocabulary).  The PPVT-4 images were shownin a computer screen, 

where the eye-tracking equipment was attached, for 5 seconds for familiarization and for 

another 5 seconds for testing. The girls should look at the image that represented the word they 

heard. This procedure was repeated 3 times; however, in a random order. According to the 

parent`s perception, RS girls do not have difficulty understanding, although they have reported 

difficulties communicating with them, and low societal acceptance. The girls with RS 

underperformed the typical 3 to 4 years old girls in the eye-tracking assessment. The results 

indicated that the younger girls and those with less severe condition performed better in the 

task, in addition, the number of fixations proved to be a good method to measure the 

performance of this population. Finally, indicators suggest that the more the parents reported 

that their daughters knew the word, the more chances they had of looking for the right stimulus. 

Furthermore,  there is indication that the girls understood and tried to find the right stimulus 

during testing, therefore, the need for further studies, with a larger sample.  

 

Keywords: Rett syndrome; eye-tracking; receptive vocabulary; parents' perception. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Síndrome de Rett (SR) é caracterizada por graves deficiências motoras, cognitivas e 

comunicativas. Trata-se de uma síndrome que pode se manifestar na sua forma clássica, com 

estágios previsíveis, ou de maneira atípica (quando existem características da doença, mas não 

são preenchidos todos os critérios diagnósticos da forma clássica). Afeta quase exclusivamente 

o sexo feminino. A maioria das meninas com SR não desenvolve a capacidade de se comunicar 

verbalmente e, caso venha a desenvolvê-la, a perderá com o avanço da doença. Além disso, 

muitas meninas com SR desenvolvem manifestações epilépticas (SCHWARTZMAN et al., 

2015).  

Considerada uma das causas mais frequentes de deficiência intelectual severa em 

mulheres (SCHWARTZMAN, 2003), o fenótipo cognitivo associado à SR é menos estudado 

em relação a outros distúrbios do desenvolvimento, como a Síndrome de Down e a Síndrome 

do X frágil (BERGER-SWEENEY, 2011). Devido às deficiências funcionais graves, essas 

garotas necessitam de apoio substancial na vida diária. Além disso, tais limitações fazem com 

que seja praticamente impossível avaliar o potencial cognitivo das pacientes por meio dos testes 

neuropsicológicos existentes, pois a aplicação de tais testes requer algum nível de habilidades 

comunicativas e/ou motoras preservadas, uma vez que, para respondê-los, a pessoa precisa 

enunciar verbalmente ou ao menos apontar para a resposta que julgar correta. 

Segundo a percepção das famílias, as garotas com SR utilizam comportamentos pré-

linguísticos (choros, sorriso, gritos e autoagressão) para se comunicarem, sendo o olhar a forma 

mais frequente e eficaz de comunicação (CASS et al., 2003;  DIDDEN et al., 2010; 

URBANOWICZ et al., 2016).  

Sabendo que o prejuízo motor grosso é uma característica da SR, pesquisadores 

buscaram investigar se essas meninas possuíam controle oculomotor, que é fundamental para 

avaliação por meio de rastreio ocular. Os estudos  mostraram que as áreas neurais e motoras 

associadas ao olhar estão preservadas, o que possibilita que as meninas com SR realizem os 

movimentos oculares requeridos (TOWNEND et al., 2018) e que os prejuízos observados em 

testagem com rastreamento ocular parecem ser decorrentes de questões cognitivas, sobretudo 

atencionais (TOWNEND et al., 2018; ROSE et al. , 2019a, 2019b, 2017, 2016, 2013).   
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Em 2006, Baptista e colaboradores realizaram o primeiro estudo com tecnologia de 

rastreio ocular em garotas com SR, que se tem conhecimento, a fim de verificar se de fato o 

olhar poderia ser utilizado como meio para avaliar aspectos cognitivos nessa população. Tanto 

Baptista e colaboradores (2006) quanto Djukic et al. (2012) e Rose et al. (2013) concluíram que 

meninas e mulheres com SR apresentavam um olhar capaz de ser mensurado e com 

intencionalidade comunicativa.  

Posteriormente várias pesquisas foram desenvolvidas e apontaram que os equipamentos 

de rastreio ocular são ferramentas adequadas e indicadas para acessar e tentar avaliar as 

habilidades cognitivas dessas meninas (DJUKIC et al., 2012; ROSE et al., 2013; 

SCHWARTZMAN et al., 2015; BERARDINELI, 2015;  ROSE et al., 2016; AHONNISKA-

ASSA et al., 2018).  

Atualmente, admite-se que mulheres com SR sejam capazes de usar o olhar para se 

comunicar; entretanto, ainda não há dados seguros a respeito do seu vocabulário receptivo. A 

linguagem receptiva diz respeito à capacidade de compreender o que se ouve e, além de 

preceder a capacidade expressiva (ARAUJO; MARTELETO; SCHOEN-FERREIRA, 2010), 

representa uma importante medida de habilidade intelectual (CAPOVILLA; PRUDENCIO, 

2006).  

Estudos sobre a extensão do vocabulário receptivo de meninas com SR são escassos, de 

nosso conhecimento são apenas dois: Amorosino (2006) e Ahonniska-Assa et al. (2018). Esses 

estudos apresentam resultados divergentes sobre a influência da variável idade sobre o 

desempenho das garotas. 

Em seu estudo, Amorosino (2006) constatou que garotas mais velhas possuíam melhor 

desempenho em atividade avaliativa de vocabulário receptivo; já Ahonniska-Assa et al. (2018) 

concluíram que as meninas mais novas se saíram melhor nessa tarefa. Além da divergência nos 

achados, ambos estudos possuem questões metodológicas que dificultam a compreensão sobre 

a linguagem receptiva nessa população.  

Por um lado, Amorosino (2006) encontrou poucas evidências estatisticamente 

significativas sobre o nível de vocabulário das meninas, ademais, existem alguns pontos que 

requerem atenção, como por exemplo, a elaboração da versão colorida do Teste de vocabulário 

receptivo criado pela autora, conforme discutido no capítulo 3.3. sobre avaliação de vocabulário 



20 
 
 

 
 

receptivo. Por outro lado, Ahonniska-Assa e colaboradores (2018) utilizaram a versão colorida 

do Peabody Picture Vocabulary Test - fourth edition (PPVT-4), todavia, realizaram uma análise 

qualitativa sobre as respostas fornecidas pelas participantes (via equipamento de rastreio 

ocular), conforme discutido no capítulo 3.3. sobre avaliação de vocabulário receptivo.   

Apesar de os estudos sobre a percepção dos pais a respeito da comunicação das filhas 

apresentarem resultados promissores (CASS et al., 2003; DIDDEN et al., 2010; 

URBANOWICZ et al., 2016), as pesquisas existentes (AMOROSINO, 2006; AHONNISKA-

ASSA et al., 2018), que utilizaram rastreio ocular para melhor entendimento do vocabulário 

receptivo das garotas com SR, não apresentam dados que possibilitam confirmar ou refutar os 

relatos dos pais sobre a comunicação de suas filhas.  

Esse é, portanto, o primeiro estudo, que se tem conhecimento, que além de usar 

equipamento de rastreio ocular para buscar indicadores de vocabulário receptivo em meninas 

com Síndrome de Rett, comparou os resultados obtidos com as percepções dos pais sobre as 

habilidades comunicativas dessas garotas. 
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2 RELEVÂNCIA 

 

Mais de 50 anos se passaram desde a primeira descrição clínica da síndrome, feita por 

Andreas Rett, em 1966, e ainda se sabe pouco sobre as habilidades cognitivas das meninas 

afetadas por ela. Existe, segundo a literatura  (CAPOVILLA; PRUDENCIO, 2006; GURGEL 

et al., 2010; ARMONIA et al., 2015), uma relação intrínseca entre vocabulário receptivo e 

expressivo; sabendo que, em geral, a linguagem expressiva é ausente em garotas com RS 

(SCHWARTZMAN, 2003; SANTOS, 2013), é de suma importância avaliar se elas conseguem 

compreender palavras faladas. 

Estudos que investigaram a capacidade de compreensão de meninas com SR por meio 

da percepção dos pais apontaram que as meninas se comunicam de forma não verbal, sobretudo 

através do olhar (CASS et al., 2003; DIDDEN et al., 2010; URBANOWICZ et al., 2016). Já a 

literatura sobre a avaliação do vocabulário receptivo dessa população por meio de rastreio 

ocular é escassa, apenas dois estudos (AMOROSINO, 2006; AHONNISKA-ASSA et al., 2018) 

buscaram compreender a linguagem receptiva dessas garotas, porém, seus resultados não 

podem ser generalizados devido a questões metodológicas. 

A relevância desse estudo está na possibilidade de fornecer dados sobre a linguagem 

receptiva dessas meninas, o  que pode contribuir para uma testagem mais assertiva de aspectos 

cognitivos associados à Síndrome de Rett, além de auxiliar na criação de programas de 

intervenção para trabalhar as habilidades comunicativas alternativas dessas garotas e, assim, 

proporcionar melhorias na qualidade de vida das mesmas e consequentemente dos seus 

familiares.  

Os resultados obtidos somarão informações ao conhecimento existente sobre a 

Síndrome de Rett, uma vez que traz um panorama da linguagem receptiva dessas garotas, tanto 

por meio da percepção dos pais quanto com uso de tecnologia de alta precisão como o rastreio 

ocular. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Síndrome de Rett  

Os primeiros casos de Síndrome de Rett foram descritos em 1966, pelo pediatra 

austríaco Andreas Rett, que publicou um estudo sobre 22 meninas com quadro de regressão 

intelectual e motora (RETT,1966). Mais tarde, em 1983, Hagberg e colaboradores descreveram 

casos de 35 meninas, entre 7 e 18 meses de idade, com um quadro clínico semelhante ao descrito 

anteriormente por Andreas Rett (HAGBERG et al., 1983). A partir de então, a síndrome se 

tornou mais conhecida. No Brasil, os cinco primeiros casos de SR foram descritos apenas em 

1986, pelos pesquisadores Rosemberg, Arita e Campos (1986). Atualmente, sabe-se que a SR 

é uma condição presente em todo o mundo (HAGBERG, 2002). 

A SR clássica se caracteriza por um de período de desenvolvimento aparentemente 

típico durante os primeiros 6 a 18 meses de vida, seguido de estagnação do desenvolvimento 

(HAGBERG et al., 1983). Essa estagnação consiste em uma parada global do desenvolvimento 

e do crescimento físico, com presença de hipotonia muscular. O estágio seguinte, denominado 

rapidamente destrutivo, é marcado pela perda das habilidades manuais, de fala e de interações 

sociais (BERGER-SWEENEY, 2011). Durante esse período, as habilidades previamente 

adquiridas (como os movimentos propositais das mãos) são perdidas; dá-se, então, início a 

estereotipias manuais, que é um dos elementos mais característicos da síndrome (CASTELLO 

et al., 2007). Os movimentos estereotipados das mãos são acompanhados por marcha anormal 

e, às vezes, incapacidade de andar. Embora as meninas tenham circunferência da cabeça normal 

ao nascimento, após o período de regressão, a microcefalia é frequentemente observada. 

Segundo Hagberg (2002), pacientes com SR podem apresentar anormalidades 

respiratórias com episódios de intensa hiperventilação, frequentemente interrompidos por 

breves apneias, bruxismo, distúrbios do sono, escoliose e quadros epiléticos diversos que, 

muitas vezes, tendem a diminuir de intensidade após a adolescência.  Além disso, as garotas 

costumam apresentar pés pequenos, com alterações vasomotoras, e a marcha, quando mantida, 

é característica: podem andar com aumento na base de sustentação e ataxia-apraxia ou 

deambular com dificuldade.  

A fala está comprometida ou ausente: a maioria das meninas com SR não chega sequer 

a adquiri-la e, quando esta habilidade se estabelece, ela é perdida, na maioria dos casos. Dessa 
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maneira, poucas adquirem ou mantém vocabulário isolado (SCHWARTZMAN, 2003; 

SANTOS, 2013). A SR é apontada como uma das causas mais frequentes de deficiência 

múltipla severa no sexo feminino, devido aos distúrbios motores graves, somados às perdas de 

diversas habilidades e déficits propriamente cognitivos (SCHWARTZMAN, 2003).  

A prevalência da síndrome no sexo feminino está entre 1:10.000 e 1:15.000 

(NUSSBAUM; MCLNNES; WILLARD, 2008); durante muito tempo, acreditou-se que a SR 

afetava exclusivamente mulheres, sendo letal em homens. Todavia, em 1998 foi descrito no 

Brasil o caso de um menino com alterações fenotípicas similares às consideradas típicas na 

Síndrome de Rett, com a presença de cariótipo 47, XXY, associando, então, a Síndrome de 

Klinefelter com a SR (SCHWARTZMAN et al., 1998).  

No ano seguinte, Amir et al. (1999) descreveram mutações no gene MECP2 (methyl-

CpG-binding protein 2), localizado no cromossomo X dominante, em pacientes com SR. Esse 

gene codifica a proteína de ligação a metil-CpG 2 (MeCP2), que é abundante no cérebro, e, 

possivelmente, por isso seu funcionamento é afetado quando há mutações no MECP2. 

Atualmente já foram identificadas mais de 4.600 variações do MECP2, sendo 65% das 

mutações pontuais, conhecidas como mutações missense e nonsense (KRISHNARAJ; HO; 

CHRISTODOULOU, 2017). 

Segundo Kok (2012) e Nussbaum, Mclnnes e Willard (2008), o produto deste gene está 

relacionado com a adição de grupos metila nos nucleotídeos do DNA, ou seja, ele possui um 

importante papel como regulador de expressão gênica, além de interação com outras proteínas. 

Quando ocorre uma mutação nesse gene, a proteína gerada não consegue exercer seu papel de 

modular, reprimir ou ativar determinados genes, por isso, a mutação no MECP2 é uma mutação 

de perda de função.  

O funcionamento adequado da MeCP2 é essencial quando a diferenciação celular 

começa e ao longo do período crítico do desenvolvimento cortical, quando os neurônios estão 

se diferenciando, sofrendo sinaptogênese e, eventualmente, poda sináptica (BERGER-

SWEENEY, 2011). Dessa forma, as diferentes mutações do gene MECP2 produzem 

sinaptogênese anormal em diferentes estágios de desenvolvimento, uma vez que a MeCP2 

mutada perde a capacidade de suprimir a expressão de genes que deveriam ser silenciados 

(PANTALEÓN; JUVIER, 2015).  
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As pesquisadoras Pantaleón e Juvier (2015) realizaram um estudo de revisão sobre as 

bases moleculares da SR e, de acordo com seus achados na literatura, a grande maioria dos 

casos de SR decorre de uma mutação de novo, isto é, não está presente nos pais. Por isso, as 

chances de um casal ter outra criança afetada são pequenas. Entretanto, em casos raros, elas 

podem ser herdadas de uma mãe não afetada com um desvio na inativação do cromossomo X. 

Além disso, o fenótipo das pacientes com mutações no gene MECP2 dependerá do padrão de 

inativação do cromossomo X, do tipo e da localização da mutação. 

Após a descoberta da existência de um marcador biológico para a SR, exames foram 

realizados no menino descrito por Schwartzman e colaboradores (1998) e constatou-se mutação 

do gene MECP2, confirmando, assim, se tratar de um caso de SR no sexo masculino 

(SCHWARTZMAN et al., 2001). De acordo Pantaleón e Juvier (2015), o fenótipo é 

extremamente variável nos meninos e, de maneira geral, tende a ser mais grave do que em 

meninas. Ainda segundo a revisão da literatura realizada pelas autoras, meninos com mutações 

no MECP2 podem apresentar cariótipo: 47, XXY (Síndrome de Klinefelter), 46, XY (em 

meninas esse tipo de mutação levaria a um quadro de  SR clássica, mas em meninos leva à 

variante congênita e a morte precoce), 46, XY (com mutações no MECP2 que ainda não foram 

descritas em meninas) e cariótipo 46, XY (com níveis extremamente elevados da proteína 

MECP2 devido a duplicações). Embora a SR seja rara em meninos, é importante que uma 

investigação genética seja realizada em garotos que apresentem quadro clínico semelhante ao 

da SR (CHAHIL; YELAM; BOLLU, 2018). 

Segundo Cuddapah et al. (2014) e Das et al. (2014), cerca de 95% das mulheres com SR 

clássica têm mutações no MECP2. Em seu estudo Cuddapah et al. (2014) utilizaram um banco 

de dados de 1052 participantes para examinar a relação entre o status da mutação MECP2 e 

várias medidas fenotípicas ao longo do tempo. Os autores concluíram que o tipo de mutação 

MECP2 é um forte preditor da gravidade da doença, que continua a piorar progressivamente, 

independentemente da severidade inicial do quadro. Segundo Leonard, Cobb e Downs (2016), 

mutações no gene MECP2 influenciam diversos aspectos do fenótipo, incluindo habilidades 

funcionais, início da escoliose, saúde e distúrbios do sono.   

A SR pode ser classificada como sendo do tipo clássica, que evolui de maneira 

previsível, ou atípica. Hagberg e Witt–Engerström (1986) descreveram critérios clínicos para 

diagnóstico da SR na sua forma clássica. Tais critérios foram atualizados pelo The Rett 
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Syndrome Diagnostic Criteria Work Group (1988). Hagberg et al. (2002) apresentaram revisão 

para o diagnóstico da doença na sua forma clássica (Quadro 1).  

Quadro 1. Critérios revistos para a forma clássica da Síndrome de Rett. 

Critérios Necessários 

1) História pré e perinatal aparentemente típica. 

2) Desenvolvimento psicomotor aparentemente típico durante os seis primeiros meses ou atrasado 

desde o início. 

3) Perímetro cefálico típico ao nascimento. 

4) Desaceleração pós-natal do crescimento craniano na maioria dos casos. 

5) Perda entre seis meses e dois anos e seis meses dos movimentos propositais das mãos já adquiridos. 

6) Movimentos estereotipados das mãos. 

7) Perda da sociabilidade, disfunção comunicativa, perda das palavras aprendidas e déficit cognitivo. 

8) Locomoção deficiente ou dispráxica. 

Critérios de apoio 

1) Alterações da respiração enquanto acordado. 

2) Bruxismo. 

3) Alterações precoces do sono. 

4) Alterações do tônus muscular associadas sucessivamente com fraqueza e distonia. 

5) Distúrbios vasomotores periféricos. 

6) Escoliose / cifose progressivas durante a infância. 

7) Retardo de crescimento. 

8) Pés hipotróficos pequenos e frios, mãos pequenas e afiladas. 

Critérios de exclusão 

1) Organomegalia ou outros sinais de doença de depósito.  

2) Retinopatia, atrofia ótica ou catarata. 

3) Existência de dano cerebral pré ou pós-natal. 

4) Existência de doença metabólica identificável ou outra doença neurológica progressiva. 

5) Alterações neurológicas adquiridas resultantes de infecções graves ou trauma craniano. 

Fonte: Hagberg et al. (2002). 

Pacientes que preenchem a maioria desses critérios diagnósticos são classificadas como 

pacientes com SR clássica (CASTELLO et al., 2007). Já o diagnóstico de SR atípica é realizado 

quando existem características da doença, mas não são preenchidos todos os critérios clínicos 

da forma clássica. Entretanto, em uma revisão sobre o tema, lançada em 2019 pelo Gene 

Reviews (KAUR; CHRISTODOULOU, 2019), os autores propõem a nomeclatura Distúrbios 

do MECP2 ao invés de Síndrome de Rett, visto que há relatos de meninas com mutação no gene 

MECP2, mas que não apresentam o fenótipo descrito por Andreas Rett em 1966.  

Apesar da possibilidade de que o nome venha a ser alterado, conforme sugestão do Gene 

Reviews, as pesquisas, até o momento, permanecem distinguindo a Síndrome como Clássica 

ou Atípica. A manifestação atípica, inclui quatro formas nomeadas: variante de convulsão 
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precoce, regressão tardia, variante congênita e variante de fala preservada (PANTALEON; 

JUVIER, 2015).  

Atualmente, sabe-se que a SR clássica, a variante da fala preservada e a regressão tardia 

estão associadas a mutações no gene MECP2 (PANTALEON; JUVIER, 2015). Urbanowicz e 

colaboradores (2015) investigaram a relação entre o tipo de mutação MECP2 e habilidade de 

fala preservada em 766 meninas com SR e concluíram que variante da fala preservada é 

frequentemente associada a uma mutação de ponto “p.Arg133Cys” ou a uma deleção C-

terminal.   

Já a forma atípica de SR denominada de variante de convulsão precoce, se deve a 

alterações no gene cyclin-dependent kinase-like 5 (CDKL5), localizado no cromossomo X 

(FEHR et al., 2013; PANTALEON; JUVIER, 2015). Zhao et al. (2014) realizaram um estudo 

com 102 pacientes chineses com encefalopatias epilépticas de início precoce e SR e constataram 

mutações no CDKL5 em 10 pacientes; estes apresentavam como características clínicas comuns 

ausência ou desenvolvimento limitado de linguagem, hipotonia grave, desaceleração do 

crescimento do crânio, apraxia das mãos e estereotipias manuais, bem como convulsões 

precoces apresentadas inicialmente como crises parciais e logo transformadas em espasmos. 

Alguns pesquisadores defendem, entretanto, que apesar da variante de convulsão precoce 

apresentar quadro clínico semelhante ao da SR em alguns casos, a maioria deles apresentam 

características distintas e deve, portanto, ser considerada uma condição diferente da SR, 

denominada de Distúrbio do CDKL5 (FEHR et al., 2013). 

A outra forma atípica de SR, a variante congênita, causada por mutações no gene 

Forkhead box protein G1 (FOXG1) (ARIANI et al., 2008; MENCARELLI et al., 2010; DAS 

et al., 2014) agora é considerada por alguns autores apenas como distúrbios relacionados a SR 

(NAIDU e JOHNSTON, 2011). Mencarelli et al. (2010) realizaram um estudo com 107 

pacientes europeus, com as seguintes classificações clínicas: 60 meninas com SR na forma 

clássica e atípica, 43 pacientes com encefalopatia e convulsões de início precoce e 4 pacientes 

com características de SR (1 mulher e 3 homens com microcefalia, estereotipias manuais e 

características autísticas). Estes autores encontraram características típicas da SR na sua forma 

clássica em alguns pacientes; entretanto, cinco apresentaram contato visual ruim e ausência de 

resposta à interação social, em contraste com a SR na forma clássica, em que o contato visual 

é intenso. Os autores concluíram que os principais sinais que possivelmente indicam uma 
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mutação FOXG1 são: atraso psicomotor grave com incapacidade de andar, microcefalia pós-

natal grave evidente antes dos 4 meses de idade, pobre contato visual, estereotipias de língua e 

movimentos bruscos dos membros.  

Para Cuddapah e colaboradores (2014), o tipo de mutação MECP2 está fortemente 

associado ao fenótipo, tanto na SR típica quanto na atípica. No entanto, na manifestação 

clássica, a deambulação está associada à gravidade da doença, enquanto na forma atípica são 

as habilidades de linguagem. Além disso, o crescimento, a disfunção motora e a disfunção 

comunicativa contribuem significativamente para a gravidade clínica. Em ambos os tipos de 

SR, o uso da mão e a idade em que se iniciaram as estereotipias foram mais intimamente 

associadas com a gravidade da doença em geral. Como deve ficar claro, a SR possui uma ampla 

variedade de apresentações clínicas e, alguns casos, podem se apresentar de modo diverso 

daquele presente na forma clássica, pois as manifestações atípicas podem estar relacionadas às 

diferentes mutações já identificadas (HAGBERG et al., 2002; CASTELLO et, al., 2007; 

PANTALEON; JUVIER, 2015). 

Hagberg e Witt-Engerström (1986) propuseram estágios de evolução para a SR em sua 

forma clássica (Quadro 2). 

 

    Quadro 2. Estágios clínicos na Síndrome de Rett. 

Estágio I Estagnação precoce 

Início: 6 a 18 meses 

Duração: meses 

Parada do desenvolvimento psicomotor 

Desinteresse pelo meio 

Desaceleração do crescimento do crânio 

Hipotonia 

Estágio II Rapidamente destrutivo 

Início: 1 a 3 anos 

Duração: semanas a meses 

Regressão do desenvolvimento psicomotor 

Perda da habilidade das mãos 

Estereotipias das mãos 

Manifestações autísticas 

Apraxia / ataxia 

Convulsões 

Respiração irregular 

Estágio III Pseudo-estacionário 

Início: 2 a 10 anos 

Duração: meses a anos 

Deficiência intelectual 

Ataxia de tronco 

Convulsões 

Estereotipias típicas nas mãos 

Hiperventilação 

Estágio IV Deterioração motora tardia 
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Início: após os 10 anos 

Duração: anos 

 

Para ou tetraparesia 

Escoliose – alteração trófica dos pés 

Melhora do contato social 

Redução da frequência das convulsões 

      Fonte: Hagberg e Witt-Engerström (1986). 

 

A sobrevida das pacientes com a SR pode ser reduzida e, em geral, a morte ocorre devido 

a um quadro infeccioso ou durante o sono: morte súbita. Além disso, os problemas respiratórios 

crônicos, comuns nessa população, possivelmente relacionados à escoliose grave, podem 

comprometer a expansão pulmonar e não apenas diminuir a qualidade, como também limitar o 

tempo de vida (SCHWARTZMAN, 2003). 

De acordo com critérios da décima Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde – CID -10 (OMS, 2000) a SR é considerada como um dos 

Transtornos Globais do Desenvolvimento, incluída no código F84, e seu diagnóstico deve ser 

realizado com base nos seguintes critérios: 

 

 Quadro 3. Critérios Diagnósticos para F84.2 - 299.80: Transtorno de Rett. 

A. Todos os quesitos abaixo 

1) desenvolvimento pré-natal e perinatal aparentemente típico. 

2) desenvolvimento psicomotor aparentemente típico durante os primeiros cinco meses após o 

nascimento. 

3) circunferência craniana típica ao nascer. 

B. Início de todas as seguintes características após o período de desenvolvimento típico  

1) desaceleração do crescimento craniano entre os 5 e os 48 meses de idade. 

2) perda de habilidades manuais voluntárias anteriormente adquiridas entre os 5 e os 30 meses de idade, 

com o desenvolvimento subsequente de movimentos estereotipados das mãos (por ex., gestos como 

torcer ou lavar as mãos). 

3) perda do envolvimento social ocorre precocemente no curso do transtorno (embora, em geral, a 

interação social se desenvolva posteriormente). 

4) aparecimento de marcha ou movimentos do tronco fracamente coordenados. 

5) desenvolvimento das linguagens expressiva ou receptiva severamente prejudicado, com severo retardo 

psicomotor.   

Fonte: DSM-IV (2002). 

 

A quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM-5 

(APA, 2014) adotou a nomenclatura Transtorno do Espectro Autista, que passou a englobar os 

antigos termos como “Transtorno Global do Desenvolvimento”, “Autismo Infantil”, “Síndrome 

de Asperger”, “Transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação”, e  retirou a 

Síndrome de Rett do grupo por considerar que, embora apresente algumas características 

clínicas semelhantes aos transtornos inclusos, é uma condição diferente, com um marcador 
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biológico específico e, portanto, não deve ser considerada como pertencente a ele. A 11ª 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID -

11, lançada em 18 de junho de 2018 e que entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022, também 

acompanhou as modificações contidas no DSM-5 (WHO, 2018). 

Um exemplo da diferenciação da SR para o Transtorno do Espectro do Autismo se 

encontra nos resultados da pesquisa realizada por Schwartzman et al. (2015): por meio de 

tecnologia de rastreamento ocular, foi comparada a fixação visual em estímulos sociais e não 

sociais de 11 pacientes com TEA, 14 meninas com SR e 17 meninas com desenvolvimento 

típico (grupo controle); constatou-se que meninas com SR observaram os estímulos sociais por 

mais tempo do que as crianças com TEA e as crianças com desenvolvimento típico, dado que 

evidencia uma preferência por estímulos sociais em meninas com SR, em comparação a 

crianças com TEA e do grupo  controle. 

 

3.2 Utilização do rastreamento ocular para avaliar aspectos cognitivos de meninas com 

Síndrome de Rett.  

 

Tarefas envolvendo habilidades oculomotoras têm sido utilizadas para investigar 

processos cognitivos, tanto em pessoas típicas quanto atípicas, por oferecerem insights sobre a 

relação entre cérebro, comportamento e, sobretudo, maior compreensão sobre processos 

cognitivos, como por exemplo, atenção, planejamento e leitura (LUNA; VELANOVA; GEIER, 

2008). 

Dessa maneira, para que o examinado possa  reter o olhar em determinado estímulo 

visual (processo conhecido como fixação) é necessário controle cognitivo, assim como é 

imprescindível que o controle sensório-motor e aspectos atencionais básicos estejam 

preservados (LUNA; VELANOVA; GEIER, 2008) para que os movimentos oculares rápidos 

entre estímulos (sacadas) ocorram. 

A duração de uma fixação pode variar  e, dentre os fatores que, provavelmente, podem 

contribuir para uma maior fixação, está o esforço cognitivo, isto é, quanto mais difícil a tarefa, 

possivelmente, maior será o tempo de fixação (GALLEY; BETZ; BINIOSSEK, 2015; HARRIS 

et al., 1988). Porém, em uma única fixação, de pelo menos 100 milissegundos, é possível extrair 

informações importantes sobre uma imagem ou uma cena, como por exemplo, localização, 
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identidade e categoria semântica (PIETERS; WEDEL, 2012; JAHANIAN; KESHVARI; 

ROSENHOLTZ, 2018).  

Assim como as fixações, as sacadas também podem apresentar diferentes latências, 

podendo até mesmo apresentar um tempo menor, a depender de alguns fatores, como por 

exemplo, conhecimento anterior da direção e do momento de movimento do alvo. Esse 

conhecimento prévio em sacadas pode ser chamado de sacadas preditivas (GAGNON et al., 

2002). Em termos de latência, as sacadas podem ser ditas como: previsível (latência < 70 ms), 

expressa (latência entre 70 ms e 120 ms) e regular (latência > 120) (GAGNON et al., 2002). 

A tecnologia de rastreamento ocular permite ainda verificar quais as estratégias usadas 

pelos participantes durante análise de imagens. Os traçados podem ser classificados como 

rastreamento organizado, isto é, quando há  fixações e movimentos sacádicos em todas as quatro 

figuras da tela; rastreamento disperso, que se caracteriza pelo rastreio ocular das quatro 

imagens, porém, com mais de três alternâncias entre as imagens ou com fixações fora da região 

da imagem e, por fim, rastreamento com omissões, que se caracteriza pela ausência de fixações 

em pelo menos uma das quatro imagens (ORSATI et al., 2009).  

No que diz respeito aos aspectos cognitivos em pessoas com SR, há poucos estudos 

sobre o tema. Os pesquisadores que investigaram processos cognitivos por meio da percepção 

dos pais, relataram que garotas com SR possuem, segundo os familiares, vários 

comportamentos comunicativos (por exemplo, gestos, sons, olhar e uso de palavras isoladas). 

O olhar foi descrito como a forma mais frequente de comunicação (BARTOLOTTA et 

al.,2011), sendo, inclusive, utilizado para “apontar” (olhar para objetos e posteriormente para o 

par social) para objetos desejados, segundo relato dos pais (CASS et al., 2003). 

Visando investigar a capacidade de controle oculomotor, Townend e colaboradores 

(2018) avaliaram 18 garotas com SR (idade entre 2 e 25 anos) por meio do exame de 

eletronistagmografia e compararam seus desempenhos com o do grupo típico (constituído por 

16 meninas com idade entre 3 e 18 anos). Foram avaliados os movimentos oculares horizontais 

sacádicos e suaves, o nistagmo optocinético e o reflexo vestíbulo ocular. As garotas com SR 

demonstraram capacidade de realizar os movimentos oculares requeridos, indicando que suas 

vias neurais e motoras associadas ao olhar estavam preservadas, porém, suas respostas durante 

o processo avaliativo foram prejudicadas, segundo os autores, por questões atencionais.   
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Em suma, existem poucos estudos sobre o nível cognitivo das meninas com SR e as 

severas limitações das pacientes, principalmente em sua capacidade de falar e usar as mãos, 

excluem a maioria das baterias de testes neuropsicológicos, cuja aplicação depende, em grande 

medida, de respostas verbais (fala) ou gestual (apontar), tornando quase impossível a avaliação 

das habilidades cognitivas dessas garotas (ROSE et al., 2013; SCHWARTZMAN et al., 2015; 

ROSE et al., 2016; ROSE et al., 2017). Por isso, a necessidade de utilizar formas alternativas, 

como rastreio ocular, para avaliar aspectos cognitivos. 

O primeiro estudo sistematizado utilizando rastreamento ocular para avaliar a 

intencionalidade do olhar das meninas com SR foi realizado em 2004 por Baptista et al. (2006). 

Sete garotas com SR, com idade entre 4 e 9 anos, foram expostas a estímulos visuais e, por 

meio de instruções verbais, solicitadas a olharem para determinadas figuras ou para imagens 

que fossem semelhantes a alguma das já apresentadas. Observou-se que as meninas respondiam 

de maneira consistente a comandos simples e que a idade, o grau de comprometimento motor, 

o status socioeconômico e o nível de escolaridade dos pais não interferiram no desempenho da 

tarefa. Os autores concluíram, portanto, que as meninas com SR possuíam um olhar intencional 

e mensurável, que poderia ser utilizado como um meio para investigar suas habilidades 

cognitivas. 

Após esses achados, uma série de pesquisas passou a investigar diversos aspectos 

cognitivos nessa população, como por exemplo, padrão do processamento visual (DJUKIC et 

al., 2012), preferência visual (DJUKIC; MCDERMOTT, 2012; BERARDINELI, 2015; 

SCHWARTZMAN et al., 2015), memória de reconhecimento (ROSE et al., 2013), 

reconhecimento de  emoções (DJUKIC et al., 2014), formas geométricas, cores, tamanho e  

posição espacial (VELLOSO, ARAUJO; SCHWARTZMAN, 2009), aspectos atencionais 

(ROSE et al., 2013, 2016, 2017, 2019a, 2019b) e vocabulário receptivo (AMOROSINO, 2006; 

AHONNISKA-ASSA et al., 2018). Esses estudos estão detalhados a seguir.  

O segundo estudo utilizando rastreamento ocular em meninas com Síndrome de Rett foi 

realizado por Velloso, Araujo e Schwartzman em 2009. O intuito foi avaliar os conhecimentos 

dos conceitos de cores (vermelho, amarelo e azul), formas (círculo, quadrado e triângulo), 

tamanho (grande e pequeno) e posição espacial (em cima e embaixo) em 10 meninas com SR 

com idade entre 4 e 12 anos. Para garantir que as garotas já tivessem sido expostas aos estímulos 

avaliados, uma profissional pertencente a instituição em que as crianças faziam 
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acompanhamento apresentou os conceitos durante um mês, duas vezes por semana. Ao 

comparar o tempo de fixação do olhar no estímulo solicitado e nos demais estímulos, os autores 

constataram que as meninas não demonstraram reconhecimento dos conceitos, entretanto, duas 

delas olharam corretamente para a cor azul, levantando a hipótese de reconhecimento da 

coloração. 

 Cabe ressaltar que no estudo  de Velloso, Araujo e Schwartzman  (2009) não houve 

grupo controle e nem padronização do treino de exposição aos estímulos: 3 garotas foram 

ensinadas por uma profissional de um centro de  referência de atendimento a pessoas com a 

síndrome (que as meninas frequentavam) e outras 7 garotas por seus próprios terapeutas. Não 

houve, portanto, controle sobre a forma como os estímulos seriam apresentados, nem garantia 

de frequência e intensidade do treino, o que pode ter contribuído para o baixo desempenho das 

garotas durante a testagem formal. 

A partir de 2012 a literatura científica sobre o tema foi ampliada e os primeiros estudos 

internacionais começaram a ser realizados. Inicialmente esses estudos buscaram verificar a 

aplicabilidade do uso do rastreamento ocular na população com Síndrome de Rett, conforme 

proposto pelos estudos brasileiros de Baptista et al. (2006) e Velloso, Araujo e Schwartzman 

(2009).   

Um dos primeiros focos das pesquisas internacionais foi avaliar a preferência visual. 

Djukic e Mcdermott (2012), por exemplo, apresentaram três fotos na tela do computador para 

49 garotas com SR, com idades entre 1 e 25 anos, e compararam suas performances com 33 

meninas com desenvolvimento típico (idade entre 6 e 18 anos). Para isso, tanto as meninas com 

SR quanto o grupo controle foram posicionadas no colo dos responsáveis (que permaneceram 

de olhos vendados durante a avaliação) e receberam a instrução “olhe para tv”.  

Em sequência, imagens com conteúdo social (rosto de pessoas) e não social (vestido e 

chafariz de jardim) foram apresentadas às garotas. Os dados encontrados mostraram que 

pacientes com SR exibiam preferência por estímulos sociais, preferindo a totalidade do rosto e, 

mais especificamente, a área dos olhos (gastaram 68% do tempo total para olhar para a região 

dos olhos) em detrimento da observação da região do nariz (25% do tempo total) e da boca (7% 

do tempo total).  

Para os autores, tais informações abriam novas perspectivas sobre a forma como essas 

meninas processavam e discriminavam estímulos visuais, como se relacionavam com o mundo 
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ao redor, uma vez que a presença de atenção conjunta e fixações em regiões especificas dos 

estímulos (geralmente os olhos) poderia ser considerada, segundo os autores,  como indício da 

possibilidade de que essas meninas tinham desejo e intenção de se comunicar, mas que não 

conseguiam devido às suas múltiplas e severas deficiências decorrentes da doença (DJUKIC e 

MCDERMOTT, 2012).  

Ainda em 2012, Djukic e colegas publicaram outro estudo que, assim como o primeiro, 

buscou investigar características básicas do processamento visual de garotas com SR. A 

amostra foi composta por 44 meninas com a síndrome idade entre 4 e 16 anos e 33 garotas com 

desenvolvimento típico (idade entre 6 e 18 anos). Os pesquisadores projetaram algumas 

imagens na tela de um monitor (com presença e/ou ausência de estímulos novos e salientes 

como variáveis) e um equipamento de rastreio ocular registrou as características do 

processamento visual das garotas, que permaneceram sentadas no colo dos responsáveis (estes 

estavam vendados) enquanto realizaram a testagem. Posteriormente, os autores compararam 

seus resultados com os resultados do grupo controle e constataram que meninas com SR 

demonstravam preferência por estímulos novos e salientes, da mesma maneira que crianças 

com desenvolvimento típico faziam (DJUKIC et al., 2012).  

Em contrapartida, Berardineli (2015), que também utilizou o rastreamento ocular para 

investigar a existência de um padrão de preferência visual em um grupo com 18 pacientes, com 

idade entre 2 e 30 anos, observou que, apesar da dificuldade em se manterem focadas, as 

meninas olharam para a tela: metade das garotas tendiam a olhar para o lado esquerdo da tela 

do computador, enquanto duas apresentaram uma preferência pelo lado direito; as sete pacientes 

restantes não demonstraram preferência por nenhum lado da tela. Além de grande variabilidade 

na idade das participantes, o estudo foi realizado em ambiente pouco propício (durante um 

congresso sobre a síndrome) e não houve grupo controle afim de ter um parâmetro de 

comparação. 

 Para investigar se, além de apresentarem preferência por estímulos sociais, as meninas 

com a síndrome seriam capazes de reconhecer expressões faciais, Djukic et al. (2014) 

expuseram 37 garotas (idade entre 2 e 31 anos) a fotografias contendo três emoções básicas: 

felicidade, tristeza e medo, que foram emparelhadas entre si, utilizando o paradigma de 

comparação visual pareada. Os resultados mostraram que as participantes tiveram dificuldade 

em reconhecer expressões faciais, ao contrário do grupo controle (formado por 34 mulheres 
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com idade entre 2 e 30 anos). Para os autores, a explicação para tal resultado estava no padrão 

atípico de rastreamento visual das meninas com SR: olharam menos para áreas-alvo, 

apresentaram menor número de fixações (mas, com fixações de maior duração) e 

frequentemente ignoraram regiões essenciais para reconhecer expressões faciais, como, por 

exemplo, a boca,  o que, consequentemente, pode ter dificultado que elas detectassem detalhes 

importantes para diferenciar as expressões faciais. 

Em 2013, Rose e colaboradores iniciaram estudos sobre aspectos atencionais e memória 

de reconhecimento em 27 meninas com SR (idade entre 2 e 22 anos) e 30 participantes com 

desenvolvimento típico (com idade entre 2 e 22 anos) por meio de equipamento de rastreio 

ocular e do paradigma de comparação visual pareada.  Os autores utilizaram imagens de faces 

e padrões (formas geométricas e/ou abstratas), inicialmente apresentaram dois estímulos 

idênticos para familiarização e posteriormente emparelharam o estímulo familiar com um 

estímulo novo.   

Eles constataram que as meninas com SR eram capazes de reconhecer rostos e padrões, 

embora tendessem a um nível de reconhecimento mais pobre, quando comparadas com as 

participantes típicas. Apesar disso, o tempo de fixação do olhar mostrou que o grupo com 

Síndrome de Rett apresentava grande interesse por rostos e principalmente pelos olhos, assim 

como crianças com desenvolvimento típico, chegando a dedicar até 70% do tempo de 

familiarização disponível para olhar para os olhos, algumas vezes, ignorando regiões do nariz 

e boca, inclusive (ROSE et al., 2013). 

Após esse estudo, uma série de pesquisas para aprofundar o conhecimento sobre os 

aspectos atencionais de meninas com SR, por meio de rastreamento ocular, foi realizada por 

Rose et al. (2016, 2017, 2019a, 2019b). 

No estudo realizado em 2016, Rose e colaboradores avaliaram 20 garotas com SR, com 

idade entre 3 e 15 anos e compararam seu desempenho com 14 meninas típicas (idade entre 3 

e 16 anos). As participantes permaneceram sentadas no colo dos cuidadores (que estavam 

vendados) e receberam a instrução para olhar para a tv, após a instrução apareceram retângulos 

(a direita e a esquerda da tela) e um estímulo auditivo-visual ao centro, após o estímulo auditivo-

visual desaparecer, o estímulo alvo (personagem de desenho animado) aparecia no retângulo a 

direita, pulando e dando risada. As garotas com SR conseguiram direcionar a atenção para o 

alvo, mas, apresentaram dificuldade em antecipar eventos previsíveis (desenho animado no 
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retângulo a direita), evidenciando dificuldade de aprender a regra após sucessivas repetições 

(ROSE et al., 2016).  

No que diz respeito a atenção sustentada, Rose et al. (2017) compararam o desempenho 

de 32 garotas com SR (idade entre 2 e 12 anos) com 32 meninas com desenvolvimento típico 

(com idade equivalente). A avaliação baseava-se na apresentação de um vídeo de uma borboleta 

(estímulo alvo); quando as garotas fixavam o olhar no estímulo alvo, a borboleta voava 

horizontalmente da esquerda para a direita através da tela. Enquanto isso, os estímulos 

distratores (casa, árvore e nuvens) se moviam na direção oposta e na mesma velocidade do 

estímulo alvo.  Quando as crianças olhavam para qualquer um dos estímulos distratores, eles 

desapareciam, permanecendo apenas a borboleta. Quando as meninas voltavam a focar atenção 

no estímulo alvo, os distratores eram reapresentados.  

Os pesquisadores constataram que as garotas com SR conseguiam sustentar a atenção 

no estímulo alvo apenas por um curto período (25% do tempo), enquanto as garotas que 

compunham o grupo controle foram capazes de sustentar a atenção no estímulo alvo em 60% 

do tempo. Esses dados evidenciaram, segundo os autores, uma dificuldade das meninas com 

SR em sustentar a atenção, além de uma lentidão para retomar o foco após distração. 

Quanto à atenção seletiva, Rose et al. (2019a) avaliaram 28 garotas com SR (idade entre 

2 e 12 anos) e compararam seus desempenhos com 32 meninas de um grupo controle (idade 

entre 2 e 12 anos). A avaliação consistia na apresentação de um estímulo alvo - maçã vermelha, 

acompanhada de um som atrativo, que desaparecia da tela e posteriormente reaparecia em meios 

a estímulos distratores (maçãs azuis e cilindros vermelhos). Quando a criança localizava o 

estímulo alvo em meio a distratores, a avaliação terminava.  As meninas com SR, 

independentemente da idade, tiveram maior dificuldade em localizar o estímulo alvo do que o 

grupo controle e, mesmo quando elas conseguiam localizá-lo, faziam-no de forma mais lenta. 

No último estudo da série de pesquisas que visavam avaliar aspectos atencionais em 

mulheres com Síndrome de Rett, Rose e colaboradores (2019b) exploraram a capacidade de 

desengajamento atencional. Este estudo utilizou a mesma amostra do estudo de Rose et al. 

(2017) e Rose et al. (2019a), sendo, portanto, constituído por 31 garotas com SR (idade entre 2 

e 12 anos) e 31 garotas típicas, pareadas por idade com o grupo SR. 

Para avaliar a capacidade de desengajamento os pesquisadores utilizaram uma tarefa de 

sobreposição de lacunas, que dependia da capacidade de mudar o foco atencional de um alvo 
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central para um periférico em duas condições: primeira, o alvo central desaparecia da tela  

quando o alvo periférico aparecia (linha de base) e, segundo, o alvo central permanecia presente 

durante a apresentação do alvo periférico (sobreposição) e, exigia, portanto, capacidade de 

desengajar a  atenção. As garotas com SR obtiveram escores menores que o grupo controle na 

condição de sobreposição, apresentaram maior tempo de fixação no alvo central, voltando a 

atenção com menor frequência para o alvo periférico, tanto na condição de linha de base quanto 

de sobreposição, evidenciando, dificuldade de desengajar a atenção (ROSE et al., 2019b).   

Além de tais achados, esse foi o primeiro estudo que discutiu a qualidade dos dados 

rastreio ocular nessa população: que apresentou uma menor robustez devido à falta de segmento 

de dados e cintilação, que segundo os pesquisadores, pode estar associada com a dificuldade 

dessas garotas de sustentar a  cabeça numa mesma posição por longos períodos.  

Os estudos apresentados acima, independentemente de seus resultados e de seus 

objetivos específicos, possuem algo em comum: concluíram que, diante das severas limitações 

motoras e expressivas comuns nas mulheres com SR, a tecnologia de rastreamento ocular é 

adequada e indicada para avaliar potencial cognitivo e compreender sinais comunicacionais 

(BAPTISTA et al., 2006; DJUKIC et al., 2012; ROSE et al., 2013; BERARDINELI, 2015; 

SCHWARTZMAN et al., 2015; ROSE et al., 2016; ROSE et al., 2019a).  

Apesar de validarem o uso do rastreio ocular na população com SR, os estudos 

apresentados anteriormente possuem limitações metodológicas que precisam ser ponderadas na 

análise dos dados. Primeiro, as amostras, com exceção do estudo de Baptista et al. (2006), 

possuíam uma ampla variação na faixa etária das meninas com SR (uma diferença superior a 

10 anos, na maioria das pesquisas). Segundo, alguns estudos não utilizaram grupo controle e os 

que utilizaram parearam as garotas, na maioria da vezes, por faixa etária, o que pode ter 

contribuído para a discrepância entre o desempenho dos grupos (SR e controle).  

 

 

3.3 Avaliação de vocabulário receptivo  

Antes mesmo de conseguir falar ou discriminar sons da fala, a criança já possui a 

capacidade de se comunicar por meio de gestos, olhar e expressões faciais (ARAUJO; 

MARTELETO; SCHOEN-FERREIRA, 2010). As primeiras palavras pronunciadas pela 
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criança tendem a estar relacionadas com aquelas usadas pela mãe ou cuidador e, geralmente, 

estão associadas a pessoas, cenários, afetos ou objetos (MATOS, 2018).  

A quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM- 5 

(APA, 2014) conceitua e diferencia fala, linguagem e comunicação. Segundo o DSM-5, a fala 

“é a produção expressiva de sons e inclui a articulação, a fluência, a voz e a qualidade da 

ressonância de um indivíduo” (p.41); a linguagem inclui “a forma, a função e o uso de um 

sistema convencional de símbolos [...] com um conjunto de regras para a comunicação” (p.41); 

já a comunicação inclui “todo comportamento verbal e não verbal [...] que influencia o 

comportamento, as ideias ou as atitudes de outro indivíduo” (p.41). 

A linguagem abrange tanto aquilo que o indivíduo compreende quanto o que expressa 

(MATOS, 2018), portanto, divide-se em receptiva e expressiva: a expressiva refere-se à 

produção da fala, enquanto a receptiva refere-se à capacidade de receber e compreender 

mensagens linguísticas (ARAUJO; MARTELETO; SCHOEN-FERREIRA, 2010; APA, 2014). 

O desenvolvimento do vocabulário infantil depende do ambiente, da experiência que a 

criança terá com a linguagem, da quantidade, qualidade e diversidade do vocabulário utilizado 

pelos pais e pelas pessoas que convivem com a criança, visto que a estimulação propicia que a 

criança adquira palavras novas (ARAUJO; MARTELETO; SCHOEN-FERREIRA, 2010; 

MATOS, 2018).  

Benedict (1979) solicitou que pais, na maioria dos casos mães, registrassem num 

caderno todas as palavras que seus filhos (8 bebês entre 9 meses e 1 ano e 8 meses) conseguiam 

compreender e pronunciar. Posteriormente, o pesquisador forneceu uma lista de palavras para 

que as mães verificassem quais palavras os bebês compreendiam. Além disso, visitas 

domiciliares foram realizadas por um examinador com intuito de observar e comparar os dados 

provenientes das anotações realizadas pelas mães. O autor percebeu que, em média, os bebês 

conseguiam compreender 50 palavras, mas eram capazes de pronunciar apenas 10 palavras. 

Tais resultados evidenciam, segundo Benedict, que o número de palavras compreendidas por 

uma criança é maior do que as expressadas, ou seja, a capacidade compreensão desenvolve-se 

mais cedo e de forma mais rápida do que a capacidade de expressão. 

No início do desenvolvimento da linguagem, a criança aprende várias classes de 

palavras, não apenas uma. As 50 primeiras palavras adquiridas podem estar relacionadas as 

categorias: alimentos, bebidas, animais, pessoas, brinquedos, verbos, roupas, utensílios 
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domésticos e adjetivos como: bonito, feio, ruim, bom, pequeno, limpo, grande, quente, frio, 

entre outros (BENEDICT, 1979).  

O surgimento da compreensão de palavras ocorre desde o primeiro ano, continua 

ascendendo e fornece alicerce para o desenvolvimento do vocabulário expressivo 

(CAPOVILLA; PRUDENCIO, 2006; GURGEL et al., 2010; ARMONIA et al., 2015). Além 

disso, a extensão do vocabulário receptivo configura uma das mais importantes medidas de 

habilidade intelectual (CAPOVILLA; PRUDENCIO, 2006). Por isso, a importância de avaliá-

lo. 

Há, entretanto, uma escassez de testes que avaliem linguagem receptiva no Brasil. Um 

dos instrumentos mais utilizados internacionalmente e adaptado para vários países é o Peabody 

Picture Vocabulary Test (PPVT), que se encontra em sua quinta edição; no entanto, suas versões 

mais recentes (quarta e quinta edição) não estão adaptadas e normatizadas para a população 

brasileira (TIBÉRIO, 2017; MATOS, 2018).  

O PPVT, em suas primeiras edições, foi traduzido e adaptado para a língua espanhola. 

Essa versão hispano-americana foi, por sua vez, adaptada para o Brasil por Capovilla e 

Capovilla (1997) e recebeu o nome de “Teste de Vocabulário por Imagens Peabody (TVIP)”. 

Porém, como na época não havia distribuidoras autorizadas no Brasil, a versão hispano-

americana tinha que ser importada para que se pudesse utilizar a versão brasileira, reordenando 

as pranchas de estímulos (CAPOVILLA; PRUDÊNCIO, 2006). Por esta razão, foi criado e 

normatizado para população brasileira o Teste de Vocabulário por Figuras USP (TVF-Usp1) 

para crianças do 1º e 4º ano do ensino fundamental (CAPOVILLA; PRUDÊNCIO, 2006).   

Além da versão original (TVF-Usp1), existe uma versão reordenada (TVF-USP2) e 

abreviada (TVF-USP3). Posteriormente Capovilla, Negrão e Damazio, (2011) criaram, a partir 

do TVF-USP, um novo teste: Teste de Vocabulário Auditivo USP (TVAud), destinado a avaliar 

crianças entre 3 e 6 anos. Enquanto as edições mais recentes do teste de vocabulário por imagens 

Peabody (versão em inglês) possuem ilustrações maiores e coloridas, as pranchas de estímulos 

do TVF-USP1 e TVAud são compostas por desenhos menores, de linha preta em fundo branco 

(Figura 1).  
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Figura 1. Estímulos do TVF-Usp1 

 
 Fonte: Capovilla e Prudêncio (2006). 

 

No âmbito nacional, grande parte das pesquisas que utilizaram o teste Peabody, para 

avaliar vocabulário receptivo, usaram a versão espanhola ou realizaram a tradução dessa versão 

para o português (TIBÉRIO, 2017). 

Em busca de conhecer com maior precisão o vocabulário receptivo das crianças 

brasileiras, Araujo, Marteleto e Schoen-Ferreira (2010) avaliaram vocabulário receptivo de 159 

alunos (entre 4 e 7 anos) de uma escola de educação infantil do município de São Paulo. A 

avaliação foi feita por meio do TVIP. Os autores constataram que 61% das crianças 

apresentaram desempenho abaixo da média para a idade e que os alunos do 1º ano se saíram 

melhor do que os alunos do 3º ano. Além disso, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas relativas ao gênero da criança e à escolaridade das mães para o 

desempenho dos filhos. 

Tibério (2017) realizou, recentemente, a tradução da quarta edição do Peabody Picture 

Vocabulary Test (PPVT-4) para o português brasileiro para avaliar a extensão do vocabulário 

receptivo de 100 crianças entre 2 e 6 anos, de uma escola particular do estado de São Paulo. A 

autora encontrou diferença estatisticamente significativa na extensão do vocabulário receptivo 

em função da idade entre crianças de 2 e 5 anos, ou seja, quanto maior a idade, maior o 

vocabulário receptivo. Não houve diferença significativa no desempenho das crianças entre 5 e 

6 anos. Além disso, não foram encontradas diferenças em função do gênero, assim como no 

estudo de Araujo, Marteleto e Schoen-Ferreira (2010). 

Matos (2018) deu continuidade ao estudo de Tibério (2017) e avaliou a extensão do 

vocabulário receptivo e sua relação com a compreensão da leitura de 95 alunos entre 6 anos e 

11 anos de uma escola particular de São Paulo. Assim como Tibério (2017), a autora encontrou 

diferença significativa na extensão do vocabulário receptivo em função da idade e uma 

correlação entre extensão do vocabulário e o nível de compreensão da leitura nos alunos do 3º, 

4º e 5º ano. Sendo assim, ambos estudos constataram que as crianças apresentaram um aumento 

na extensão do vocabulário conforme o aumento da idade.  
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A constatação de que o vocabulário receptivo sofre influência da variável idade, 

conforme o esperado, também foi feita por Colombo e Carnio (2018). Mas, diferentemente do 

estudo de Tibério (2017) e Matos (2018), a amostra foi composta por 69 estudantes (entre 8 e 

10 anos) considerados de nível socioeconômico baixo. Para realizá-lo, foram utilizados o Teste 

de Vocabulário de Figuras USP (TVF-USP) para avaliar o vocabulário receptivo, o método de 

perguntas e respostas e a técnica de Cloze para avaliar a compreensão de leitura. As autoras 

concluíram que, apesar de se tratar de um colégio cujo alunos são considerados de nível 

socioeconômico baixo, as crianças apresentaram, na maioria dos casos, um desempenho acima 

da média no TVF-USP. Também foi encontrada relação entre o desempenho dos alunos no teste 

de vocabulário receptivo e a compreensão da leitura por meio do método de perguntas e 

respostas.  

A linguagem receptiva também tem sido avaliada em crianças com desenvolvimento 

atípico, por exemplo, crianças com Síndrome de Down, Transtorno do Espectro Autista, 

Transtorno Específico do Desenvolvimento da Fala e da Linguagem e Síndrome de Rett. 

O vocabulário receptivo em crianças com Síndrome de Down foi estudado por Ferreira 

e Lamonica (2012). As autoras compararam o desempenho lexical (expressivo e receptivo) de 

20 crianças com Síndrome de Down (SD), com idade entre 3 e 5 anos, e 20 crianças com 

desenvolvimento típico, pareadas por sexo e idade mental (grupo controle). A avaliação do 

vocabulário receptivo foi realizada com o Teste de Vocabulário por Imagens Peabody (TVIP), 

e o vocabulário expressivo foi avaliado com o Teste de Linguagem Infantil - ABFW. Sete 

crianças com SD não compreenderam a tarefa do TVIP e as que compreenderam apresentaram 

um desempenho na faixa de classificação média em comparação ao grupo controle. Além disso, 

algumas crianças demonstraram que compreendiam o conceito, mas não conseguiram 

reconhecê-los nas imagens do TVIP (que, conforme mencionado anteriormente, são 

unidirecionais e em preto e branco). Os participantes que apresentaram melhor desempenho no 

TVIP também tiveram melhores desempenhos no ABFW, correlacionando, dessa forma, 

vocabulário receptivo e expressivo. Contudo, as crianças com SD apresentaram um rendimento 

inferior ao grupo controle, apesar de terem sido pareados por idade mental.  

Os testes TVIP e ABFW também foram utilizados por Armonia et al. (2015), porém, 

com o intuito de avaliar linguagem receptiva e expressiva em 21 crianças (idade entre 3 e 11 

anos) com Transtorno Específico do Desenvolvimento da Fala e da Linguagem. A Armonia e 
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colaboradores partiram da hipótese de que as crianças apresentariam melhor desempenho em 

tarefas de vocabulário receptivo do que expressivo. Entretanto, ao contrário do hipotetizado, o 

melhor rendimento foi observado em tarefas de linguagem expressiva.   

Os autores atribuíram tais resultados aos testes utilizados: a avaliação do vocabulário 

expressivo foi mais simples (no que diz respeito ao nível de complexidade lexical) em 

comparação com o instrumento utilizado para avaliar vocabulário receptivo. Esse resultado é 

interessante, pois algumas crianças avaliadas por Ferreira e Lamonica (2012), embora 

demonstrassem compreender o conceito, tiveram dificuldade de reconhecê-lo nas figuras do 

TVIP, talvez pelo fato das figuras serem simples: em linha preta em fundo branco. Todavia, 

essa hipótese teria que ser testada. 

Já Brady e colegas (2014) utilizaram rastreamento ocular para verificar a viabilidade de 

avaliar, por meio dessa tecnologia, o vocabulário receptivo de 29 meninos com idade entre 3 e 

6 anos, sendo 14 meninos com diagnóstico de autismo e 15 garotos com desenvolvimento 

típico. Inicialmente foi utilizado o PPVT para verificar o vocabulário receptivo. Posteriormente, 

os pesquisadores criaram uma versão computadoriza com imagens diferentes do PPVT, mas 

que correspondiam as palavras avaliadas pelo teste. As crianças de ambos os grupos gastaram 

mais tempo olhando para o estímulo alvo, demonstrando compreender o conceito. Segundo os 

autores, a tecnologia de rastreamento ocular se mostrou promissora e válida para avaliar 

vocabulário receptivo em crianças com autismo. 

Avaliar o potencial de comunicação de mulheres com SR tem sido objeto de interesse 

de alguns pesquisadores, Didden e colaboradores (2010), por exemplo, investigaram os tipos e 

funções de comportamentos pré-linguísticos (meios comunicativos não verbais) através de 

interações. Foram avaliadas 120 mulheres SR, com idade entre 5 e 55 anos, através de um 

questionário de habilidades comunicativas preenchidos pelos responsáveis e profissionais de 

residências terapêuticas, nas quais algumas mulheres moravam. Os autores constataram que as 

mulheres faziam uso de várias formas de comportamentos pré-linguísticos, dentre eles, choros, 

sorrisos, gritos, autoagressão e olhar, sendo este último a forma mais comum de comunicação. 

Além disso, formas e funções comunicativas estavam mais desenvolvidas em mulheres não 

institucionalizadas, sem epilepsia e mais jovens, porém, poucas usavam símbolos (por exemplo, 

fala) para se comunicarem. 
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Urbanowicz et al. (2016) investigaram, por meio de entrevistas semiestruturadas com 

16 pais de garotas com a SR (idade entre 2 e 38 anos), as formas de comunicação de suas filhas 

no cotidiano. Foram selecionadas, propositadamente, apenas mulheres com mutação no gene 

MECP2, com faixa etária ampla e diferentes habilidades funcionais (avaliada por meio da 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade Saúde). Posteriormente, as 

entrevistas foram transcritas. Todos os pais relataram que suas filhas apresentavam repertórios 

comunicativos (tanto receptivos quanto expressivos), como por exemplo, movimentos 

corporais, gestos, olhar, vocalizações e produção de algumas palavras. De modo geral, os pais 

acreditavam que suas filhas apresentavam algum nível de compreensão de linguagem e 

símbolos, independentemente de suas dificuldades motoras, e a música e a comida eram 

facilitadores para uma comunicação bem sucedida. Vale ressaltar, entretanto, que o fato de a 

amostra ser pequena e ter sido selecionada, constitui-se um fator limitante para a propagação 

dos resultados. 

Apesar desses estudos apresentarem resultados promissores, tratam-se de pesquisas 

descritivas, baseadas unicamente na percepção dos pais e/ou cuidadores, ou seja, sem nenhuma 

medida objetiva para mensurar qual seria o nível de compreensão dessas garotas, o que, por sua 

vez, impossibilita a generalização dos resultados.  

Até o momento, é de nosso conhecimento a existência de apenas dois estudos que 

utilizaram instrumento de alta precisão (rastreamento ocular) para avaliar o vocabulário 

receptivo de meninas com SR. O primeiro, é a dissertação de mestrado da brasileira Amorosino 

(2006) e o segundo foi realizado em Israel em 2018 por Ahonniska-Assa e colaboradores.  

Amorosino (2006) avaliou o olhar com intenção comunicativa e vocabulário receptivo 

de 14 meninas com SR na sua manifestação clássica com idade entre 3 e 10 anos. As imagens 

do TVIP computadorizado e sua variação o Teste de Vocabulário Receptivo com fotos coloridas 

- TVRF – colorido foram apresentadas em 4 quadrantes na tela de um monitor. Um equipamento 

de rastreamento ocular registrou dados sobre o olhar das meninas diante das solicitações da 

pesquisadora. O desempenho das meninas com SR nos testes foi comparado com 22 meninas 

com desenvolvimento típico, com idade entre 2 e 6 anos. 

 Os resultados mostraram que as meninas com SR possuíam um olhar com intenção 

comunicativa e, embora possuíssem idade significativamente maior que as meninas do grupo 

controle, elas tiveram um desempenho semelhante ao de meninas entre 2 e 3 anos (grupo 
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controle) nos dois testes. A análise qualitativa mostrou um maior número de acertos no TVRF 

em relação ao TVIP, o que sugere, segundo a autora, que fotos coloridas são mais eficazes para 

avaliar vocabulário receptivo nessa população. A autora não encontrou diferenças 

estatisticamente significativas para o número de itens corretos em função da idade. Todavia, foi 

observado, qualitativamente, um maior número de acertos a medida em que a idade das meninas 

aumentou, ou seja, as garotas mais novas apresentaram um pior desempenho. 

Há algumas questões metodológicas que devem ser levadas em conta no estudo da 

Amorosino (2006), a primeira, é divergência de estímulos dos testes de vocabulário receptivo 

utilizados no estudo. O TVIP, conforme discutido previamente, é um teste que possui figuras 

de linha preta em fundo branco e imagens, muitas vezes, de difícil reconhecimento. Além disso, 

a autora fez uma versão colorida do teste (o qual denominou de TVRF) com fotos provenientes 

da internet, tais imagens não possuíam uma padronização em termos de pixels, tamanho 

(algumas imagens eram maiores que outras) e cor (algumas fotos tinham fundo colorido e outras 

possuíam fundo branco) e não foi realizado submissão do material a juízes ou estudo piloto que 

garantisse que tal versão era compatível com o TVIP, o que limita a comparação do rendimento 

das meninas nos dois testes. 

O segundo estudo que avaliou vocabulário receptivo foi realizado por Ahonniska-Assa 

et al. (2018). A amostra foi composta por 17 garotas com idade entre 3 e 12 anos. O 

equipamento utilizado possuía tecnologia de touch por meio do olhar, dessa forma, quando as 

meninas fixaram o olhar em uma imagem por 0,8 - 2,5 segundos a imagem era selecionada e, a 

partir de então, o avaliador mostrava a imagem selecionada para as participantes e as 

questionava se a imagem era condizente com a palavra-alvo. As garotas, então, respondiam 

indicando “sim” ou “não” por meio de uma forma de comunicação subjetiva presente no 

repertório de cada uma e que, segundo os autores, passível de compreensão pelo examinador. 

Dessa maneira, toda vez que as participantes davam uma resposta que era diferente da detectada 

inicialmente pelo aparelho de rastreamento ocular, era concedido às participantes uma segunda 

resposta de base interpretativa. 

Com tal procedimento, 6 meninas (32%) apresentaram uma compreensão verbal abaixo 

da média ou na média e um comprometimento cognitivo leve, enquanto 11 garotas (68%) 

mostraram um comprometimento entre moderado e severo. Além disso, as crianças mais jovens 

exibiram maior vocabulário receptivo do que garotas mais velhas. Uma possível explicação 
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para o fato, segundo os pesquisadores, é que talvez algumas habilidades ainda estivessem 

preservadas em meninas mais novas. 

Assim como no estudo da Amorosino (2006), há questões metodológicas que limitam a 

generalização dos resultados. Conforme apontado por Schwartzman e colaboradores (2020) em 

uma carta enviada ao editor do Jornal Europeu de Neuropediatria, periódico que publicou o 

estudo de Ahonniska-Assa et al. (2018), se as meninas possuíam condições de sinalizar, de 

alguma maneira, “sim” ou “não”, elas poderiam ter sido avaliadas apenas por meio do Peabody 

Picture Vocabulary Test - fourth edition (PPVT-4), que é um teste que permite a avaliação por 

via oral (fala), física (apontamento) ou gestual (qualquer comportamento que sinalize, “sim” ou 

“não” para o examinador) (SCHWARTZMAN et al., 2020).  

Apesar dos pesquisadores argumentarem que o intuito do procedimento foi verificar a 

intencionalidade da escolha, criou-se um conflito metodológico ao utilizar técnicas diferentes: 

tecnologia de rastreio ocular, que apresenta alta precisão e avaliação tradicional pelo PPVT. 

Além disso, os pesquisadores não utilizaram um grupo controle para ter um parâmetro do 

rendimento das meninas com SR e classificaram o desempenho das meninas com base nos 

dados normativos do PPVT- 4, apesar de ter realizado procedimento de avaliação diferente da 

aplicação tradicional do teste. 

Sabe-se que a linguagem expressiva sempre está comprometida ou ausente em garotas 

com SR (SCHWARTZMAN, 2003; SANTOS, 2013). Contudo, o vocabulário receptivo 

precede e independe da capacidade de expressá-lo, isto é, muitas palavras podem ser 

compreendidas sem jamais serem expressadas oralmente (ARAUJO; MARTELETO; 

SCHOEN-FERREIRA, 2010).  

 A linguagem receptiva é fundamental para o entendimento de instruções, sejam elas 

simples ou complexas (TIBÉRIO, 2017). Além disso, uma maior compreensão de palavras 

faladas facilita a utilização de dispositivos de comunicação alternativa (BRADY et al., 2014). 

Por isso, a importância de pesquisas que busquem avaliar o vocabulário receptivo de garotas 

com SR, visto que, até o momento, os estudos existentes possuem questões metodológicas ou 

são baseados apenas na percepção de familiares e cuidadores. Dessa forma, este é o primeiro 

estudo, que temos conhecimento, que busca indicadores, tanto por meio da percepção dos pais 

quanto por meio do rastreio ocular, sobre a linguagem receptiva dessas garotas.  
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4 OBJETIVOS  

 

4.1 Objetivo geral 

O presente estudo teve como objetivo geral avaliar o vocabulário receptivo de meninas       

com Síndrome de Rett, com o uso de equipamento computadorizado de rastreio ocular.  

 

4.2 Objetivos específicos 

4.2.1 Comparar o desempenho de garotas com Síndrome Rett com o de meninas do 

grupo controle na realização da tarefa;  

4.2.2 Comparar a percepção dos pais sobre o vocabulário receptivo de suas filhas 

(avaliado por meio do questionário de dificuldades comunicativas, CSBS e 

questionário criado pela pesquisadora) com seus desempenhos na testagem com o 

equipamento de rastreio ocular;  

4.2.3 Verificar a latência na primeira fixação, no alvo correto, o número de visitas, 

período de permanência no alvo e qual medida de movimento ocular está 

relacionada com acerto aos itens; 

                  4.2.4 Verificar o efeito da repetição da tarefa; 

                   4.2.5 Analisar a relação entre a idade e o desempenho das meninas; 

4.2.6 Averiguar a relação entre vocabulário receptivo e o quadro clínico das garotas com 

Síndrome de Rett, avaliado através da Escala de Kerr et al. (2001); 

4.2.7 Verificar o padrão de rastreamento ocular das meninas de ambos grupos e analisar 

se existiria relação entre o tipo de padrão de rastreamento e um melhor desempenho 

na tarefa. 
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5 MÉTODO 

 

5.1 Tipo de pesquisa 

Este estudo teve enfoque quantitativo, com modelo transversal correlacional. Nesse tipo 

de pesquisa busca-se medir e analisar associação entre duas ou mais variáveis, grupos ou 

conceitos em um momento específico (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006), sem 

estabelecer, contudo, relações de causalidade.  

 

5.2 Participantes 

 

A) Grupo SR 

Participaram, inicialmente, da pesquisa 18 meninas com Síndrome de Rett, com idade 

entre 7 e 13 anos cadastradas na Associação Brasileira de Síndrome de Rett (Abre.te). 

Entretanto, devido a pandemia de Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) as coletas foram 

paralisadas no dia 13 de março de 2020 (impossibilitando a continuidade da pesquisa), até 

aquele momento, 16 meninas com Síndrome de Rett haviam passado por todo protocolo de 

avaliação da presente pesquisa. 

Foram incluídas no estudo apenas garotas que possuíam diagnóstico clínico (que 

estavam nos estágios clínicos III ou IV) e genético (comprovando mutação no gene MECP2), 

cujos pais ou responsáveis autorizaram expressamente a participação.  

Foram excluídas 2 garotas da amostra. A primeira por não ter finalizado a tarefa: 

calibrou e realizou a primeira atividade, mas não calibrou para realizar as atividades 2 e 3, 

inviabilizando, dessa forma, a utilização dos seus dados na amostra final. Já a segunda, 

conseguiu concluir a calibração, porém, apresentou fixações com 2 desvio padrão abaixo da 

média, dado que indica que, embora, o equipamento tenha reconhecido os dados do seu olhar 

na calibração, ela não estava olhando para nenhum local da tela.  

 Dessa forma, a amostra final foi composta por 14 meninas com SR com idade entre 7 

e 13 anos, conforme Tabela 1.   
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Tabela 1.  Caracterização das participantes do Grupo SR. 
 

Fonte: a autora (2020) 

Obs.: Todas as participantes possuíam diagnóstico genético de mutação no MECP2. 

*: Identificação do participante     

**: Idade em anos e meses       

 

 

ID* Idade** 

 

Tipo da 

SR 

Estágio Deambular Idade 

Sintomas 

Sintomas 

atuais 

Terapia 

1 12,6  Clássica III Sim 21 meses 

 

Convulsão 

e bruxismo 

Terapia ocupacional; 

equoterapia 

2 11,9 Clássica IV Sim 24 meses Convulsão 

e bruxismo 

Terapia ocupacional; 

fisioterapia e 

fonoaudiologia 

3 13,0 Clássica III Não 20 meses Convulsão 

e bruxismo 

Terapia ocupacional; 

fisioterapia; 

fonoaudiologia e 

natação 

4 12,4 Clássica III Sim (com 

apoio) 

12 meses Convulsão, 

apneia e 

bruxismo 

Terapia ocupacional; 

fisioterapia e 

fonoaudiologia 

5 12,10 Clássica III Sim (com 

apoio) 

10 meses Convulsão, 

apneia e 

bruxismo 

Terapia ocupacional; 

fisioterapia e 

fonoaudiologia 

6 9,0 Clássica III Sim (com 

apoio) 

6 meses Bruxismo Terapia ocupacional; 

fisioterapia; 

fonoaudiologia, 

hidroterapia e 

musicoterapia 

7 11,0 Clássica III Sim (com 

apoio) 

7 meses Apneia Equoterapia 

8 8,11 Clássica III Sim (com 

apoio) 

8 meses Convulsão, 

apneia e 

bruxismo 

Terapia ocupacional; 

fisioterapia; 

fonoaudiologia e 

equoterapia 

9 11,10 Atípica - Sim 24 meses - Fonoaudiologia e 

natação 

10 8,11 Atípica - Sim 20 meses Convulsão 

e bruxismo 

Terapia ocupacional 

e equoterapia 

11 9,8 Clássica III Sim (com 

apoio) 

20 meses Convulsão 

e apneia 

Terapia ocupacional; 

fisioterapia; 

fonoaudiologia e 

equoterapia 

12 7,6 Clássica III Sim (com 

apoio) 

24 meses Convulsão 

e apneia 

Terapia ocupacional 

e fisioterapia 

13 12,10 Clássica IV Não 12 meses Convulsão 

e bruxismo 

Fisioterapia e 

fonoaudiologia 

14 10,10  Clássica III Não 12 meses Convulsões  nenhuma 
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B) Grupo controle  

O grupo controle foi composto, inicialmente, por 18 meninas com idade entre 2 anos e 

11 meses e 4 anos e 9 meses que cursavam o ensino infantil de uma escola particular do 

município de São Paulo. Conforme relatado anteriormente, as coletas foram interrompidas 

devido a COVID19 e até aquele momento apenas 11 meninas com idade entre 3 anos e 1 mês 

e 4 anos e 9 meses meninas (conforme tabela 2) haviam sido avaliadas. Por essa razão o grupo 

controle possui menos participantes que o Grupo SR e não possui meninas com idade de 2 anos 

(essas meninas seriam as últimas a serem avaliadas).  

A escolha de compor o Grupo controle por meninas com idade inferior as garotas com 

SR se justificou pelo fato de que os estímulos do PPVT-4, utilizados na avaliação de 

vocabulário receptivo, serem destinados a crianças entre 2 anos e 6 meses a 3 anos e 11 meses. 

Além disso, o estudo de Amorosino (2006), apesar das ressalvas quanto as questões 

metodológicas, apontou, embora de forma qualitativa, que as meninas com SR que compuseram 

sua amostra possuíam desempenho comparável a crianças típicas de 2 e 3 anos.  

 Uma breve anamnese foi realizada com os pais ou responsáveis para descartar um 

possível desenvolvimento atípico ou risco para tal, além disso, as meninas foram submetidas a 

testagem de nível intelectual por meio do Teste não verbal de inteligência Snijders-Oomen 

(SON-R 2 ½ - 7). 

Todas as garotas possuíam desenvolvimento dentro dos marcos esperados para a idade 

e Quociente de Inteligência (QI) acima de 111 pontos (conforme Tabela 2).  Todas as garotas 

calibraram o equipamento de rastreamento visual e concluíram a atividade, por isso, nenhuma 

foi excluída. 

Tabela 2.  Caracterização das participantes do Grupo Controle. 

Identificação Idade Quociente intelectual (QI) 

1 3 anos e 8 meses 122 

2 4 anos e 4 meses 111 

3 4 anos e 4 meses 127 

4 4 anos e 9 meses 129 

5 3 anos e 11 meses 132 

6 4 anos e 1 mês 109 

7 4 anos e 8 meses 115 

8 3 anos e 1 mês 127 

9 3 anos e 8 meses 119 
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Fonte: a autora (2020) 

 

 

5.3 Instrumentos 

 

5.3.1 Teste não verbal de inteligência Snijders-Oomen (SON-R 2 ½ - 7). 

Trata-se de um instrumento de avaliação de inteligência fluída de origem holandesa, 

normatizado e validado em vários países, inclusive o Brasil. Foi utilizado neste estudo 

exclusivamente para avaliar o nível intelectual das meninas do Grupo Controle e verificar se 

elas preenchiam os critérios de inclusão. O SON-R 2 ½ - 7 destina-se a avaliar o nível intelectual 

de crianças entre 2 anos e 6 meses a 7anos e 11 meses. É composto por quatro subtestes que 

permitem respostas não verbais: Categorias, Situações, Mosaicos e Padrões, juntos eles 

oferecem medidas de habilidades espaciais e viso-motoras e raciocínio abstrato e concreto 

(LAROS, JESUS e KARINO, 2013).  

 

5.3.2   Escala de Kerr et al. (2001) 

Para avaliar o perfil clínico das garotas com Síndrome de Rett, foi aplicada a escala 

padronizada elaborada por Kerr et al. (2001) (Anexo I). A escala é composta por 20 tópicos e 

para cada um deles é possível pontuar com 0, 1 e 2, sendo a pontuação máxima de 40 pontos. 

A quantidade de pontos obtidos é proporcional à gravidade do quadro clínico na SR, ou seja, 

quanto maior a pontuação atribuída, maior tende a ser o comprometimento clínico da garota 

com a síndrome. 

 

5.3.3 Communication and Symbolic Behavior Scales (CSBS DP) Infant-Toddler 

Checklist 

É uma lista de verificação de comunicação e comportamento simbólico utilizado para 

identificar crianças com atraso de comunicação ou risco para tal (vide Anexo II). É destinada a 

crianças pequenas entre 6 a 24 meses de idade e está traduzida para língua portuguesa. O 

instrumento é preenchido pelos pais e tem o intuito de medir sete preditores de linguagem, 

dentre eles: emoção, uso do olhar, uso da comunicação, uso de gestos, sons, palavras, objetos e 

10 3 anos e 7 meses 114 

11 3 anos e 7 meses 132 
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compreensão (WETHERBY et al., 2002). Esses preditores são agrupados em três subdomínios: 

Valor social (composto pelos preditores: emoção, uso do olhar, uso da comunicação e de 

gestos); Valor de linguagem (composto pelos preditores sons e palavras) e Valor simbólico 

(composto pelos preditores compreensão e uso de objetos). Apesar de ser um questionário 

destinado a identificar atraso na aquisição da comunicação em crianças pequenas, foi utilizado 

nesse estudo apenas para coletar informações sobre as habilidades de comunicação atuais das 

meninas com SR, sob ponto de vista dos pais.  

 

5.3.4 Questionário de dificuldades comunicativas 

Trata-se de um questionário desenvolvido por Balestro e Fernandes (2012) para avaliar 

dificuldades comunicativas percebidas por pais e cuidadores de crianças com Transtorno do 

Espectro Autista (Anexo III). Apesar de ser um questionário destinado a avaliar pessoas com 

TEA, possui questões abrangentes sobre comunicação, sendo passível, portanto, de ser aplicado 

em outras populações clínicas. É composto por 24 afirmações e os pais e/ou cuidadores 

possuem quatro opções de resposta: “Concordo completamente”, “Concordo”, “Discordo” e 

“Discordo completamente”. Ao final obtém-se a percepção dos pais em quatro domínio: 1º 

domínio: a impressão dos pais e/ou cuidadores sobre eles próprios em relação a seus filhos, 2º 

domínio: a percepção dos pais em relação à aceitação das pessoas para com seus filhos, 3º 

domínio: a atitude dos pais e/ou cuidadores com seus filhos e 4º domínio: a impressão dos pais 

e/ou cuidadores em relação aos seus filhos (BALESTRO; FERNANDES, 2012). 

 

5.3.5 Questionário sobre a percepção dos pais sobre o vocabulário receptivo de suas   

filhas  

Visando verificar a percepção dos pais sobre o vocabulário receptivo de suas filhas, a 

pesquisadora criou um breve questionário (Apêndice I) com o nome dos 12 itens iniciais do 

Peabody Picture Vocabulary Test - fourth edition (PPVT-4), a serem avaliados por meio 

equipamento do rastreio ocular. O formulário possui duas opções de respostas: “minha filha 

compreende” (a ser marcado quando os pais acreditavam que a filha reconheceria o estímulo 

durante a avaliação com o equipamento de rastreio ocular) e “minha filha não compreende” (a 

ser marcado os pais acreditavam que a filha não reconheceria o estímulo durante a avaliação 

com o equipamento de rastreio ocular), juntamente com o nome dos estímulos, os pais tiveram 
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acesso as imagens correspondentes a cada palavra, para que pudessem realizar melhor 

julgamento sobre a compreensão das filhas. 

 

5.3.6 Questionário de anamnese  

Questionário  (Apêndice II) elaborado pela pesquisadora com o intuito de obter dados 

cadastrais (tais como: nome, data de nascimento, nome dos responsáveis, endereço e telefones 

para contato), histórico familiar e informações sobre os períodos pré-natais, perinatais e pós-

natais, tanto das meninas com SR quanto das crianças que compuseram o grupo controle. Além 

disso, o questionário conta com questões exclusivas sobre o histórico das meninas com SR (tipo 

de SR, estágio da doença, tipo de mutação no MECP2, idade de manifestação e diagnóstico, 

primeiros sintomas, acompanhamentos realizados e quadro clínico atual).  

 

             5.3.7 Peabody Picture Vocabulary Test - fourth edition (PPVT-4) 

O PPVT é um teste amplamente aceito e citado na literatura internacional para avaliar 

vocabulário receptivo a partir dos 2 anos e 6 meses, até 90 anos de idade ou mais (DUNN; 

DUNN, 2007; TIBÉRIO, 2017; MATOS, 2018).  

Trata-se de um teste de origem americana que está na quinta edição, mas que não possui 

normatização para a população brasileira. Neste estudo foi utilizada a sua quarta versão (PPVT-

4) que, apesar de não ser normatizada para uso no Brasil, foi traduzida para o português 

brasileiro por Tibério (2017), do grupo de pesquisa Escolarização Inicial e Desenvolvimento 

Psicológico (EIDEP) da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), e cedido 

para utilização na presente pesquisa. 

 A escolha de utilizar um instrumento que, embora tenha sido traduzido para o 

português, não está normatizado, se justificou pelo fato deste teste ser o mais utilizado em 

pesquisas internacionais, possuir ilustrações maiores e coloridas e apresentar versão digital de 

aplicação (compatível com notebooks e tablets), enquanto os instrumentos brasileiros que 

avaliam vocabulário receptivo possuem desenhos de linha preta em fundo branco (conforme 

Figura 1, apresentada previamente) e a aplicação é manual (com o avaliado apontando para 

estímulos impressos).  

O PPVT-4 possui 228 páginas e em cada página há quatro quadrantes com imagens 

coloridas, sendo uma das quatro imagens ilustrativa do significado da palavra pronunciada pelo 
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avaliador. As 228 páginas são divididas em 19 conjuntos e cada conjunto é formado por 12 

páginas. O nível de dificuldade é progressivo (DUNN; DUNN, 2007; TIBÉRIO, 2017; 

MATOS, 2018).   

O teste de vocabulário por imagens Peabody pode ser aplicado em pessoas com diversas 

deficiências (como, por exemplo, paralisia cerebral severa ou com outras deficiências físicas), 

visto que o avaliado não precisa escrever ou responder oralmente, mas apenas apontar para a 

imagem que corresponde à palavra pronunciada pelo avaliador ou sinalizar “sim” ou “não” para 

cada uma das quatro opções sinalizadas pelo examinador (DUNN; DUNN, 2007; TIBÉRIO, 

2017).  

Na aplicação tradicional do teste, inicia-se com folha de treino (Treino A para crianças 

menores de 4 anos e Treino B para pessoas acima dessa idade). Se o avaliado responde 

corretamente a 2 das 4 palavras pronunciadas, prossegue-se para os itens correspondentes a sua 

idade. A aplicação é interrompida quando o examinado erra 8 ou mais itens de um mesmo 

conjunto. O procedimento de avaliação consiste em o examinador dizer uma palavra e pedir 

para o avaliado apontar para a imagem ou dizer o número da imagem que corresponde a palavra 

pronunciada, considerando que cada imagem apresenta um número embaixo. São exemplos de 

comando: “mostre me” / “onde está?” / “qual o número?” (DUNN; DUNN, 2007; TIBÉRIO, 

2017; MATOS, 2018).   

Figura 2 - Página de treino A (cachorro, cadeira, menino e bicicleta) 

 

          Fonte: Manual Peabody Picture Vocabulary Test fourth edition (DUNN; DUNN, 2007, p.1).  
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5.3.8 Tobii Pro X3-120   

Foi utilizado o equipamento portátil computadorizado Tobii Pro X3-120 com o software 

Tobii Pro Lab Full Edition, desenvolvido para avaliar e registrar, em tempo real, a varredura 

visual de uma pessoa frente a um estímulo visual projetado na tela do computador. O rastreador 

foi acoplado na parte inferior de um monitor de 54,6 cm, tela 21,5´´, resolução máxima de 1920 

x 1080 pixels e ângulo de visão de 178° (H) / 178° (V). O Tobii Pro X3-120 possui as seguintes 

características: 

Quadro 4. Especificações do Tobii Pro X3-120. 

Comprimento 324 mm (12,7 '') 

Peso  118 gramas (4,2 oz) 

Taxa de amostragem 120 Hz 

Tipo de rastreio Binocular 

Medição de pupila 40 Hz (somente modo pupila brilhante) 

Latência total do sistema <11 ms 

Sensores de imagem 3 sensores com iluminação infravermelha 

Tempo de recuperação do rastreio 
Piscar:  imediatamente  

Após perder o rastreio: <100 ms 

Movimento da cabeça* 

Liberdade de movimento da cabeça a 80 cm (largura 

x altura): 50 cm x 40 cm (19.7″ x 15.7″) 

Distância de operação (rastreador ocular para 

Participante): 50 – 90 cm (19.6″ – 35.4″) 

Tamanho de tela recomendado Até 25 ″ (16:9) 
Fonte: User manual Tobii Pro X3-120 Eye Tracker (2017). 

* Considerando que o participante tenha pelo menos um dos olhos no campo de rasteio do equipamento e que o 

rastreador ocular esteja em um ângulo de 20 graus com a tela 

 

Dentre as medidas fornecidas pelo Tobii estão: fixação, que são instantes em que os 

olhos estão relativamente fixos em algo e pode ser definido como instantes entre o final de uma 

sacada e o início de outra (GALLEY; BETZ; BINIOSSEK, 2015); as sacadas, que são 

movimentos oculares rápidos que ocorrem em curtos períodos (de 30 a 120 milissegundos) 

entre as fixações (BALAM e OSÓRIO, 2018). Existem outras medidas, porém, não são foco 

desse estudo e, portanto, não serão discutidas. 

Para realizar o rastreamento, o equipamento usa iluminadores infravermelhos que 

possibilitam a identificação da direção do olhar e de padrões de reflexão nas córneas do 

participante. Segundo Balam e Osório (2018), sistemas que utilizam reflexão de córnea são os 

mais adequados para estudos com crianças, uma vez que os padrões de reflexão, juntamente 

com outros dados visuais sobre o participante, são coletados por sensores de imagem (ou por 
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uma câmera de vídeo) – o que significa que o instrumento não oferece nenhum risco ao 

avaliado, a não ser um possível cansaço, como o decorrente de qualquer processo avaliativo. 

A distância entre os olhos do participante e o rastreador de olho deve ser de 

aproximadamente 50 – 90 cm (19.6″ – 35.4″) para o melhor desempenho, pois se o rastreador 

estiver muito próximo ou muito afastado do participante existe o risco de que se percam alguns 

dados sobre o olhar. Ambos os olhos são rastreados simultaneamente e, mesmo que o 

participante mova a cabeça de modo que apenas um olho fique no campo de captura, o 

equipamento é capaz de captar o movimento desse olho e compensar a falta momentânea do 

outro. 

Antes da aplicação de qualquer tarefa, o equipamento precisa ser previamente calibrado, 

isto é, ajustado de forma que possa registrar as especificidades do olhar de cada participante. 

Para isso, o participante deve sentar-se em frente ao computador e olhar para um ponto em 

movimento pela tela do monitor (VELLOSO, ARAUJO e SCHWARTZMAN, 2009). A 

maioria dos equipamentos permite que o usuário defina qual o número de pontos irá utilizar em 

uma determinada pesquisa e, de modo geral, a calibração pode ser feita com 2, 5, 9 ou 16 pontos, 

quanto mais pontos, maior será a precisão espacial da posição do olhar, entretanto, para definir-

se qual a melhor calibração a ser utilizada é necessário levar em conta o controle oculomotor e 

tempo de atenção da população a ser avaliada (FENG, 2011; GREDEBACK; JOHNSON; 

HOFSTEN, 2010).  

Nesse estudo optou-se por uma calibração de 5 pontos, pois os pontos são maiores, 

deslocam-se mais lentamente e necessitam de meio segundo de fixação do olhar. Segundo 

Baptista et al. (2006), o fato de os pontos serem maiores permite que a calibração seja ajustada 

mais fácil e rapidamente às crianças com SR, ainda que não seja tão precisa quanto a calibração 

com mais pontos.  

 

5.4 Local 

O estudo foi realizado em duas etapas: primeiro, vistas domiciliares as meninas com SR 

para assinatura dos TCLEs e preenchimentos dos questionários mencionados anteriormente. A 

segunda etapa, avaliação com equipamento de rastreio ocular, foi realizada no Laboratório 

Transtornos do Espectro do Autismo (Laboratório TEA-MACK), que faz parte do Programa de 

Pós-graduação em Distúrbios do Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
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do Estado de São Paulo. A sala, na qual o equipamento de rastreamento ocular estava instalado, 

era de pequeno porte, com pouca iluminação e sem estímulos distratores no campo visual das 

meninas.  

 

5. 5 Procedimento 

 

Após autorização dos responsáveis pela instituição (na qual as meninas do Grupo 

controle estudavam) e dos pais (de meninas do Grupo SR e Controle), a pesquisadora iniciou a 

seleção das garotas de ambos os grupos, seguindo os critérios de inclusão e exclusão descritos 

anteriormente. A execução do projeto seguiu o fluxograma apresentado na Figura 3. 

 

Figura 3. Fluxograma de execução do projeto 

 

  Fonte: a autora (2020) 

A Associação Brasileira de Síndrome de Rett (Abre.te) comunicou as famílias 

cadastradas, que possuíam filhas entre 7 e 13 anos, sobre o estudo. Posteriormente a 

pesquisadora entrou em contato com os pais que manifestaram interesse em participar e 

agendou uma visita domiciliar, na qual foram coletadas as assinaturas dos  TCLEs e 

preenchidos, juntamente com os pais, a Escala de Kerr (Anexo I), o Communication and 

Symbolic Behavior Scales (CSBS DP) Infant-Toddler Checklist (Anexo II), o Questionário de 
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dificuldades comunicativas (Anexo III), um questionário com o nome dos itens de vocabulário 

receptivo a serem avaliados no equipamento de rastreio ocular (Apêndice I) e um breve 

questionário de anamnese (Apêndice II). 

Todas as visitas foram realizadas em horários que, segundo as famílias, as meninas, 

geralmente, estavam acordadas e bem dispostas. Foi realizada uma visita por período, pois, 

além coletar os dados citados anteriormente, a pesquisadora realizou observação de atividades, 

desenhos animados e músicas que as garotas gostavam. O intuito foi conhecer previamente as 

preferências de cada uma das meninas para fornecer tais reforçadores entre os intervalos da 

avaliação no equipamento de rastreio ocular. 

 Com base nas informações obtidas nas visitas, a tarefa foi construída. Na aplicação 

tradicional PPVT-4, conforme discutido na caracterização do instrumento, a testagem inicia-se 

com a página de treino. Se o participante responder corretamente a 2 das 4 palavras 

pronunciadas, prossegue-se para os itens correspondentes a sua idade. Já a interrupção da 

administração do teste ocorre sempre que o participante errar 8 ou mais itens de um mesmo 

conjunto. 

 Entretanto, quando é esperado que o avaliado tenha capacidade de vocabulário abaixo 

dos 10% (em relação à média dos demais participantes da mesma idade), deve-se iniciar pelos 

itens mais fáceis, para não desencorajar o avaliado com possíveis falhas no início da testagem 

(DUNN; DUNN, 2007). Devido às suas múltiplas e severas deficiências presentes em garotas 

com SR a tarefa avaliativa de vocabulário receptivo do presente estudo  foi composta pelo 

Treino A e os 12 estímulos iniciais (Conjunto 1) do PPVT-4, que correspondem a vocábulos 

presentes no repertório linguístico de crianças de 2 anos e 6 meses a 3 anos e 11 meses. 

 Os bancos de linguística Corpus Brasileiro e da Associação Brasileira de Dislexia 

(ABD) foram consultados a fim de verificar a frequência (baixa, média ou alta) dos vocábulos 

do PPVT-4  no português brasileiro e sobretudo no ensino infantil (já que os estímulos do 

conjunto 1 do PPVT-4 é destinado a esse público).  

O Corpus Brasileiro é uma base de dados com um bilhão de palavras de português 

brasileiro contemporâneo, de vários tipos de linguagem. O banco apresenta a quantidade de 

vezes que uma determinada palavra aparece no português brasileiro, porém, não classifica a 

frequência entre baixa, média ou alta. Para que essa classificação fosse realizada, foi necessário 
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calcular a média e o desvio padrão para posteriormente categorizá-las entre baixa, média ou 

alta.   

Já o ABD é composto por palavras presentes em literatura infantil destinada a crianças 

do ensino infantil até o 4º ano do ensino fundamental e, além de apresentar a periocidade de 

cada palavra por ano escolar (ensino infantil, 1º ano, 2º ano, 3º ano e 4º ano), ele apresenta uma 

classificação, por série escolar, que varia entre baixa, média ou alta.  

Todos os vocábulos que compunham o conjunto 1 do PPVT-4 e que foram utilizados na 

presente pesquisa possuíam uma frequência entre média e alta, tanto no português brasileiro 

quanto para o ensino infantil, conforme o Quadro 5.  

 

 Quadro 5.  Frequência das palavras do PPVT-4 nas bases ABD e Corpus brasileiro 

     

Fonte: a autora (2020) 

* Frequência para o ensino infantil 

 

 

Conforme informado anteriormente, a avaliação foi composta pelos 12 estímulos 

iniciais que compõem o conjunto 1 do PPVT-4. A fim de verificar se de fato as meninas 

conheciam/compreendiam os vocábulos do teste e que suas escolhas não eram aleatórias, a 

mesma tarefa foi realizada três vezes,  porém, com randomização dos estímulos (conforme 

Quadro 6). 

 

 

 

Itens do PPVT-4 Frequência na ABD* Frequência Corpus brasileiro 

Bola Alta Alta 

Cachorro Alta Média 

Colher Média Média 

Pé Alta Alta 

Pato Alta Média 

Banana Alta Média 

Sapato Alta Média 

Xícara Alta Média 

Comer Média Alta 

Ônibus Média Alta 

Flor Alta Média 

Boca Alta Alta 
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Quadro 6. Randomização dos estímulos do conjunto 1 do PPVT-4.  

 

  
                

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                     Fonte: a autora (2020) 
 

Para padronizar o processo avaliativo, no sentido de todas as participantes ouvirem os 

comandos no mesmo instante e com a mesma entonação, a pesquisadora gravou os comandos 

[“olha para tv” e “olha... (nome do estímulo”)] que seriam dados para as garotas no momento 

da avaliação em um estúdio profissional. Os áudios foram equalizados e masterizados, ficaram 

com resolução de 24Bit 48.1kHz stereo e foram adicionados a telas que continham os estímulos 

visuais do PPTV-4, que por sua vez possuíam resolução de 600x600 DPI (Dots Per Inch). Cabe 

ressaltar, que foram usados os estímulos originais do PPVT-4, conforme Figura 2 (sessão 

instrumentos).  

Não há consenso na literatura sobre SR sobre o tempo de apresentação de um estímulo, 

cada pesquisador utiliza um determinado período, por exemplo, os pesquisadores Velloso, 

Araujo e Schwartzman (2009) utilizaram 4 segundos,  Baptista et al. (2006), Djukic e 

Mcdermott (2012) e Djukic et al. (2012) utilizaram 5 segundos, Rose et al. (2016) 6 segundos, 

Berardineli (2015) 8 segundos e Amorosino (2006), Rose et al. (2013) e Djukic et al. (2014) 10 

segundos, ou seja, o tempo de apresentação dos estímulos variou entre 4 e 10 segundos de um 

estudo para outro.   

De acordo com Bergelson e Swingley (2012), que avaliaram linguagem em bebês típicos 

por meio rastreamento ocular, crianças entre 6 e 9 meses, ao ouvirem um comando para olhar 

para uma imagem em específico, gastam entre 367 a 3.500 milissegundos para reconhecer 

estímulos comuns do cotidiano (por exemplo, partes do corpo e alimentos). A literatura 

Timeline 1 Timeline 2 Timeline 3 

Bola Cachorro Boca 

Cachorro Bola Flor 

Colher Pé Ônibus 

Pé Colher Comer 

Pato Banana Xícara 

Banana Pato Sapato 

Sapato Xícara Banana 

Xícara Sapato Pato 

Comer Ônibus Pé 

Ônibus Comer Colher 

Flor Boca Cachorro 

Boca Flor Bola 
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(LATOURRETTE; WAXMAN, 2019) sugere que, em pesquisa com bebês típicos com uso de 

rastreio ocular, se conceda um tempo para familiarização do estímulo, utilize-se comando 

verbal e conceda 5 segundos para reapresentação do estímulo.  

Considerando que a Síndrome de Rett, em sua forma clássica, manifesta-se entre 7 e 18 

meses de idade (HAGBERG et al., 1983) e que após a manifestação as garotas passam a não 

atingir os marcos do desenvolvimento típico (BERGER-SWEENEY, 2011), esse estudo adotou 

o paradigma de pesquisas que avaliaram bebês típicos por meio de rastreio ocular. Dessa forma, 

cada tela de estímulo foi apresentada por 5 segundos para familiarização, posteriormente as 

garotas ouviram o comando para olhar para uma estímulo/imagem em específico (os comandos 

auditivos estavam acoplados aos estímulos visuais, conforme descrito anteriormente), a tela 

com o estímulo foi novamente reapresentada por mais 5 segundos, para que as garotas fizessem 

o julgamento e escolhessem o estímulo que julgavam ser correto, conforme Figura 4. 

 

Figura 4. Etapas da avaliação no equipamento de rastreio ocular 

 

Fonte: a autora (2020) 

Obs: Esse procedimento (com exceção da tela de treino, que tinha o intuito de explicar a atividade para a garotas 

na primeira avaliação) foi repetido 36 vezes: 12 vezes na timeline 1; 12 vezes na timeline 2 e 12 na timeline 3.  
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Antes de iniciar a calibração as meninas assistiram um trecho do videoclipe “meu 

pintinho amarelinho” (Coleção Galinha Pintadinha). Foi selecionado 12 segundos 

correspondentes ao refrão da música:  

“[...] Meu pintinho amarelinho cabe aqui 

na minha mão (na minha mão). Quando 

quer comer bichinhos. Com seus pezinhos 

ele cisca o chão[...].” 

O intuito foi treinar a fixação do olhar na tela do computador, garantir que as meninas 

usassem o rastreio ocular de forma eficiente, pelo menos em uma situação motivadora e que 

estivessem olhando para o monitor antes da calibração (AHONNISKA-ASSA et al., 2018; 

LATOURRETTE; WAXMAN, 2019).  

Já a escolha de apresentar a música “meu pintinho amarelinho” da coletânea Galinha 

pintada foi baseada nas visitas domiciliares, nas quais foram levantados, junto aos familiares, 

música e vídeos que as garotas gostavam de assistir no cotidiano. Dentre os itens mencionados 

pelos pais, a Galinha pintadinha era um dos desenhos que mais agradavam as meninas.  

Após finalizar a apresentação do desenho, foi realizado a calibração, nesse momento, as 

meninas receberam o comando “olha para a bolinha!”. Após a calibração, foi apresentada a tela 

com o estímulo intermediário (Figura 5) juntamente com o comando “olha para TV!” ( com 1 

segundo de duração), em sequência a tela com estímulo para familiarização (apresentação da 

tela para que as meninas pudessem explorar e se habituar com os estímulos) foi apresentada por 

5 segundos, após esse período as meninas ouviram o comando “olha...(nome do estímulo)!”, 

que tinha duração de 1 segundo e a tela, que tinha sido apresentada previamente para 

familiarização, foi reapresentada por  mais 5 segundos para que as meninas escolhessem o 

estímulo que julgassem ser correto. Dessa forma, a tela, que continha o estímulo requerido 

durante a avaliação, ficou exposta por 10 segundos (5 segundos para a familiarização e mais 5 

segundos para que as garotas pudessem responder).   

Conforme descrito anteriormente, durante a avaliação foi apresentada (por 1 segundo) 

uma tela intermediária com um alvo ao centro (Figura 5) juntamente com o comando “Olha 

para a TV!”. O intuito foi fazer com que as garotas voltassem sua atenção para o centro da tela, 

evitando que mantivessem o olhar no mesmo campo do estímulo anterior. A tela intermediária 
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também foi exibida antes da apresentação da primeira tela com estímulo para a familiarização, 

com o mesmo objetivo.   

 

Figura 5. Tela com estímulo intermediário com um alvo no centro 

 

 
                                              Fonte: a autora (2020) 

 

 

O ambiente, no qual foram realizadas as avaliações, era silencioso, pequeno porte e sem 

estímulos distratores no seu campo de visão. Além disso, uma câmera foi acoplada ao monitor 

com a finalidade de registrar possíveis episódios de convulsões, apneias e hiperventilações das 

meninas com SR. 

As meninas foram posicionadas a uma distância de 50 a 90 cm do rastreador (a distância 

foi ajustada de participante para participante, a depender da necessidade de cada garota), mas 

sempre seguindo os parâmetros contidos no User manual Tobii Pro X3-120 Eye Tracker (2017). 

Para minimizar os movimentos do corpo e da cabeça todas as garotas sentaram-se no colo de 

um cuidador (conforme figura 6), que permaneceu vendado durante todo processo avaliativo, 

esse procedimento é consenso na literatura sobre avaliação dessa população por meio do 

equipamento de rastreio ocular (DJUKIC et al., 2012; DJUKIC et al., 2014; ROSE et al., 2019a, 

2019b, 2017, 2016, 2013; AHONNISKA-ASSA et al., 2018). Por meio da câmera (Figura 6), 

foi possível verificar que as meninas com SR, assim como descrito na literatura (ROSE et al., 

2019b), apresentavam dificuldade de sustentar a cabeça numa determinada posição por longos 
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períodos. Quando isto foi constatado os pais foram orientados a segurarem a cabeça de suas 

filhas numa posição adequada.  

 

Figura 6. Tela do equipamento de rastreio ocular no momento da avaliação. 

 
                             Fonte: software Tobii Pro Lab Full Edition 

                            Obs.: O rosto da participante foi encoberto nessa ilustração por questões éticas. 

 

Foram concedidos intervalos para descanso entre as avaliações, visto que as meninas 

com SR apresentaram dificuldade para sustentar a atenção por longos períodos, assim como 

descrito por Rose e colaboradores (2017).  A duração do intervalo variou conforme a 

necessidade de cada garota e, durante esse período, foram realizadas atividades que eram do 

seu interesse. Após o descanso, foi realizada uma nova calibração e todo processo descrito na 

Figura 4 foi repetido. Com o intuito de padronizar a aplicação, as meninas com 

desenvolvimento típico passaram pelo mesmo processo avaliativo. A avaliação teve duração 

total de 12 minutos e 96 milissegundos (4 minutos e 32 segundos por timeline), sem contabilizar 

os intervalos para descanso. 
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6 TRATAMENTO DOS ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto de pesquisa foi enviado para o Comitê de Ética em Pesquisa com seres 

humanos da Universidade Presbiteriana Mackenzie e aprovado sob Certificado de Aprovação 

para Apreciação Ética (CAAE): 12824219.7.0000.0084.  

Os responsáveis pelas instituições receberam o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) destinado a instituições (Apêndice III). Da mesma forma, os pais pelas 

crianças de ambos grupos receberam o TCLE destinado a pais ou responsáveis pelo participante 

da pesquisa (Apêndice IV) e o TCLE destinado ao participante (Apêndice V), ambos foram 

assinados mediante leitura e compreensão das informações.  

Nesse estudo, o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido – TALE (Apêndice VI) foi 

apresentado apenas para as garotas que compuseram o grupo controle. Devido as múltiplas 

deficiências e comprometimento intelectual severo das meninas com SR, conforme discutido 

ao longo da fundamentação teórica, o seu assentimento foi avaliado de acordo com suas reações 

ao longo das tarefas, quando apresentaram cansaço e/ou irritação, as atividades foram 

interrompidas e concedido intervalo para descanso.  

Em todas as etapas do estudo, as participantes e/ou responsáveis tiveram acesso a 

pesquisadora responsável para o esclarecimento de eventuais dúvidas e tiveram o direito de se 

retirar do estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. Além disso, as 

informações coletadas foram analisadas em conjunto com a de outras participantes, de modo 

que foi garantido o sigilo, a privacidade, nome das participantes e confidencialidade dos dados 

obtidos. 

 

6.1 Riscos e benefícios  

Os riscos durante a realização da avaliação de vocabulário receptivo foram mínimos, ou 

seja, foi semelhante àquele sentido num exame psicológico de rotina, visto que o equipamento 

de rastreamento ocular não provocou efeitos colaterais ou prejuízos ao avaliado. Foi oferecido 

intervalo para descanso para minimizar o desconforto por terem que ficar sentada olhando para 

imagens.  
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Como benefícios, os pais receberam um relatório com o desempenho de suas filhas na 

tarefa. Esse relatório foi fornecido após a finalização do projeto de pesquisa. A pesquisadora 

entrou em com contatos com os responsáveis para falar sobre o desempenho de suas filhas, bem 

como apresentar os resultados da pesquisa. Além do contato telefônico, os responsáveis 

receberam o relatório via e-mail.  
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7 ANÁLISE DOS DADOS 

 

7.1 Medidas de movimento ocular obtidas pelo equipamento de registro de movimentos 

oculares 

Foram desenhadas áreas de interesse (Area of Interest – AOI) tanto para telas de 

familiarização quanto para as de teste. No total, foram desenhadas, em formato de quadrado, 4 

AOIs por tela (conforme ilustração da Figura 7), nomeadas com a mesma nomenclatura adotada 

pelo próprio PPVT-4 para cada um dos quadrantes, ou seja: 1, 2, 3 e 4. Dessa forma, foi 

desenhada uma AOI para estímulo alvo (aquele que possuía o desenho que ilustrava a palavra 

ouvida pela participante) e mais três AOIs para os demais estímulos. A posição (1, 2, 3 ou 4) 

ocupada pelo estímulo alvo permaneceu conforme estabelecido pelo próprio PPVT-4, não 

foram realizadas alterações nos estímulos, bem como em suas posições nos quadrantes. 

 

Figura 7. Ilustração da Area of Interest (AOI) desenhada para os estímulos do PPVT-4. 

 

Fonte: Estímulo do Peabody Picture Vocabulary Test fourth edition-PPVT-4 (DUNN; DUNN, 2007, p.1), com 

Area of Interest (AOI) desenhada pela autora.  

 

Para análise dos dados provenientes do rastreamento ocular foram utilizadas diversas 

medidas, conforme Quadro 7. 
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Quadro 7. Medidas utilizadas para análise dos dados de movimentos oculares. 

 

Fonte: a autora (2020) 

ms: milissegundos 

* Essa medida foi usada uma vez que pesquisas anteriores (JAHANIAN; KESHVARI; ROSENHOLTZ; PIETERS; 

WEDEL, 2012) revelaram que uma fixação com processamento cognitivo completo demora no mínimo 100-120ms. 

 

Em relação a medida de Padrão de rastreio completo, cabe ressaltar que quando a 

participante olhou, pelo menos, uma vez para os quatro estímulos dentro de uma tela, a 

pontuação dela foi considerada 1, enquanto, se ela não olhou nenhuma vez, para pelo menos 

um dos quatro estímulos, sua pontuação foi considerada como 0. Essa medida foi somada para 

obter o número de telas de estímulos que tiveram rastreio completo, isto é, quando a participante 

explorou todos os estímulos. Portanto, a pontuação total na familiarização ou no teste poderia 

ir de 0 a 36 (12 para cada aplicação do teste). Com essa medida foi possível averiguar se o 

padrão de rastreio das participantes era um padrão completo ou com omissões, no qual se 

pulava/omitia um ou mais estímulos. 

As medidas de número de fixações, tempo de fixação, tempo médio de fixação, visitas, 

tempo de visita e tempo médio de visita foram calculados para as telas de familiarização e teste, 

bem como para a área de interesse correspondente a resposta correta. A latência para a primeira 

fixação foi calculada para as quatro áreas de interesse, bem como para a área de interesse que 

Medidas  Parâmetro  

 

Número de Fixações 
 

Caracterizada pelo número de vezes que as participantes pararam e fixaram 

o olhar em alguma parte da área de interesse. 

Número de Fixações 

de no mínimo 120ms 

Caracterizada pelo número de vezes que as participantes pararam e fixaram 

o olhar na área de interesse do estímulo correto de cada tela do teste*. 

Tempo de fixação Caracterizado pelo tempo de fixação somado de cada participante. 

Tempo médio de 

fixação 

Caracterizado pelo tempo de fixação somado e dividido pelo número de 

fixações de cada participante. 

Latência para a 

primeira fixação 

Definida pelo tempo que a participante demorou para olhar para cada uma 

das áreas de interesse desde a apresentação do estímulo. 

Visitas Caracterizada pelo número de visitas que cada participante fez a cada uma 

das áreas de interesse. 

Tempo de visita Caracterizado pelo tempo que cada participante gastou olhando para cada 

uma das áreas de interesse. 

Tempo médio de 

visita 

Definido pelo tempo de visita de cada participante dividido pelo seu 

número de visitas. 

Padrão de rastreio 

completo 

Definido como a quantidade de estímulos do teste PPVT-4 e se a 

participante olhou para todos os estímulos dentro da tela. 
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correspondeu a resposta correta. O número de fixações de no mínimo 120 ms foi calculado 

somente para a área de interesse correspondente ao estímulo correto. O padrão de rastreio com 

omissão foi calculado para as telas de familiarização e teste. 

 

7.2 Tratamento estatístico  

As análises foram conduzidas, de forma geral, no SPSS versão 22, porém, algumas 

análises foram feitas no Statistica versão 10 e Programa R, conforme explanado abaixo. 

  Tendo em vista o número de participantes da amostra, foram conduzidos teste de 

Shapiro-Wilk para analisar a normalidade das medidas usadas no presente estudo. Com base no 

teste, foi decidido se os testes conduzidos seriam paramétricos ou não-paramétricos. 

Para fazer comparações entre o grupo com Síndrome de Rett e o grupo típico, foram 

conduzidos testes t de Student, quando os dados eram paramétricos, e testes U de Mann-

Whitney, quando os dados não eram paramétricos. No caso dos testes t de Student, foi aplicada 

a correção de Welch quando o teste de Levene foi significante.   Isto é, quando o teste Levene 

(avalia a homogeneidade de variâncias) detectou que as variâncias eram diferentes, foi realizada 

a correção de Welch, que é uma adaptação do teste t de Student, porém, empregado quando há 

heterogeneidade de variâncias. A variável independente em todos os testes foi o grupo e as 

variáveis dependentes foram as medidas de movimentos oculares. 

De forma, ao encontrar uma medida de movimento ocular que estivesse relacionada com 

o número de acertos nos itens do PPVT-4, foram calculados diversos coeficientes de correlação 

de Pearson, quando paramétrico, e de Spearman, quando não paramétrico, entre as medidas de 

movimento ocular e o número de estímulos que os responsáveis julgavam que o participante 

com Síndrome de Rett conhecia. Para isso, foi feita uma matriz de correlações usando o pacote 

GGally (SCHLOERKE et al., 2018) no R (R CORE TEAM, 2020). 

Com o intuito de analisar o aprendizado durante a tarefa, análises de múltipla variância 

(MANOVA) foram conduzidas. Foi inserida na análise o fator grupo (podendo ser típico ou 

Síndrome de Rett) e momento (podendo ser momento 1, momento 2 ou momento 3), relativo à 

cada uma das timelines do teste. Com isso foi calculado o efeito principal do grupo, do momento 

a interação dos dois. Comparações planejadas também foram calculadas usando o teste de 

Fisher para diferença mínima significativa (LSD; least significant difference, em inglês). As 

comparações planejadas foram feitas entre grupos para os três momentos, e intragrupo para os 
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três momentos também. Essas análises foram feitas no Statistica versão 10. Quando os dados 

apresentavam distribuição não paramétrica, foi usado teste tipo-MANOVA não paramétrico 

para dados longitudinais (BRUNNER; PURI, 2001; NOGUCHI et al., 2012) a partir do pacote 

nparLD (NOGUCHI et al., 2012) no R (R CORE TEAM, 2020) e as comparações planejadas 

intergrupo foram calculadas a partir do teste U de Mann-Whtiney, enquanto as comparações 

intragrupo foram calculadas usando o teste dos postos sinalizados de Wilcoxon. As medidas 

usadas como variável dependente foram: número de fixações na AOI correta; visitas na AOI 

correta; padrão rastreio completo na familiarização (procedimento de apresentação da tela para 

que as meninas pudessem explorar e se habituar com os estímulos), padrão de rastreio completo 

no teste. 

Com o objetivo de calcular a relação entre a idade das participantes e o vocabulário 

receptivo mensurado através medidas oculares no PPVT- 4, foram calculados coeficientes de 

correlação de Spearman entre a idade (em meses) e o número de fixações no estímulo correto, 

bem como entre a idade (em meses) e o número de visitas no estímulo correto. A análise foi 

conduzida separadamente para o grupo típico e para o grupo com Síndrome de Rett. 

A escala de dificuldades comunicativas (BALESTRO; FERNANDES, 2012) e a escala 

CSBS (WETHERBY et al., 2002), respondidas pelos pais das participantes do grupo com 

Síndrome de Rett, foram correlacionadas com o vocabulário receptivo, que foi mensurado 

através de medidas oculares. 

A fim de analisar qual o impacto do quadro clínico no vocabulário receptivo, a escala 

de Kerr et al. (2001) foi correlacionada com o vocabulário receptivo (mensurado por meio dos 

estímulos do PPVT-4 apresentados no equipamento de rastreio ocular). Dessa forma, foi 

calculado os coeficientes de correlação de Pearson entre o escore da Escala de Kerr e o número 

de fixações/visitas na AOI correta.  

Visando entender se essa correlação poderia ocorrer simplesmente por um número mais 

alto de fixações/visitas em geral, e consequentemente também mais fixações na área de 

interesse do estímulo correto, foi conduzida duas regressões lineares hierárquicas: uma para o 

número de fixações e outra para o número de visitas. No primeiro passo dessa regressão linear 

foi inserido o número total de fixações/visitas e no segundo passo o número total de 

fixações/visitas no estímulo correto. Dessa forma, se a relação se desse pelo maior número de 

fixações/visitas, essa variação seria encontrada no primeiro passo. A quantidade de variação 
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que fosse explicada no segundo passo seria a variação de fato relacionada ao número de 

fixações/visitas na área correta. 

Por fim, foi investigada a relação entre o padrão de rastreio (completo ou com omissões) 

e o desempenho na tarefa PPVT-4. Assim, foi calculado os coeficientes de correlação de 

Spearman entre o número de fixações/visitas na área correta com o padrão de rastreio completo 

na tela de familiarização, bem como na tela de teste. Dessa forma, foi possível verificar se 

existia relação entre o fato de a participante rastrear todos os estímulos durante a familiarização 

e o desempenho dele no teste, bem como investigar o rastreio realizado por ele e seu 

desempenho no teste. Essa análise foi feita separadamente para o grupo típico e o grupo 

Síndrome de Rett. 
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8 RESULTADOS 

 

8.1 Dados dos movimentos oculares e desempenho do Grupo Rett nos questionários 

preenchidos pelas famílias 

Em relação a qualidade dos dados de movimentos oculares encontrados, em média, as 

participantes olharam para pelo menos alguma das áreas de interesse por 80,83% do tempo (DP 

= 10,67). A participante com maior porcentagem foi de 95% e o com menor foi de 55%. 

Dividindo pelos grupos, o grupo com Síndrome de Rett olhou para alguma das áreas de interesse 

por 78,34% do tempo (DP = 9,86), com o participante com menor porcentagem olhando 55% 

do tempo e o participante com maior porcentagem olhando 92% do tempo. Já o grupo típico 

apresentou uma média de 84,30% (DP = 11,32), com valor mínimo de 57% e valor máximo de 

95%. Houve uma tendência de diferença significativa entre os dois grupos e foi encontrado um 

tamanho de efeito médio (Mann-Whitney U = 48,50; N1 = 16; N2 = 11; p = 0,051; r = 0,38). 

Quanto ao tipo de mutação presente na amostra com Síndrome de Rett (Tabela 3), todas 

as meninas possuíam mutação no MECP2, conforme critério de inclusão, entretanto, houve 

diversidade no tipo e local da mutação: as participantes 2 e 8 possuíam a mesma mutação 

(p.Arg255X) e as participantes 5 e 12 a mutação p.Thr158Met, as demais possuíam mutações 

diferentes. 

No que diz respeito ao quadro clínico (Tabela 3), avaliado por meio da Escala de Kerr 

et al. (2001), observou-se novamente uma heterogeneidade clínica, apesar de as participantes 

estarem entre os estágios III e IV (conforme Tabela 1, seção participantes), elas apresentaram 

diferentes pontuações na escala: 7 meninas apresentaram menos de 50% de comprometimento 

clínico e as 7 restantes prejuízos entre 50% e 65,7%, lembrando que quanto maior a pontuação 

maior a gravidade do quadro clínico e a pontuação máxima na escala são 40 pontos. Cabe 

ressaltar que o percentual de prejuízo clínico foi calculado sobre a pontuação máxima da escala. 

Durante a visita domiciliar foram apresentados, aos pais, os 12 itens do PPVT-4 que 

seriam avaliados por meio do rastreio ocular. Após analisar as figuras correspondentes a cada 

vocábulo, os pais foram convidados a julgar se suas filhas compreenderiam ou não tal vocábulo. 

Todas as famílias, com exceção dos pais da participante 5, julgaram que suas filhas 

compreenderiam entre 50% a 100% dos itens avaliados, conforme Tabela 3. 
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Tabela 3. Caracterização do Grupo Rett: tipos de mutação, pontuação na Escala Kerr e 

percepção dos pais sobre o vocabulário receptivo de suas filhas. 

Participante 
Mutação no 

MECP2 

Escala Kerr 

n (%) 

Percepção dos pais sobre o 

vocabulário das meninas com SR 

n (%) 

Compreende Não compreende  

1 p.R106Q 17 42,5% 7 58,3% 5 41,7% 

2 p.Arg255X 19 47,5% 10 83,3% 2 16,7% 

3 p.R306C 23 57,5% 7 58,3% 5 41,7% 

4 p.Arg106Trp 19 47,5% 9 75,0% 3 25,0% 

5 p.Thr158Met 20 50,0% 10 83,3% 2 16,7% 

6 p.Arg294 16 40,0% 9 75,0% 3 25,0% 

7 p.R133C 20 50,0% 5 41,7% 7 58,3% 

8 p.Arg255X 21 52,5% 10 83,3% 2 16,7% 

9 p.Arg306Cys 17 42,5% 7 58,3% 5 41,7% 

10 p.Glu18Thrfs*21 6 15,0% 12 100,0% 0 0,0% 

11 p.Pro101Ser 22 55,0% 9 75,0% 3 25,0% 

12 p.Thr158Met 27 67,5% 11 91,7% 1 8,3% 

13 p.R106W 27 67,5% 6 50,0% 6 50,0% 

14 p.Gly269fs 18 45,0% 9 75,0% 3 25,0% 

Fonte: a autora (2020) 

A percepção dos pais sobre a comunicação das meninas com Síndrome de Rett foi 

avaliada por meio da Communication and Symbolic Behavior Scales e do questionário de 

dificuldades comunicativas. A Tabela 4, ilustra as pontuações, em percentual, atribuídas por 

eles em ambos testes.  

A Communication and Symbolic Behavior Scales possui três subdomínios: Valor social 

(composto pelos preditores: emoção, uso do olhar, uso da comunicação e de gestos) com 

pontuação máxima de 26 pontos; Valor de linguagem (composto pelos preditores sons e 

palavras), com pontuação máxima de 10 pontos e Valor simbólico (composto pelos preditores 

compreensão e uso de objetos), com pontuação máxima de 12 pontos. Como os subdomínios 

possuem pontuações totais diferentes, os percentuais foram calculados de maneira individual, 

por subdomínio.  De modo geral, as formas de comunicação mais utilizadas pelas meninas, 

conforme a percepção dos familiares, são as de Valor social, que incluem reações emocionais, 

olhar e gestos. 

Assim como o CSBS, o Questionário de dificuldades comunicativas possui diferentes 

domínios, cada qual com uma pontuação máxima: Domínio 1 (Impressão dos pais e/ou 



72 
 
 

 
 

cuidadores sobre eles próprios em relação a seus filhos) com pontuação máxima de 12 pontos; 

Domínio 2 (Percepção dos pais em relação à aceitação das pessoas para com seus filhos) com 

pontuação máxima de 4 pontos; Domínio 3 (Atitude dos pais e/ou cuidadores com seus filhos) 

pontuação máxima de 4 pontos e Domínio 4 (Impressão dos pais e/ou cuidadores em relação 

aos seus filhos) com pontuação máxima de 4 pontos. Por isso, o valor percentual foi calculado 

de forma individual, isto é, por domínio e de maneira geral (última coluna da tabela 4) para 

todos os domínios combinados.   

No domínio 1, conforme tabela 4, metade dos pais relataram que percebiam, em si, mais 

dificuldades do que facilidade de se comunicarem com suas filhas, enquanto a outra metade 

descreveu o inverso, ou simplesmente atribuíram 6 pontos (50%) para ambas opções (por 

exemplo, pais das participantes 4 e 7); No Domínio 2, metade dos pais descreveram que 

dificuldade em relação à aceitação das pessoas para com suas filhas, do que facilidade. No 

Domínio 3, nove familiares consideraram que possuem uma boa atitude frente as dificuldades 

comunicativas de suas filhas e, no quarto domínio, metade dos pais relataram que não 

percebiam ou não consideravam que a filhas possuíam dificuldade de compreensão.  

 

Tabela 4. Pontuação do Grupo Rett na Communication and Symbolic Behavior Scales (CSBS) 

e no Questionário de dificuldades comunicativas 

 
Fonte: a autora (2020) 

ID*.: Identificação do participante 

C*.: Concordo (representando maior dificuldade dos pais em se comunicarem com seus filhos)  

D**.: Discordo (representando uma não percepção ou menor dificuldade em se comunicarem com seus filhos) 

 

 

C** D*** C D C D C D C D

1 57,7% 40,0% 33,3% 58,3% 41,7% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 50,0% 50,0% 70,8% 29,2%

2 50,0% 30,0% 58,3% 33,3% 66,7% 75,0% 25,0% 75,0% 25,0% 25,0% 75,0% 45,8% 54,2%

3 30,8% 10,0% 33,3% 41,7% 58,3% 75,0% 25,0% 75,0% 25,0% 25,0% 75,0% 50,0% 50,0%

4 46,2% 30,0% 33,3% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 33,3% 66,7%

5 46,2% 0,0% 25,0% 66,7% 33,3% 50,0% 50,0% 75,0% 25,0% 25,0% 75,0% 58,3% 41,7%

6 76,9% 50,0% 50,0% 41,7% 58,3% 50,0% 50,0% 25,0% 75,0% 50,0% 50,0% 41,7% 58,3%

7 38,5% 0,0% 25,0% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 75,0% 25,0% 50,0% 50,0% 54,2% 45,8%

8 42,3% 30,0% 50,0% 33,3% 66,7% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 25,0% 75,0% 37,5% 62,5%

9 38,5% 0,0% 41,7% 58,3% 41,7% 75,0% 25,0% 75,0% 25,0% 75,0% 25,0% 66,7% 33,3%

10 96,2% 100,0% 100,0% 58,3% 41,7% 75,0% 25,0% 75,0% 25,0% 50,0% 50,0% 62,5% 37,5%

11 46,2% 50,0% 33,3% 58,3% 41,7% 50,0% 50,0% 100,0% 0,0% 25,0% 75,0% 58,3% 41,7%

12 46,2% 10,0% 41,7% 58,3% 41,7% 100,0% 0,0% 50,0% 50,0% 25,0% 75,0% 58,3% 41,7%

13 53,8% 10,0% 41,7% 25,0% 75,0% 75,0% 25,0% 75,0% 25,0% 100,0% 0,0% 54,2% 45,8%

14 53,8% 20,0% 33,3% 83,3% 16,7% 50,0% 50,0% 50,0% 50,0% 75,0% 25,0% 70,8% 29,2%

ID*

Questionário de dificuldades comunicativas

Social Linguagem Simbólico
Domínio 1 Domínio2 Domínio 3 Domínio 4 Total

CSBS
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8.2 Testes adotados na análise dos dados 

Para definir o tipo de teste que seria utilizado, paramétrico ou não paramétrico, a 

normalidade dos dados foi avaliada por meio do teste de Shapiro-Wilk. Os resultados 

encontrados para todas as medidas são expostos na Tabela 5. As análises a seguir foram 

conduzidas com base nos resultados encontrados a partir desse teste. Ressalta-se que o teste 

adotado só foi paramétrico quando as variáveis envolvidas possuíam distribuição normal, do 

contrário, foram conduzidas análises estatísticas não-paramétricas.  

 

Tabela 5. Resultados encontrados no teste de Shapiro-Wilk e, com base no resultado, se o teste 

adotado foi paramétrico ou não-paramétrico 

Medida Valor p Teste adotado 

Idade (em meses) 0,003 Não-paramétrico 

Escore da escala de Kerr et al. (2001) 0,076 Paramétrico 

Escore da escala de Dificuldade comunicativa 0,529 Paramétrico 

PPVT-4 compreensão total 0,852 Paramétrico 

Número de fixações 0,844 Paramétrico 

Número de fixações acima de 120 ms 0,001 Não-paramétrico 

Tempo total de fixação 0,976 Paramétrico 

Tempo médio de fixação 0,001 Não-paramétrico 

Latência para primeira fixação 0,429 Paramétrico 

Visitas 0,941 Paramétrico 

Tempo de visita 0,585 Paramétrico 

Tempo médio de visita 0,096 Paramétrico 

Padrão de rastreio completo <0,001 Não-paramétrico 

            Fonte: a autora (2020) 
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8.3 Comparação do desempenho entre as participantes com Síndrome de Rett e as típicas 

 

Para comparar as participantes com Síndrome de Rett e as participantes típicas, foram 

usados diversos testes t e testes de Mann-Whitney. Em relação ao número de fixações na 

familiarização, o grupo típico (M = 13,88; DP = 2,78) apresentou, em média, quase 2 fixações 

a mais por estímulo do que o grupo com Síndrome de Rett (M = 11,11; DP = 3,62), o que 

resultou  em uma diferença estatisticamente significativa com tamanho de efeito grande (t(23) = 

2,13; p = 0,044, d = 0,86).  

No teste, o grupo controle apresentou em média 14,17 (DP = 2,75) fixações por 

estímulo, enquanto o grupo com Síndrome de Rett apresentou 11,19 (DP = 3,62) fixações por 

estímulo, o que também resultou em uma diferença estatisticamente significativa com tamanho 

de efeito grande (t(23) = 2,271; p = 0,033; d = 0,93). Dessas fixações no estímulo correto no 

teste, o grupo controle teve 6,24 (DP = 2,56) fixações no estímulo correto, o que são quase 4 

fixações a mais que o grupo com Síndrome de Rett (M = 2,77; DP = 2,27). Houve diferença 

estatística com tamanho de efeito grande nesse medida (t(23) = 3,59; p = 0,002; d = 1,43).  

Também foram analisadas fixações de 120 ms ou mais no estímulo correto. Nesse 

sentido, o grupo controle (M = 4,52; DP = 2,55) apresentou em média quase 3 fixações com 

mais de 120 ms do que o grupo com Síndrome de Rett (M = 1,76; DP = 1,87), o que resultou 

numa diferença estatisticamente significativa de grande magnitude entre os grupos (Mann-

Whitney U = 17,00; N1 = 14; N2 = 11; p = 0,001; r = 0,66). 

Em relação ao tempo médio de fixação na familiarização, não foram encontradas 

diferenças significativas (Mann-Whitney U = 60,00; N1 = 14; N2 = 11, p = 0,352; r = 0,19). O 

grupo controle apresentou uma média de 198,22 ms (DP = 32,17) e o grupo com Síndrome de 

Rett apresentou uma média de 208,56 ms (DP = 96,58). O padrão também se repetiu no tempo 

de fixação nos estímulos do teste (Mann-Whitney U = 61,00; N1 = 14; N2 = 11, p = 0,381; r = 

0,19), com o grupo Síndrome de Rett tendo uma média de 216,97 ms por fixação (DP = 99,84) 

enquanto o grupo típico teve uma média de 211,38 ms por fixação (DP = 41,76). Também não 

foram encontradas diferenças estatisticamente significativas no tempo de fixação médio na área 

de interesse do estímulo correto (Mann-Whitney U = 58,00; N1 = 14; N2 = 11, p = 0,298; r = 
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0,21). O grupo com Síndrome de Rett apresentou uma média de 209,08 ms por fixação (DP = 

89,19) e o grupo típico uma média de 218,09 ms por fixação (DP = 44,52). 

Foram analisadas diferenças no tempo de latência até a primeira fixação na AOI do 

estímulo correto. Nessa medida, o grupo com Síndrome de Rett demorou em média 649,27 ms 

(DP = 330,10) para fazer a primeira fixação na AOI com a resposta certa, enquanto o grupo 

típico demorou em média 695,56 ms (DP = 298,30). Dessa forma, não foram encontradas 

diferenças significativas (t(23) = 0,363; p = 0,720; d = 0,15). 

Para as visitas durante a familiarização, os participantes do grupo Síndrome de Rett 

apresentaram em média 3,23 visitas (DP = 1,45) por tela de estímulo, enquanto o grupo típico 

teve uma média 5,51 visitas (DP = 1,52). Esses resultados indicam que o grupo com Síndrome 

de Rett chegou a fixar uma vez em média em 3 áreas de interesse, podendo ter sido no mínimo 

duas áreas de interesse, enquanto o grupo típico conseguiu analisar em média 5 áreas de 

interesse, podendo também ter sido no mínimo 2 estímulos repetidas vezes. Essa diferença foi 

estatisticamente significativa e de grande magnitude (t(23) = 3,82; p = 0,001; d = 1,54).  

Já na etapa do teste, o grupo com Síndrome de Rett (M = 4,23; DP = 1,01) fez em média 

1,5 visita a menos que o grupo controle (M = 2,69; DP = 0,91). Essa diferença também foi 

estatisticamente significativa e de grande magnitude (t(23) = 4,00; p = 0,001; d = 1,36). Por fim, 

nos estímulos corretos de teste, o grupo com Síndrome de Rett fez em média 0,70 visitas (DP 

= 0,37) no estímulo correto, enquanto grupo típico fez 1,51 visitas (DP = 0,45), mais que o 

dobro do grupo com Síndrome de Rett, tendo assim uma diferença significativa de magnitude 

grande (t(23) = 4,95; p < 0,001; d = 1,97). 

O tempo médio de visita na familiarização também apresentou diferença 

estatisticamente significante de alta magnitude (t(13,81) = 3,50; p = 0,004; d = 1,33), com o grupo 

com Síndrome de Rett (M = 1137,42 ms; DP = 530,02) tomando quase o dobro de tempo por 

visita que o grupo típico (M = 633,28 ms; DP = 83,26). O padrão se manteve no tempo médio 

de visita no teste (t(16,23) = 2,64; p = 0,018; d = 1,01), com o grupo com Síndrome de Rett tendo 

uma média de tempo de visita de 1222,43 ms (DP = 536,81), enquanto o grupo típico teve uma 

média de tempo de visita de 819,67 ms (DP = 171,09). Já em relação ao tempo médio de visita 

no estímulo certo, não houve diferença significativa (t(23) = 0,22; p = 0,828; d = 0,09). Nessa 
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medida, o grupo com Síndrome de Rett teve uma média de 1217,13 ms (DP = 607,06) enquanto 

o grupo típico teve uma média de 1172,44 ms (DP = 325,70). 

Na medida de padrão de rastreio completos nos estímulos de familiarização, o grupo 

com Síndrome de Rett (M = 4,50; DP = 7,10) obteve um escore menor do que um quarto do 

escore encontrado no grupo típico (M = 20.91; DP = 7,37). Esse escore indica que o grupo com 

Síndrome de Rett rastreou muito menos as telas de estímulos e os itens dentro das telas de 

estímulos que o grupo típico. Essa diferença no padrão de rastreio completo foi significativa e 

o efeito encontrado foi grande (Mann-Whitney U = 9,50; N1 = 14; N2 = 11, p < 0,001; r = 

0,74). No teste, o padrão de rastreio completo continuou apresentando diferença significativa 

(Mann-Whitney U = 15,00; N1 = 14; N2 = 11, p = 0,001; r = 0,68), com o grupo com Síndrome 

de Rett apresentando uma média de 2,71 rastreios completos (DP = 4,27) e o grupo típico uma 

média de 11,18 rastreios completos (DP = 6,23). 

 

8.4 Escolha da medida de movimento ocular relacionada com acerto aos itens 

 

Para encontrar a melhor medida que poderia representar os acertos no teste PPVT-4, 

uma série de correlações entre as medidas de movimentos oculares e o número de respostas 

conhecidas no PPVT-4 pelos participantes com Síndrome de Rett foram conduzidas. O 

resultado dessa série de correlações pode ser encontrado na Figura 8.  

Figura 8. Matriz de Correlação com as variáveis de movimentos oculares e o número de 

respostas conhecidas no PPVT- 4 das participantes com Síndrome de Rett.  
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Fonte: A autora (2020).  

Obs.: O número dentro do quadrado indica o coeficiente de correlação. A cor do quadrado na matriz indica a 

força da correlação: vermelho indica correlações próximas de 1, branco indica correlações próximas de 0, azul 

indica correlações próximas de -1. 

Legenda: Fix = Número de fixações na AOI correta; Fix_120 = alguma parte das áreas de interesse na AOI correta; 

Número de Fixações de no mínimo 120 ms; T_Fix = Tempo de fixação na AOI correta; T_m_fix = Tempo médio 

de fixação na AOI correta; Latencia = Latência para a primeira fixação na AOI correta; Visitar = Visitas na AOI 

correta; T_visita = Tempo de visita na AOI correta; T_m_visita = Tempo médio de visita na AOI correta; Rastreio 

= Padrão de rastreio completos; PPVT = número de respostas conhecidas no PPVT. Linhas e colunas envolvendo 

as variáveis Fix_120, T_m_fix e Rastreio apresentam o Coeficiente de correlação de postos de Spearman, enquanto 

o restante apresenta o Coeficiente de correlação de Pearson. 

Como visto na última coluna da Figura 8, as medidas de movimento ocular com maior 

correlação com o número de respostas conhecidas no PPVT-4 foram o Número de fixações na 

AOI correta (r = 0,52; p = 0,054), o tempo de fixação na AOI correta (r = 0,44; p = 0,119), o 

número de visitas (r = 0,52; p = 0,57) e tempo de visitas  (r = 0,48; p = 0,085). Mesmo com o 

valor p não ficando abaixo de 0,05, é possível perceber que o tamanho de efeito das medidas é 
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alto e que a significância não é encontrada, provavelmente, por conta do número de 

participantes (N = 14). Tendo em vista que o tempo está diretamente correlacionado com o 

número de fixações e visitas, optou-se por usar o número de fixações na AOI correta e o número 

de visitas na AOI correta como medida de acerto. 

 

8.5 Aprendizado durante a repetição da tarefa 

 

Para averiguar o aprendizado na tarefa, uma MANOVA de medidas repetidas foi 

conduzida. Dessa forma, foi possível avaliar o efeito principal nas variáveis de tempo e grupo, 

bem como na interação das duas. 

Para o número de fixações na AOI correta no momento de teste, o grupo com Síndrome 

de Rett teve uma média de 4,04 fixações (DP = 4,23) na primeira timeline, 2,38 fixações (DP = 

1,55) na segunda timeline e 1,89 fixações (DP = 1,46) na terceira timeline. Já o grupo típico 

teve 6,15 fixações (DP = 3,13) na primeira timeline, 6,42 fixações (DP = 2,21) na segunda 

timeline e 6,14 fixações (DP = 3,15) na terceira timeline. As médias e erros padrões do número 

médio de fixações na área correta para cada grupos durante o tempo podem ser encontrados na 

Figura 9.  

Em relação aos efeitos encontrados, foi encontrado efeito principal no grupo (F(1) = 

12,85; p = 0,002; η²p = 0,36), mas não foi encontrado efeito para o tempo (F(2) = 2,43; p = 

0,099; η²p = 0,10) e para a interação dos dois (F(2) = 2,81; p = 0,071; η²p = 0,11), embora exista 

uma tendência já que as magnitudes do efeito foram de tamanho médio. Comparações 

planejadas com o teste de Fisher para diferença mínima significativa apontou para uma 

tendência de diferença significativa no momento 1 entre os dois grupos (p = 0,067), uma 

diferença significativa no momento 2 (p < 0,001) e no momento 3 (p < 0,001). Não houve 

diferença significativa para o tempo entre as medidas do grupo típico (p1-2 = 0,715; p1-3 = 

0,983; p2-3 = 0,700), mas foi encontrada diferença significativa no grupo com Síndrome de 

Rett para o momento 1 com 2 (p = 0,015, para o momento 1 com 3 (p = 0,002). Não foi 

encontrada diferença significativa no grupo com Síndrome de Rett para o momento 2 com 3 (p 

= 0,468). 
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Figura 9.  Médias e erro padrão do grupo Típico e Síndrome de Rett para a fixação na 

área correta durante as três timelines do estudo. 

 

Fonte: a autora (2020) 

 

No que se refere ao número de visitas na AOI correta no momento de teste, o grupo com 

Síndrome de Rett teve uma média de 0,94 visitas (DP = 0,68) na primeira timeline, 0,60 visitas 

(DP = 0,29) na segunda timeline e 0,55 visitas (DP = 0,28) na terceira timeline. O grupo controle 

teve uma média de 1,57 visitas (DP = 0,66) na primeira timeline, 1,61 visitas (DP = 0,37) na 

segunda timeline e 1,36 visitas (DP = 0,52) na terceira timeline. As médias e erros padrões do 

número médio de visitas na área correta para cada grupos durante o tempo podem ser 

encontrados na Figura 10.  

Foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa para o efeito principal entre 

os grupos (F(1) = 24,54; p < 0,001; η²p = 0,52) e entre os momentos (F(2) = 4,95; p = 0,011; η²p 

= 0,18). Não foi encontrada interação entre grupo e momento (F(2) = 1,97; p = 0,152; η²p = 0,08). 

As comparações planejadas com o teste de Fisher para diferença mínima significativa 

apontaram que houve diferença significativa entre os grupos no momento 1 (p = 0,003), no 

momento 2 (p < 0,001) e no momento 3 (p < 0,001). Não houve diferença significativa dentro 

do grupo típico para o momento 1 com momento 2 (p = 0,792), momento 1 com 3 (p = 0,143) 
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ou momento 2 com 3 (p = 0,086). Porém, no grupo com Síndrome de Rett, foi encontrada 

diferença significativa entre o momento 1 com 2 (p = 0,010) e momento 1 com 3 (p = 0,004). 

Não foi verificada diferença significativa entre o momento 2 com 3 (p = 0,708). 

Figura 10. Médias e erro padrão do grupo Típico e Síndrome de Rett para as visitas na área 

correta durante as três timelines do estudo 

 
              Fonte: a autora (2020) 

 

Por fim, foram conduzidas as mesmas análises para o padrão de rastreio completo na 

tela de familiarização e na tela de teste. Na tela de familiarização, o grupo com Síndrome de 

Rett apresentou uma média de 2,50 rastreios completos (DP = 5,14) na primeira timeline, 1,00 

rastreio completo (DP = 1,14) na segunda timeline e 1,00 rastreio completo (DP = 1,47) na 

terceira timeline. Já o grupo típico apresentou 7,55 rastreios completos (DP = 4,01) na primeira 

timeline, 7,09 rastreios completos (DP = 2,30) na segunda timeline e 6,27 rastreios completos 

(DP = 3,61) na terceira timeline. As médias e erros padrões dos dois grupos nos três momentos 

podem ser visualizadas na Figura 11. 

O teste tipo-MANOVA não paramétrico apontou para um efeito principal no grupo (F(1) 

= 38,81; p < 0,001), mas não foi encontrado efeito no momento (F(1,69) = 0,81; p = 0,427) ou na 

interação (F(1,69) = 0,41; p = 0,631). Comparações planejadas com teste U de Mann-Whitney 

apontam para diferenças entre o grupo com Síndrome de Rett e o grupo típico no primeiro 

momento (p = 0,001), no segundo momento (p < 0,001) e no terceiro momento (p = 0,001). Já 

as comparações planejadas com teste dos postos sinalizados de Wilcoxon não mostrou diferença 
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significativa no grupo típico para o momento 1 com momento 2 (p = 0,199), no momento 1 

com momento 3 (p = 0,357) ou no momento 2 com momento 3 (p = 0,475). O mesmo padrão 

foi encontrado para o grupo com Síndrome de Rett (p1-2 = 0,223; p1-3 = 0,168; p2-3 = 1,000). 

Figura 11. Médias e erro padrão do grupo Típico e Síndrome de Rett para os padrões de rastreio 

completo na familiarização durante as três timelines do estudo. 

 

Fonte: A autora (2020). 

 

Para a tela de teste, o grupo com Síndrome de Rett teve em média 1,21 rastreios 

completos (DP = 2,08) na primeira timeline, 0,50 rastreio completo (DP = 1,09) na segunda 

timeline e 1 rastreio completo (DP = 1,62) na terceira timeline. Já o grupo controle demonstrou 

uma média de 4,91 rastreios completos (DP = 3,05) na primeira timeline, 4,00 rastreios 

completos (DP = 2,53) na segunda timeline e 2,27 rastreios completos (DP = 1,95) na terceira 

timeline. As médias e erros padrões dos dois grupos nos três momentos podem ser verificadas 

na Figura 12. O teste tipo-MANOVA não paramétrico apontou para um efeito principal no 

grupo (F(1) = 22,15; p < 0,001) e na interação de grupo e tempo (F(1,68) = 4,34; p = 0,018). Foi 

encontrado uma tendência de efeito principal no momento (F(1,68) = 2,70; p = 0,077).  

Comparações planejadas com teste U de Mann-Whitney apontam para diferenças entre 

os grupos no primeiro momento (p = 0,002), no segundo momento (p < 0,001) e uma tendência 

no terceiro momento (p = 0,085). Já as comparações planejadas com teste dos postos sinalizados 

de Wilcoxon para os momentos indicou, no grupo típico, diferença significativa entre o 
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momento 1 com 3 (p = 0,016) e momento 2 com 3 (p = 0,028). Não foi encontrada diferença 

estatisticamente significativa no momento 1 com 2 (p = 0,205). Em relação ao grupo com 

Síndrome de Rett, foi encontrada diferença significativa entre o momento 2 com 3 (p = 0,038) 

e uma tendência entre o momento 1 com 2 (p = 0,066). Não foi encontrada diferença entre o 

momento 1 com 3 (p = 0,832). 

 Figura 12. Médias e erro padrão do grupo Típico e Síndrome de Rett para os padrões 

de rastreio completo no teste durante as três timelines do estudo.  

 

 
Fonte: A autora (2020). 

 

 

8.6 Relação entre Idade e vocabulário receptivo 

Tendo em vista que a idade é um fator importante para a aquisição do vocabulário, bem 

como uma variável importante para o aumento da regressão de pacientes com Síndrome de Rett, 

averiguou-se se essa medida poderia estar relacionada com o número de acertos. Isto posto, foi 

calculado o coeficiente de correlação entre a idade e o número de fixações no estímulo correto, 

bem como com o número de visitas ao estímulo correto. As análises foram separadas pelos dois 

grupos, e o grupo controle serviu como o padrão esperado a ser seguido em populações típicas. 

Para o grupo controle, foi encontrado coeficientes de correlação significativo de grande 

magnitude entre a idade com o número de fixações no estímulo correto (rs = 0,75; p = 0,008) e 
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o número de visitas no estímulo correto (rs = 0,66; p = 0,026). Esses resultados demonstram 

que quanto maior a idade, maior o número de vezes que elas olharam para o estímulo correto.  

Já no grupo de participantes com Síndrome de Rett, não houve correlações 

significativas. Foram encontrados coeficientes de correlação com magnitude pequena entre 

idade e o número de fixações no estímulo correto (rs = -0,24; p = 0,41) e com magnitude média 

para a correlação entre a idade e o número de visitas no estímulo correto (rs = -0,30; p = 0,305). 

Os resultados encontrados indicam que quanto maior a idade, menor o número de acertos. 

 

8.7 Relação entre dificuldades comunicativas e o desempenho 

A percepção dos pais sobre dificuldades comunicativas das meninas com Síndrome de 

Rett foi investigada com o questionário de dificuldades comunicativas de Balestro e Fernandes 

(2012). O escore total médio nessa escala foi de 31,93 (DP = 5,98). A menor pontuação foi de 

21 e a maior foi de 42. Quando separado pelos domínios, a maior média foi no domínio 1: 

Impressão dos pais e/ou cuidadores sobre eles próprios em relação a seus filhos (M = 14,00; 

DP = 3,76; Min = 9; Max = 22), seguido pelo domínio 2 (M = 7,50; DP = 2,41; Min = 3; Max 

= 12). O domínio 3 teve uma média de 4,71 (DP = 1,68; Min = 2; Max = 7) e o domínio 4 uma 

média de 5,71 (DP = 1,86; Min = 4; Max = 9).  

Quando correlacionado com desempenho, o escore total da escala apresentou um 

coeficiente de correlação de Pearson de 0,24 (p = 0,418), com o número de fixações, e um 

coeficiente de correlação de Pearson de 0,37 (p = 0,195) com o número de visitas. Os domínios 

também foram correlacionados com o número de fixações e apresentaram os seguintes 

coeficientes: domínio 1. Impressão dos pais e/ou cuidadores sobre eles próprios em relação a 

seus filhos (r = 0,14; p = 0,631); domínio 2. Percepção dos pais em relação à aceitação das 

pessoas para com seus filhos (r = 0,23; 0,427); domínio 3. Atitude dos pais e/ou cuidadores com 

seus filhos (r = 0,15; p = 0,609); domínio 4. Impressão dos pais e/ou cuidadores em relação aos 

seus filhos (r = 0,03; p = 0,902). Já para as visitas, os coeficientes de correlação com os 

domínios foram as seguintes: domínio 1 (r = 0,22; p = 0,447); domínio 2 (r = 0,34; p = 0,240); 

domínio 3 (r = 0,13; p = 0,667); domínio 4 (r = 0,19; p = 0,523). 

 



84 
 
 

 
 

8.8 Relação entre comunicação e comportamentos simbólicos e o desempenho  

A percepção dos pais sobre a comunicação e comportamento simbólico foi avaliado 

pelo CSBS (WETHERBY et al., 2002). O escore total médio nessa escala apresentado pelas 

meninas com Síndrome de Rett foi de 21,29 (DP = 8,77). O menor escore encontrado foi de 13 

e o maior foi de 47. Já para o Valor social, a média do grupo de participantes com Síndrome de 

Rett foi de 13,43 (DP = 4,36), com valor mínimo encontrado de 8 e máximo de 25. No Valor 

de linguagem, a média foi de 2,71 (DP = 2,73), com valor mínimo de 0 e valor máximo de 10. 

Por fim, no valor simbólico, o grupo com Síndrome de Rett apresentou uma média de 5,14 (DP 

= 2,28) com o valor mínimo de 3 e o valor máximo de 12. 

Foi calculado o coeficiente de correlação de postos de Spearman entre o escore total da 

escala e seus subdomínios com o número de fixações e de visitas no estímulo correto durante o 

teste. Para o número de correlações, a correlação com o escore total do CSBS foi de 0,38 (p = 

0,185), com o Valor social foi de 0,25 (p = 0,390), com o Valor de linguagem foi de 0,23 (p = 

0,434) e com o Valor simbólico foi de 0,52 (p = 0,055). Em relação aos efeitos, o primeiro 

apresentou magnitude média, o segundo e terceiro apresentaram magnitude baixa e o quarto 

apresentou alta magnitude, apresentando uma tendência a ser estatisticamente significativo. Já 

em relação ao número de visitas, os coeficientes de correlação foram os seguintes: CSBS total 

(rs = 0,35; p = 0,220); Valor social (rs = 0,24; p = 0,407); Valor de linguagem (rs = 0,16; p = 

0,578); Valor simbólico (rs = 0,63; p = 0,020). 

 

8.9 Relação entre vocabulário receptivo e quadro clínico avaliado pela Escala de Kerr et al. 

(2001) 

Para entender se o vocabulário receptivo estaria relacionado com a severidade do quadro 

clínico encontrado, foi conduzida uma correlação de Pearson entre o número de fixações na 

AOI correta, o número de visitas na AOI correta e o escore da escala Kerr et al. (2001).  

As participantes com Síndrome de Rett apresentaram uma média de 19,43 pontos (DP 

= 5,14) no escore da escala Kerr. A pontuação mínima foi de 6 pontos e a máxima de 27 pontos. 

Houve uma relação inversamente proporcional de alta magnitude entre o número de fixações 

na AOI correta e o escore da escala Kerr (r = -0,75; p = 0,002) e, também, entre o número de 

visitas na AOI correta e o escore da escala Kerr (r = -0,69; p = 0,006). 
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Com tal resultado, surgiu a seguinte pergunta: tendo em vista que quanto melhor for o 

quadro clínico da participante com Síndrome de Rett, mais funcional ele vai ser, fazendo assim 

mais fixações, não seria possível que essa correlação encontrada seria apenas uma correlação 

espúria?  

Dessa forma, essa correlação indicaria na verdade que as participantes com sintomas 

menos severos fizeram apenas mais fixações pelos estímulos, o que acarreta mais fixações no 

estímulo correto. Para responder tal questionamento, foi conduzida uma análise regressão linear 

hierárquica com, no primeiro passo, o número de fixações total do participante na 

familiarização e no teste e, no segundo passo, o número de fixações no estímulo correto durante 

o teste. Sendo assim, qualquer variação por conta apenas do número de fixações total seria 

identificada na primeira etapa, e na segunda etapa seria apresentado o quanto dessa variação se 

deve de fato ao número de fixações na AOI correta. A mesma análise foi conduzida para as 

visitas num segundo modelo. 

Os resultados das análises de regressão linear hierárquica, bem como os coeficientes 

estandardizados e a tolerância, podem ser encontrados na Tabela 6. O modelo 1 (R passo 1 = 

0,54; R² passo 1 = 0,29; R passo 2 = 0,79; R² passo 2 = 0,63), com os dados de número de 

fixações, teve um aumento de 33,2% na explicação da variação na escala Kerr do primeiro para 

o segundo passo. O modelo gerado com o primeiro passo teve um valor p significativo de 0,047 

tendo apenas o número de fixações total (b = -0,01; EP = 0,01) e o intercepto (b = 28,08; EP = 

4,09) como preditor. Já o modelo gerado com o segundo passo teve um valor p significativo de 

0,004 tendo número de fixações total (b = 0,01; EP = 0,01), o número de fixações na AOI 

correta durante o teste (b = -0,08; EP = 0,03) e o intercepto (b = 17,94; EP = 4,43). O Fator de 

Inflação de Variância para as duas variáveis foi de 4,71.  

O modelo 2 (R passo 1 = 0,71; R² passo 1 = 0,50; R passo 2 = 0,71; R² passo 2 = 0,41) 

não teve aumento substancial do primeiro para o segundo passo, na verdade, obteve uma 

diminuição razoável do R² ajustado. O modelo gerado com o primeiro passo teve um valor p 

significativo de 0,005 com o número de visitas totais (b = -0,04; EP = 0,01) e o intercepto (b = 

28,68; EP = 2,85), enquanto o modelo gerado com o segundo passo teve um valor p significativo 

de 0,021 com o número de visitas totais (b = -0,03; EP = 0,05), número de visitas na AOI correta 
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(b = -0,07; EP = 0,31) e o intercepto (b = 28,19; EP = 3,74) como preditores. Nesse modelo, o 

Fator de Inflação de Variância foi de 14,19. 

Tabela 6. Análises de regressão linear hierárquica predizendo o escore da escala Kerr et al. 

(2001), os coeficientes estandardizados e a tolerância. 

 

Preditor 

Passo 1 Passo 2 
Tolerância ¹ 

Β β 

Modelo 1 – Número de fixações    

Total -0,53* 0,59 0,21 

Na AOI correta durante o teste  -1,27** 0,21 

R² ajustado 0,231* 0,563**  

ΔR²  0,332  

Modelo 2 – Visitas    

Total -0,71** -0,54 0,07 

Na AOI correta durante o teste  -0,18 0,07 

R² ajustado 0,459** 0,412*  

ΔR²  -0,047  

Fonte: a autora (2020) 

Legenda: 1. Tolerância no modelo do segundo passo; *p<0,05; **p<0,01 

 

 

8.10 Relação entre padrão de rastreio e desempenho na tarefa 

 

Para entender a relação do padrão de rastreio (completo ou com omissões) e o 

desempenho no PPVT-4, foram calculados os coeficientes de correlação de Spearman para o 

grupo controle e o grupo com Síndrome de Rett. Para o grupo controle, o padrão de rastreio 

completo na tela de familiarização teve relação estatisticamente significativa com o número de 

fixações na AOI correta na tela de teste (rs = 0,76; p = 0,007) e com o número de visitas na AOI 

correta na tela de teste (rs = 0,72; p = 0,013).  

Esse resultado indica que quando as participantes, no estímulo de familiarização, faziam 

um rastreio completo, elas apresentavam maior número de fixações no estímulo correto na tela 

de teste. Em relação ao padrão de rastreio na tela de familiarização, não foram encontradas 

relações significativas com o número de fixações no estímulo correto na tela de teste (rs = 0,15; 

p = 0,656) e número de visitas no estímulo correto na tela de teste (rs = -0,04; p = 0,914). 
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Um padrão diferente foi encontrado nas participantes com Síndrome de Rett. Para o 

padrão de rastreio completo na tela de familiarização, houve correlação significativa com o 

número de fixações na AOI correta na tela de teste (rs = 0,71; p = 0,004) e o número de visitas 

na AOI correta na tela de teste (r¬s = 0,89; p < 0,001). Diferentemente do grupo controle, o 

grupo com Síndrome de Rett também apresentou correlações significativas entre o padrão de 

rastreio completo na tela de teste e o número de fixações na AOI correta na tela de teste (rs = 

0,62; p = 0,019) e o número de visitas na AOI  correta na tela de teste (rs = 0,83; p < 0,001), 

indicando que quanto mais as participantes com Síndrome de Rett faziam uma busca completa, 

mais chance delas fixarem mais vezes no estímulo correto. 
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9 DISCUSSÃO 

 

O objetivo desse trabalho foi avaliar vocabulário o receptivo de garotas com Síndrome 

de Rett com o uso de equipamento de rastreio ocular. Além de comparar a percepção dos pais 

sobre o vocabulário receptivo de suas filhas (por meio do questionário de dificuldades 

comunicativas, CSBS e questionário criado pela pesquisadora) com seus desempenhos na 

testagem com o equipamento de rastreio ocular. 

 A presente discussão foi organizada em tópicos, visando responder tanto o objetivo 

geral quanto os específicos. Cabe ressaltar que, nos questionários preenchidos pelas famílias, 

as meninas com SR, com exceção da participante 14, realizavam algum tipo de terapia, na 

maioria das vezes, terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia, conforme tabela 1. Além 

disso, observou-se uma variabilidade de mutações no MECP2 (tabela 3), o que corrobora os 

achados da literatura, na qual observa-se uma heterogeneidade nas mutações; segundo o último 

levantamento, mais de 4.600 variações no MECP2 (KRISHNARAJ; HO; CHRISTODOULOU, 

2017).   

Apesar de existir descrição de inúmeras mutações, a amostra desse estudo contou com 

a participação de uma menina (participante 10) com uma mutação no MECP2 por um tipo de 

deleção que ainda não foi descrita no RettBASE (banco de dados no qual consta todas as 

mutações já descrita na síndrome). Tal achado, sugere que, provavelmente, o número de 

mutações descritas no MECP2 seja maior do que se tem conhecimento até o momento.  

Em relação as habilidades comunicativas (tabela 4), segundo a percepção dos pais, as 

garotas utilizam-se do olhar, sorrisos e gritos para se comunicarem, sendo o olhar descrito, tanto 

no CSBS quanto durante a visita domiciliar, como a principal forma de comunicação. Os 

resultados deste estudo são consistentes com pesquisas anteriores (CASS et al., 2003; DIDDEN 

et al., 2010; BARTOLOTTA et al., 2011; URBANOWICZ et al., 2016), que demonstraram que 

os comportamentos pré-linguísticos (olhar, choros, sorriso, gritos), são os principais recursos 

comunicativos das garotas com SR, segundo relato familiar.  

Quanto as dificuldades comunicativas, conforme tabela 4, merece atenção o fato de que 

apesar de metade dos pais relatarem que consideravam seu manejo bom diante das dificuldades 

das filhas e de que não percebiam ou não consideravam que a filhas possuíam dificuldade de 



89 
 
 

 
 

compreensão, também (metade dos pais) descreveram dificuldades de se comunicarem, bem 

como de aceitação das filhas por parte da sociedade.  O que nos leva a refletir que as 

dificuldades comunicativas estão presentes pela dificuldade de linguagem expressiva, 

entretanto, a compreensão do mundo exterior não pode ser julgada, simplesmente, pela 

dificuldade em se expressar (COURCHESNE et al., 2015). 

 

9.1 Comparação do desempenho entre as participantes com Síndrome de Rett e típicas 

 

Encontrou-se diferença estatisticamente significativa com tamanho de efeito grande em 

relação ao número de fixações, fixações de 120ms ou mais, vistas, tempo médio de visita e 

padrão de rastreio, isto é, as garotas com Rett, que compuseram a amostra desse estudo, 

apresentaram desempenho inferior as típicas, o que  sugerem menor capacidade de vocabulário 

receptivo que meninas típicas entre 3 e 4 anos (faixa etária do grupo controle). 

Os estudos (AMOROSINO, 2006; DJUKIC et al., 2014; ROSE et al., 2019a; 2019b; 

2017; 2016; 2013) que utilizaram a tecnologia de rastreio ocular para avaliar aspectos 

cognitivos, como atenção e reconhecimento de expressões faciais, também constataram 

desempenho inferior ao Grupo Controle. Entretanto, esses estudos, com exceção de Amorosino 

(2006), realizaram pareamento entre os grupos por idade, o que, a priori, poderia justificar o 

desempenho inferior das garotas com Rett em relação as típicas.  

Em seu estudo sobre a avaliação de vocabulário receptivo Amorosino (2006) apontou 

que as meninas com a síndrome, que compuseram sua amostra, apresentaram rendimento 

compatível com as garotas típicas entre 2 e 3 anos. Apesar das ressalvas em relação as questões 

metodológicas da pesquisa da Amorosino (2006), seu estudo é o que mais se aproxima da 

presente pesquisa, no tocante ao fato de o grupo controle ter sido composto por garotas mais 

jovens que as com Síndrome de Rett.  Todavia, as meninas com SR, do presente estudo, 

apresentavam idade entre 7 e 13 anos e desempenharam de forma inferior ao grupo típico (com 

idade entre 3 e 4 anos), o que é um fato inédito na literatura.  

Diante de tais resultados, sugere-se que os próximos estudos utilizem crianças típicas 

com idade inferior a 3 anos, para se ter um parâmetro de qual idade é compatível o desempenho 

das garotas com SR. Uma possibilidade seria utilizar bebês típicos entre 6 e 18 meses para 
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compor o grupo controle, visto que é nessa faixa etária que a Síndrome de Rett Clássica tende 

a se manifestar (HAGBERG et al., 1983) e que a partir da sua manifestação as garotas não 

atingem mais os marcos do desenvolvimento típico (BERGER-SWEENEY, 2011). 

 

9.2 Escolha da medida de movimento ocular relacionada com acerto aos itens 

 

Dentre as medidas de rastreio ocular comumente utilizadas na literatura com garotas 

com Síndrome de Rett (BAPTISTA et al., 2006; AMOROSINO, 2006; VELLOSO; ARAUJO; 

SCHWARTZMAN, 2009; DJUKIC et al., 2012; DJUKIC ; MCDERMOTT,  2012; 

BERARDINELI, 2015) estão o número e o tempo de fixação no estímulo correto. Entretanto, 

um dos objetivos específicos desse estudo era analisar qual medida de movimento ocular estaria 

relacionada com acertos dos estímulos, por isso, diversas análises foram conduzidas a fim de 

propor medidas de rastreio ocular mais assertivas para avaliação dessa população.  

Dentre as medidas de movimento ocular analisadas, as que pareciam melhor demonstrar 

relação com o conhecimento do estímulo correto foram o número de visitas e o número de 

fixações. Porém, a medida que parece ser, de fato, a ideal, é o número de fixações. Isso fica 

claro na análise de regressão (Tabela 6): ao retirar o impacto de fazer mais fixações e visitas, 

isto é, ao fazer o controle das variáveis - número fixações e número de visitas, simplesmente 

por ser mais funcional, a fixação ainda demonstra alto poder preditivo, enquanto o número de 

visitas perde expressão na variância. Ou seja, o número de fixações esteve mais relacionado 

com os acertos, mostrando-se, portanto, ser uma boa medida de rastreio ocular a ser utilizada 

em estudos posteriores. 

Esse é o primeiro estudo, que temos conhecimento, que analisou qual a medida de 

rastreio ocular estaria relacionada aos acertos. Além disso, os resultados sugerem, uma possível 

relação entre o número de palavras conhecidas, que os pais afirmaram que elas compreendiam, 

e as fixações no estímulo correto, isto é, quanto mais as famílias afirmaram (ao preencherem o  

Questionário sobre a percepção dos pais sobre o vocabulário receptivo de suas   filhas) que suas 

filhas compreendiam um determinado vocábulo e que, ao serem avaliadas por meio do 

equipamento de rastreio ocular, olhariam para o estímulo correto, elas apresentaram, de fato, 

mais chances de olharem para o estímulo alvo. Apesar da significância não ter sido encontrada 

ao correlacionar essas duas medidas (percepção dos pais e número de acertos), constatou-se um 
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tamanho de efeito alto, o que sugere que com uma amostra maior será possível obter uma 

resposta mais assertiva sobre a relação entre nível de vocabulário receptivo que os pais julgam 

que suas filhas possuem e o quanto elas acertam ao serem avaliadas formalmente, por meio do 

rastreamento ocular.  

Dessa maneira, recomenda-se que pesquisas posteriores, as quais a tarefa seja composta 

de múltiplas alternativas, não apenas testem a eficácia da medida de número de fixações para 

mensuração das respostas (acertos) das garotas, como também avaliem a relação entre a 

percepção dos pais e o rendimento das garotas. 

 

9.3 Relação entre idade e vocabulário receptivo 

 

Pressupôs-se que um maior número de fixações e visitas na AOI correta estaria 

relacionado com o fato de a participante ter entendido o comando e encontrado o estímulo 

correto. Dessa maneira, se a medida, de fato, avaliasse o que se pressupunha, as meninas típicas 

teriam um padrão de aumento das fixações/visitas conforme o aumento da idade. Foi 

exatamente o que se constatou: encontrou-se coeficientes de correlação significativo de grande 

magnitude entre a idade com o número de fixações no estímulo correto.  

Isto significa que quanto maior a idade das meninas típicas, maior o número de vezes 

que elas olharam para o estímulo correto.  Esse achado vai de encontro com o descrito na 

literatura (TIBÉRIO, 2017; COLOMBO; CARNIO, 2018; MATOS, 2018), a qual relata um 

aumento na extensão do vocabulário conforme o aumento da idade. Entretanto, a relação entre 

idade e vocabulário receptivo, descrita na literatura citada, foi aferida por meio de testagem 

convencional, na qual a criança aponta ou verbaliza a resposta que considera correta.   

Já os resultados desse estudo (aumento de linguagem receptiva de meninas típicas 

conforme aumento  da idade) são baseados no rastreio ocular,  o que sugere que a avaliação de 

tal habilidade em crianças típicas, por meio de tecnológica de rastreamento ocular,  é viável e 

poderá ser considerada uma medida indireta que possibilita a avaliação de vocabulário receptivo 

em pessoas, que por questões cognitivas e/ou motoras, não podem ser testadas de maneira 

tradicional. Todavia, é necessário cautela na generalização desses dados devido ao tamanho da 

amostra e a pequena variabilidade na idade das meninas que compuseram o Grupo Controle.  
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Quanto ao Grupo Rett, observou-se um padrão negativo, indicando que quanto maior a 

idade, menor o número de vezes que elas olharam para o estímulo correto e, consequentemente, 

menor o número de acertos. Resultado semelhante foi encontrado por Ahonniska-Assa e 

colaboradores (2018), que, apesar de todas as ressalvas no que tange as questões metodológicas 

do seu estudo, concluíram que as meninas mais novas se saiam melhor na avaliação de 

linguagem receptiva.  

Uma possível explicação, é que, talvez, as garotas mais jovens ainda tenham alguma 

habilidade perseverada, que as garotas mais velhas perderam com a progressão da síndrome. 

Outra possibilidade, é que talvez nos anos iniciais, assim que obtém o diagnóstico de suas filhas, 

os pais invistam mais em terapias. Todavia, ambas hipóteses teriam que ser testadas.  

 

9.4 Relação entre vocabulário receptivo e quadro clínico avaliado pela Escala de Kerr et al. 

(2001) 

 

Observou-se correlações inversamente proporcionais de alta magnitude entre o número 

de fixações e de visitas na AOI correta e o escore da escala Kerr. Ou seja, quanto pior o quadro 

clínico (mensurado pela escala Kerr) menor tendia a ser o número de fixações e visitas na AOI 

correta. Esse resultado é condizente com os achados de Rose et al. (2019b), que buscaram 

investigar aspectos atencionais em garotas com SR por meio de rastreio ocular, os 

pesquisadores também encontram relação entre a sintomatologia e desempenho,  assim como 

neste estudo, quanto pior o quadro clínico menor foi o desempenho das meninas na atividade 

atencional. 

Diante de tal achado, levantou-se a hipótese de que talvez as meninas que tinham um 

quadro clínico menos severo obtiveram um melhor desempenho pelo fato de realizarem mais 

fixações por toda a tela, porém de forma aleatória, ao invés de ser pelo fato de estarem em busca 

do estímulo correto. Posto de outra maneira, se tal hipótese estivesse correta, as meninas 

estariam realizando mais fixações de forma geral o que, consequentemente, levaria a mais 

fixações no estímulo correto. 

Por isso, optou-se em realizar uma análise de regressão hierárquica, conforme tabela 6, 

para verificar o quanto o fato de realizar mais fixações e visitas estava impactando no resultado. 

A regressão hierárquica é realizada em etapas e o primeiro passo dessa análise, foi retirar a 
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variação do número total de fixações e visitas e, no segundo passo, verificar o quanto da 

variância se devia, de fato, por ela ter olhado no estímulo correto. Em outras palavras, a análise 

de regressão hierárquica teve o intuito de verificar se as meninas estavam olhando para a AOI 

correta simplesmente pelo fato de realizarem mais fixações e visitas por toda tela ou se estavam 

buscando o estímulo correto.   

Para as fixações, mesmo retirando a porcentagem de explicação pelo número de fixações 

no geral, o número de fixações na AOI correta ainda explicou bastante da variação na escala 

Kerr. Isso quer dizer que as meninas com quadro menos severo olharam mais para o estímulo 

correto, mesmo balanceando essa medida pelo número total de fixações que elas fizeram. 

Quanto ao número de visitas, não foi observado o mesmo resultado, ou seja, o fato de o número 

de visitas ser maior quando o quadro clínico é menos severo se deve, simplesmente, porque as 

garotas faziam mais visitas em todos os estímulos.  

Houve colinearidade nos modelos de regressão (na tolerância e no fator de inflação de 

variância), principalmente no segundo modelo. O primeiro modelo ficou bem em cima do 

aceitável enquanto o segundo ficou abaixo (MENARD, 1995; TABACHNICK; FIDELL, 

2001). Isso indica que parte do número das visitas ser uma boa medida se deve pelo fato das 

participantes fazerem mais visitas de modo geral, enquanto o número de fixações das 

participantes aparenta ser, em grande parte, porque elas estavam procurando o estímulo correto.  

A análise de regressão hierárquica sugere que as meninas não apenas compreenderam a 

execução da tarefa como tentaram encontrar o estímulo que correspondia ao vocábulo ouvido. 

Como discutido anteriormente, a literatura (ROSE et al., 2019b) aponta uma correlação entre o 

quadro clínico de meninas com SR e seus desempenhos em tarefas que utilizam o rastreio 

ocular, o que levantava-se a hipótese de que talvez as meninas olhavam mais para AOI correta 

pelo fato de apresentarem um menor comprometimento clínico e, dessa forma, olhavam mais 

para todos os estímulos, de modo geral. Esse é o primeiro estudo, que se tem conhecimento, 

que demostrou, por meio da análise estatística de regressão hierárquica, que o fato das garotas 

com SR olharem mais para o estímulo correto, provavelmente, não está relacionado ao fato 

delas realizarem mais fixações por toda tela, mas, sim, com uma tentativa de encontrar o 

estímulo correto. 
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9.5 Aprendizado durante a repetição da tarefa 

 

A tarefa de avaliação do vocabulário receptivo foi repetida três vezes, porém, com 

randomização dos estímulos, o intuito foi verificar se as garotas conheciam/compreendiam os 

vocábulos do teste, se suas escolhas não eram aleatórias, bem como avaliar se após a repetição 

da tarefa haveria aprendizagem.  

A análise de aprendizagem durante a repetição da tarefa, conforme figuras 8, 9 e 10, 

mostrou que as meninas típicas mantiveram um padrão quase que constante, enquanto as 

garotas com SR demonstraram uma tendência a queda na timeline 2 e 3. Isto é, não houve 

melhora no desempenho das meninas com SR com a repetição da tarefa, pelo contrário, 

observou-se diminuição das fixações e visitas no estímulo correto da timeline 1 para a 2.   

Não foram encontrados relatos na literatura de estudo que utilizaram rastreio ocular para 

avaliar aprendizagem em garotas com SR. Por isso, diante de tais resultados, levantou-se a 

hipótese de que os estímulos eram fáceis para as meninas típicas, por isso, mantiveram o 

desempenho quase que constate (provavelmente, desde a timeline 1 já tinham olhado para o 

estímulo solicitado). Além disso, qualitativamente, observou-se efeito de cansaço, as garotas, 

frequentemente, se queixaram de ter que refazer a tarefa e se dispersaram (olharam para o teto 

ou para outros locais da sala), sobretudo na terceira etapa avaliativa, o que condiz com os 

gráficos das figuras 8, 9 e 10.  

Quanto as garotas com SR, observou-se, também, cansaço e insatisfação com a repetição 

da tarefa: passaram a emitir comportamentos pré-linguísticos (choros, gritos e fechar o olho), 

realizar estereotipias manuais e ranger os dentes. Esses comportamentos foram descritos pelos 

pais como sendo comuns, quando elas estão nervosas.  

Cabe ressaltar que o recurso adicional da câmera de vídeo, instalada em local 

estratégico, de forma que a pesquisadora pudesse verificar em tempo real possíveis convulsões, 

apneias e hiperventilações, auxiliou  no momento da avaliação, sobretudo, para certificar se as 

garotas estavam conseguindo sustentar a cabeça numa posição adequada e olhando para o 

monitor. Com tal recurso observou-se que, em alguns momentos, as garotas dispersavam, por 

isso, quando necessário, a pesquisadora solicitou que as garotas, de ambos grupos, retomassem 

o foco. Qualitativamente, observou-se que, quando solicitadas, algumas garotas com SR abriam 
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os olhos, mas, em sequência voltavam a fechá-los, segundo informações familiares, esse 

comportamento é comum quando estão cansadas ou não querem ver determinado programa. 

 

9.6 Relação entre padrão de rastreio e desempenho na tarefa 

 

Constatou-se, para o grupo típico, relação estatisticamente significativa entre o padrão 

de rastreio completo na tela de familiarização com o número de acertos no PPVT-4 (avaliado 

pelas medidas de rastreio ocular), mas não foram encontradas relação entre o padrão de rastreio 

completo na tela de teste e o número de acertos. A hipótese é de que, talvez, as meninas típicas 

analisaram toda a tela durante a familiarização e, no momento da testagem, olharam diretamente 

para o estímulo correto, sem necessitarem analisar novamente a tela em busca do estímulo-alvo. 

Quanto ao Grupo Rett, observou-se relação entre as medidas de acerto (avaliado pelas 

medidas de número de fixações e visitas ao estímulo correto) e o padrão de rastreio completo 

na tela de familiarização e teste. Tal resultado indica que quanto mais as participantes com SR 

faziam uma busca completa, mais chance tinham de se fixarem no estímulo correto. 

Muitas participantes, entretanto, apresentaram padrões com omissões, o que levanta-se 

três hipóteses: a primeira é de que talvez  as garotas com Rett não conseguiram analisar a tela 

inteira nos 5 segundos concedidos para familiarização e precisaram de mais tempo para achar 

o estímulo na tela de teste (terminando de analisar a tela no momento de avaliação); a segunda 

hipótese, é que possa haver algum prejuízo na memória de trabalho, o que poderia fazer com 

que elas não conseguissem reter e manipular as informações por curto período e, dessa maneira, 

quando a tela de teste era apresentada elas precisavam refazer todo processamento. A terceira 

e última hipótese, é de que talvez as garotas com SR exploraram a tela de familiarização de 

forma aleatória, e quando ouviam o comando para olhar para um determinado estímulo 

passavam a fazer a busca de forma mais ordenada. 
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10 CONCLUSÃO 

 

Esse estudo objetivou avaliar o vocabulário receptivo das garotas com Síndrome de Rett 

por meio de rasteio ocular, além de analisar a percepção dos pais sobre as habilidades e 

dificuldades comunicativas de suas filhas.   

As garotas com Síndrome de Rett apresentaram desempenho inferior ao de meninas 

típicas de 3 e 4 anos. Porém, o fato de as garotas com SR fazerem mais fixações no estímulo 

alvo sugere uma possível busca pelo estímulo correto, compreensão da execução da atividade 

e competência receptiva dentro da tarefa proposta, mesmo que abaixo para idade cronológica.  

As meninas com SR mais novas e com quadro clínico menos severo apresentaram 

melhor vocabulário receptivo. Além disso, quanto mais os pais relataram que suas filhas 

conheciam o vocábulo, mais chances elas possuíam de olhar para o estímulo correto. Tais 

dados, sugerem, que há relação entre a percepção dos pais e o rendimento de suas filhas, 

embora, o desempenho não estivesse dentro do esperado para a idade cronológica, conforme 

muitos pais acreditavam (a maioria considerava que suas filhas acertariam entre 50% e 100% 

dos vocábulos). 

A avaliação de vocabulário receptivo em garotas com SR foi objeto de estudo de dois 

estudos anteriores, conforme discutido ao longo desse trabalho, mas, esse é o primeiro estudo, 

que se tem conhecimento, que além de utilizar rastreio ocular para buscar indicadores de 

vocabulário receptivo em garotas com SR comparou tais achados com a percepção dos pais 

sobre as habilidades comunicativas de suas filhas. Os resultados aqui obtidos são promissores 

e alguns inéditos. Por isso, sugere-se novos estudos sobre o tema, já que o tamanho da amostra 

e o pequeno número de vocábulos utilizados na avaliação impossibilitam a generalização dos 

resultados. 

Recomenda-se que as próximas pesquisas testem os resultados aqui obtidos com uma 

amostra maior, maior número de estímulos e com grupo controle constituído por crianças 

menores, preferencialmente bebês entre 6 e 18 meses, a fim de verificar se o vocabulário 

receptivo das meninas com SR condiz com a idade com que a  SR clássica se manifesta, já que 

nessa pesquisa, mostrou-se inferior ao de crianças típicas de 3 anos.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE I. QUESTIONÁRIO SOBRE A PERCEPÇÃO DOS PAIS SOBRE O 

VOCABULÁRIO RECEPTIVO DE SUAS FILHAS 

 

Nome completo:___________________________________________________________________ 

Data de nascimento:_________________________________  Idade: _________________________ 

 

Quais dessas palavras você acha que sua filha compreende? Marque um “X” em uma das opções. 

 

Palavras Minha filha compreende Minha filha não compreende 

Bola   

Cachorro   

Colher   

Pé   

Pato   

Banana   

Sapato   

Xícara   

Comer   

Ônibus   

Flor   

Boca   
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APÊNDICE II. QUESTIONÁRIO DE ANAMNESE 

 

ANAMNESE 

 

(    ) GRUPO  SR (    ) GRUPO CONTOLE 

Dados cadastrais (obrigatório para ambos grupos) 

Nome completo:___________________________________________________________________ 

Data de nascimento:_________________________________  Idade: _________________________ 

Escolaridade:_______________________________________ 

Nome da Mãe:____________________________________________________________________ 

Data de nascimento  ____________________________ Idade:______________________________ 

Profissão:_______________________________ Grau de escolaridade: _______________________ 

Nome do Pai:_____________________________________________________________________ 

Data de nascimento:_________________________ Idade:_________________________________ 

Profissão:______________________________Grau de escolaridade:_________________________ 

Possui irmãos:___________Quantos:__________ Sexo: ___________Idades:__________________ 

Telefones: _______________________________________________________________________ 

E-mail:__________________________________________________________________________ 

 

Histórico familiar 

Problemas de saúde paternos:_____________ Qual (is):____________________________________ 

Período da manifestação:__________ Faz tratamento:_______Medicação utilizada:____________ 

Possui algum tipo de vício (álcool, cigarro, outros):_____Qual: _______Há quanto tempo:________ 

 

Problemas de saúde maternas:___________ Qual (is):_____________________________________ 

Período da manifestação:_________Faz tratamento:______Medicação utilizada:________________ 

Possui algum tipo de vício (álcool, cigarro, outros):_____ Qual:_____Há quanto tempo:__________ 

 

Problemas de saúde dos irmãos: _________________Qual (is):______________________________ 

Período da manifestação:______Faz tratamento:_________ Medicação utilizada:________________ 

 

Apresenta algum antecedente familiar paterno ou materno para doenças psiquiátricas, deficiência 

mental ou outras doenças neurológicas:_______Qual (is):__________________________________ 

Existem casamentos consangüíneos na família:___________________________________________ 

Quem (avós, bisavós, paternos ou maternos):____________________________________________ 

 

Dados pré-natais, perinatais e pós-natais 

Idade em que engravidou:____________Idade do Pai:_______Gravidez planejada:______________ 

Realizou pré-natal:___________ Tempo de gestação:______________________________________ 

Apresentou algum tipo de doença durante a gestação: _______Qual (is):____________________ 

Necessitou de medicação:_________ Qual (is):___________________________________________ 

Por quanto tempo:_________________________________________________________________ 

Parto normal ou com intervenção:______________De que tipo (intervenção):__________________ 

Peso médio ao nascimento:________________Comprimento médio:_________________________ 
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Apresentou algum problema de saúde após o nascimento (pneumonia, aspiração de líquido amniótico, 

prematuridade, etc.):_______________________________________________________________ 

Ficou em incubadora:_____________________ Por quanto tempo:___________________________ 

 

 

Histórico Clínico (apenas para o Grupo Rett) 

Diagnóstico:  SR clássica (   )                        SR atípica (   ) 

Idade quando do diagnostico:_________________________________________________________ 

Médico responsável pelo diagnóstico: __________________________________________________ 

 

Fez exame genético para confirmação do diagnóstico:______Quando:________________________ 

Resultado (tipo da mutação):_______________________________________________________  

Idade de manifestação da síndrome:____________________________________________________ 

Sintomas que chamaram atenção: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Idade do início da regressão__________________________________________________________ 

Modificações no desenvolvimento:  Motor (  ) Comportamento e sociabilidade (   )  Fazia uso 

funcional das mãos (   ) Andar (   ) Fala (    ) Irritabilidade acentuada (    ) Relação social (   ) 

Medicação atual:__________________________________________________________________ 

Tratamentos realizados atualmente: Nenhum (    ) Terapia Ocupacional (  ) Fisioterapia (   ) 

Fonoaudiologia (    ) Musicoterapia (     ) Hidroterapia (    ) Outros (   ) Qual: ____________________ 

Estágio em que se encontra a evolução da síndrome: ______________________________________ 

Apresenta apnéia: Sim (   ) Não (  ) Frequência: __________________________________________ 

Circunstâncias em que ocorre:________________________________________________________ 

Apresenta crises de epilepsia: Sim (   )  Não (    ) Frequência: _______________________________ 

Circunstâncias em que ocorre: ______________________________________________________ 

Período do dia existe uma maior pré-disposição para acontecerem: ___________________________ 

Apresenta disfunção do uso das mãos completa ou ainda preserva alguma função:_______________ 

Qual(is):_________________________________________________________________________ 

Apresenta escoliose:____________________Idade em que iniciou o quadro:___________________ 

Apresenta distúrbios do sono:________________________________________________________ 

Apresenta bruxismo:_______________________________________________________________ 

Apresenta algum tipo de alergia: Sim (   ) Não (   ) A que:____________________________________ 

 

Observações:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE III. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

INSTITUIÇÃO 

Gostaríamos de convidar a instituição a participar do projeto de pesquisa “Avaliação de 

vocabulário receptivo em meninas com Síndrome de Rett com o uso de equipamento de rastreio 

ocular”.  Trata-se da pesquisa de mestrado da psicóloga Jucineide Silva Xavier, cujo o 

orientador responsável é Prof. Dr. José Salomão Schwartzman.  

Esta pesquisa pretende avaliar linguagem receptiva de meninas com Síndrome de Rett. 

Para isso será utilizado um equipamento de rastreamento ocular, que avalia e registra os 

movimentos dos olhos de uma pessoa frente a um estímulo visual projetado na tela de um 

computador (tal técnica não será realizada em participantes com comprometimento visual 

severo, como por exemplo, estrabismo, pelo fato de poder eventualmente causar uma maior 

fadiga as participantes da pesquisa, além de na prática impossibilitar que o equipamento possa 

fazer o registro do movimento ocular das participantes). O desempenho das meninas com 

Síndrome de Rett será comparado com o de meninas com desenvolvimento típico, isto é, 

meninas que não apresentem distúrbios neurológicos, síndromes, deficiências sensoriais ou 

algum dos transtornos do desenvolvimento (transtorno de aprendizagem, de linguagem, 

autismo, déficit de atenção e hiperatividade ou deficiência intelectual).  

O motivo que nos leva a fazer este estudo é que atualmente admite-se que garotas com 

Síndrome de Rett sejam capazes de usar o olhar para se comunicar; entretanto, ainda não há 

dados seguros a respeito do seu vocabulário receptivo (que diz respeito a capacidade de 

compreender o que se ouve), dessa forma, a relevância social desse estudo está  na possibilidade 

de fornecer dados sobre o potencial de linguagem receptiva dessas meninas, o que pode 

contribuir para a proposição de novas metodologias para uma testagem mais assertiva de 

aspectos cognitivos associados à Síndrome de Rett, como também auxiliar na criação de 

programas de intervenção para trabalhar as habilidades comunicativas alternativas dessas 

garotas.  

Tanto os instrumentos de coleta de dados quanto o contato interpessoal oferecem riscos 

mínimos aos participantes, com por exemplo, algum cansaço ou ansiedade inerentes a qualquer 

processo avaliativo. Caso venha a sentir algo dentro desses padrões, as participantes ou 

responsáveis poderão comunicar a pesquisadora para que sejam tomadas as devidas 

providências, como exemplo, interrupção do processo avaliativo. Como benefícios, os 

responsáveis pelas participantes receberão um relatório com desempenho na tarefa, esse 

relatório será fornecido após a finalização do projeto de pesquisa. Quando isso ocorrer, a 

pesquisadora entrará em com responsáveis pelas participantes para falar sobre o desempenho 

das suas filhas, bem como apresentar os resultados finais da pesquisa. Além do contato 

telefônico, os responsáveis receberão o relatório via e-mail.  

Em qualquer etapa do estudo o (a) responsável pela instituição terá acesso a 
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Pesquisadora Responsável para o esclarecimento de eventuais dúvidas, e terá o direito de 

retirar-se do estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações 

coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros participantes e será garantido o sigilo, 

a privacidade e a confidencialidade das questões respondidas, sendo resguardado o nome dos 

participantes, bem como a identificação do local da coleta de dados. Esses dados serão 

guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um período de 

5 anos.  A instituição tem a garantia de que todos os dados obtidos a seu respeito serão utilizados 

na dissertação de Mestrado da Psicóloga Jucineide Silva Xavier, aluna do programa de 

Distúrbios do Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie e em eventuais 

congressos e publicações cientificas, sempre resguardando o sigilo e confidencialidade. A 

qualquer momento, se for de seu interesse, poderá ter acesso a todas as informações obtidas 

neste estudo.  

Todo o processo avaliativo será realizado no Laboratório Transtornos do Espectro do 

Autismo (Laboratório TEA-MACK) do Programa de distúrbios do Desenvolvimento da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, localizado na Rua Piauí, 181 – 6º andar – Consolação 

– São Paulo – SP. A instituição, participantes ou responsáveis não terão qualquer despesa 

pessoal ao participar da pesquisa, mas também não receberão compensação financeira pela 

participação. Todavia, caso ocorra qualquer intercorrência comprovadamente decorrente do 

experimento será dada assistência imediata e a posteriori a participante da pesquisa.  

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em contato no Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie que é um “Colegiado 

interdisciplinar, com múnus público, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado para 

defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade, e para 

contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos" localizado na Rua Da 

Consolação 896 Ed João Calvino 4º andar sala 400, telefone 2766-7615 e e-mail: 

prpg.pesq.etica@mackenzie.br, o horário de funcionamento do CEP - 2ª e 4ª feira das 15:00 às 

18:00 e 3ª e 5ª das 09:30 às 12:30, 6ª feiras não há atendimento. Informamos que esse termo foi 

elaborado em duas vias devidamente assinadas, sendo que uma ficará com a Sra./o Sr. 

(responsável pela instituição) e a outra conosco. Assim, considerando-se o exposto, solicitamos 

o consentimento desta Instituição para o contato com as Participantes da Pesquisa. Desde já 

agradecemos a sua colaboração. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram 

esclarecidas pela Pesquisadora Responsável. Estou ciente que a participação da Instituição e das 

Participantes da Pesquisa é voluntária, e que, a qualquer momento ambos têm o direito de obter 

outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar-se da mesma, sem qualquer penalidade ou 

prejuízo. 
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Nome do Representante Legal da Instituição:________________________________________ 

 

Assinatura do Representante Legal da Instituição:____________________________________ 

 

 

Declaração do pesquisador responsável             

                                                 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Avaliação de vocabulário receptivo em 

meninas com Síndrome de Rett com o uso de equipamento de rastreio ocular” assumo a 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que 

foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. Declaro ainda estar ciente que na 

inobservância do compromisso  ora assumido estarei infringindo as normas federais de ética, 

que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

  

 

São Paulo,  de  de 20_ _ .  

 

 

___________________________________                           

Jucineide Silva Xavier                                

Pesquisadora responsável  

Rua Piauí, 181 – 6º andar – Consolação – São Paulo – SP,  

CEP: 01302-907. Telefone: (11) 9.8283-6493 

E-mail: juxavier03@gmail.com                     

                                                              

_______________________________________ 

Prof. Dr. José Salomão Schwartzman  

Orientador responsável  

Rua Piauí, 181 – 6º andar – Consolação – São Paulo – SP,  

CEP: 01302-907. Telefone: 2114-8152 / 2114-7506 

E-mail: jose.schwartzman@mackenzie.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 
 

 
 

APÊNDICE IV. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO                       

PAIS ou RESPONSÁVEIS pelo Participante da Pesquisa  

 

 

Estamos solicitando sua autorização para que a sua filha, pela qual você é responsável, 

participe da pesquisa “Avaliação de vocabulário receptivo em meninas com Síndrome de Rett 

com o uso de equipamento de rastreio ocular”.  Trata-se da pesquisa de mestrado da psicóloga 

Jucineide Silva Xavier, cujo orientador responsável é Prof. Dr. José Salomão Schwartzman.  

Esta pesquisa pretende avaliar linguagem receptiva de meninas com Síndrome de Rett. 

Para isso será utilizado um equipamento de rastreamento ocular, que avalia e registra os 

movimentos dos olhos de uma pessoa frente a um estímulo visual projetado na tela de um 

computador (tal técnica não será realizada em participantes com comprometimento visual 

severo, como por exemplo, estrabismo, pelo fato de poder eventualmente causar uma maior 

fadiga as participantes da pesquisa, além de na prática impossibilitar que o equipamento possa 

fazer o registro do movimento ocular das participantes). O desempenho das meninas com 

Síndrome de Rett será comparado com o de meninas com desenvolvimento típico, isto é, 

meninas que não apresentem distúrbios neurológicos, síndromes, deficiências sensoriais ou 

algum dos transtornos do desenvolvimento (transtorno de aprendizagem, de linguagem, 

autismo, déficit de atenção e hiperatividade ou deficiência intelectual).  

O motivo que nos leva a fazer este estudo é que atualmente admite-se que garotas com 

Síndrome de Rett sejam capazes de usar o olhar para se comunicar; entretanto, ainda não há 

dados seguros a respeito do seu vocabulário receptivo (que diz respeito a capacidade de 

compreender o que se ouve), dessa forma, a relevância social desse estudo está  na possibilidade 

de fornecer dados sobre o potencial de linguagem receptiva dessas meninas, o que pode 

contribuir para a proposição de novas metodologias para uma testagem mais assertiva de 

aspectos cognitivos associados à Síndrome de Rett, como também auxiliar na criação de 

programas de intervenção para trabalhar as habilidades comunicativas alternativas dessas 

garotas.   

 Caso você decida autorizar, a sua filha deverá sentar-se em frente a um computador no 

qual as imagens de um teste que avalia linguagem receptiva serão projetadas.  Quando as 

imagens aparecerem na tela do monitor a examinadora pedirá para que sua filha olhe para um 

desenho em específico (por exemplo, “olhe para a bola”) e sua filha deverá indicar com o olhar 

a imagem que ilustra a palavra pronunciada pela examinadora. Enquanto sua filha olha para as 

figuras o equipamento de rastreamento ocular (que estará acoplado ao computador) registrará 

se ela olha para onde a examinadora pediu. Está avaliação será dividida em duas partes: a 

primeira terá uma duração média de 5 minutos e 10 segundos e serão apresentadas 34 figuras. 

Após finalizar essa parte será concedido um intervalo para descanso das meninas (o tempo 

concedido para descanso irá variar, conforme a necessidade de cada garota). Após o intervalo 



111 
 
 

 
 

iniciará a segunda parte da avalição, que também terá duração média de 5 minutos e 10 

segundos e serão apresentadas mais 34 figuras. Dessa forma, a avaliação terá uma duração total 

de 10 minutos e 20 segundos. Esse procedimento de avaliação será aplicado tanto para as 

meninas com Síndrome de Rett tanto para a meninas com desenvolvimento típico. Será 

realizada, também, uma observação comportamental das meninas com Síndrome de Rett, cujo 

objetivo é obter informações para melhor caracterização do seu quadro clínico. 

A previsão de riscos durante a realização da avaliação de vocabulário receptivo é 

mínima, ou seja, o risco que ela corre é semelhante àquele sentido num exame psicológico de 

rotina, visto que o equipamento de rastreamento ocular não provoca efeitos colaterais ou 

prejuízos ao avaliado. Pode acontecer apenas um desconforto por ter que ficar sentada e olhando 

para imagens, que será minimizado pelo intervalo para descanso.  Todavia, se sua filha se 

mostrar cansada, antes mesmo do intervalo, a aplicação será interrompida e, caso haja 

necessidade, poderá ser remarcada para outro dia ou horário. Sua filha terá como benefício um 

relatório com seu desempenho na tarefa, esse relatório será fornecido após a finalização do 

projeto de pesquisa. Quando isso ocorrer, a pesquisadora entrará em com você via telefone para 

falar sobre o desempenho da sua filha, bem como apresentar os resultados finais da pesquisa. 

Além do contato telefônico, você receberá o relatório via e-mail.  

Todo o processo avaliativo será realizado no Laboratório Transtornos do Espectro do 

Autismo (Laboratório TEA-MACK) do Programa de Distúrbios do Desenvolvimento da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, localizado na Rua Piauí, 181 – 6º andar – Consolação 

– São Paulo – SP. Você não terá qualquer despesa pessoal ao participar da pesquisa, mas 

também não receberá compensação financeira pela sua participação. Todavia, caso ocorra 

qualquer intercorrência comprovadamente decorrente do experimento será dada assistência 

imediata e a posteriori a participante da pesquisa. 

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso a Pesquisadora Responsável para o 

esclarecimento de eventuais dúvidas e terá o direito de retirar-se do estudo a qualquer momento, 

sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações coletadas serão analisadas em conjunto 

com a de outros participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade, 

sendo resguardado o nome dos participantes, bem como a identificação do local da coleta de 

dados. Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos.  Você tem a garantia de que todos os dados obtidos a seu 

respeito ou a respeito da sua filha serão utilizados apenas na dissertação de Mestrado da 

Psicóloga Jucineide Silva Xavier e em eventuais congressos e publicações cientificas, sempre 

resguardando o sigilo e confidencialidade.  

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em contato no Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie que é um “Colegiado 

interdisciplinar, com múnus público, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado para 
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defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade, e para 

contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos" localizado na Rua Da 

Consolação 896 Ed João Calvino 4º andar sala 400,telefone 2766-7615 e e-mail: 

prpg.pesq.etica@mackenzie.br, o horário de funcionamento do CEP - 2ª e 4ª feira das 15:00 às 

18:00 e 3ª e 5ª das 09:30 às 12:30, 6ª feiras não há atendimento. Informamos que esse termo foi 

elaborado em duas vias devidamente assinadas, sendo que uma ficará com você e a outra 

conosco.  

 

Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Eu, __________________________________________________, representante legal do 

menor _____________________________________________________, autorizo sua 

participação na pesquisa “Avaliação de vocabulário receptivo em meninas com Síndrome de 

Rett com o uso de equipamento de rastreio ocular.” 

Esta autorização foi concedida após os esclarecimentos que recebi sobre os objetivos, 

importância e o modo como os dados serão coletados, por ter entendido os riscos, desconfortos 

e benefícios que essa pesquisa pode trazer para ele (a) e também por ter compreendido todos os 

direitos que ele (a) terá como participante e eu como seu representante legal. Autorizo, ainda, 

a publicação das informações fornecidas por ela na dissertação de mestrado da Psicóloga 

Jucineide Silva Xavier e em eventuais congressos e publicações cientificas, desde que os dados 

apresentados não possam identificá-la. 

 

São Paulo_______ de ______de 20___. 

 

Assinatura do Representante Legal: ______________________________________________ 

 

 

Declaração do pesquisador responsável                                                             

 

Como pesquisador responsável pelo estudo “Avaliação de vocabulário receptivo em 

meninas com Síndrome de Rett com o uso de equipamento de rastreio ocular” assumo a 

responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que 

foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. Declaro ainda estar ciente que na 

inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as normas federais de ética, 

que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 
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São Paulo, ______de__________________de 20_____ . 

 

___________________________________                           

Jucineide Silva Xavier                                

Pesquisadora responsável                                               

Rua Piauí, 181 – 6º andar – Consolação – São Paulo – SP,  

CEP: 01302-907. Telefone: (11) 9.8283-6493 

E-mail: juxavier03@gmail.com                                                                                                                         

 

_______________________________________ 

Prof. Dr. José Salomão Schwartzman  

Orientador responsável  

Rua Piauí, 181 – 6º andar – Consolação – São Paulo – SP,  

CEP: 01302-907. Telefone: 2114-8152 / 2114-7506 

E-mail: jose.schwartzman@mackenzie.br 
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APÊNDICE V. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARTICIPANTE DA PESQUISA 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “Avaliação de 

vocabulário receptivo em meninas com Síndrome de Rett com o uso de equipamento de rastreio 

ocular”.  Trata-se da pesquisa de mestrado da psicóloga Jucineide Silva Xavier, cujo o 

orientador responsável é Prof. Dr. José Salomão Schwartzman.  

Esta pesquisa pretende avaliar linguagem receptiva de meninas com Síndrome de Rett. 

Para isso será utilizado um equipamento de rastreamento ocular, que avalia e registra os 

movimentos dos olhos de uma pessoa frente a um estímulo visual projetado na tela de um 

computador (tal técnica não será realizada em participantes com comprometimento visual 

severo, como por exemplo, estrabismo, pelo fato de poder eventualmente causar uma maior 

fadiga as participantes da pesquisa, além de na prática impossibilitar que o equipamento possa 

fazer o registro do movimento ocular das participantes). O desempenho das meninas com 

Síndrome de Rett será comparado com o de meninas com desenvolvimento típico, isto é, 

meninas que não apresentem distúrbios neurológicos, síndromes, deficiências sensoriais ou 

algum dos transtornos do desenvolvimento (transtorno de aprendizagem, de linguagem, 

autismo, déficit de atenção e hiperatividade ou deficiência intelectual).   

O motivo que nos leva a fazer este estudo é que atualmente admite-se que garotas com 

Síndrome de Rett sejam capazes de usar o olhar para se comunicar; entretanto, ainda não há 

dados seguros a respeito do seu vocabulário receptivo (que diz respeito a capacidade de 

compreender o que se ouve), dessa forma, a relevância social desse estudo está  na possibilidade 

de fornecer dados sobre o potencial de linguagem receptiva dessas meninas, o que pode 

contribuir para a proposição de novas metodologias para uma testagem mais assertiva de 

aspectos cognitivos associados à Síndrome de Rett, como também auxiliar na criação de 

programas de intervenção para trabalhar as habilidades comunicativas alternativas dessas 

garotas.   

Caso você decida participar, você deverá responder a um questionário com dados 

cadastrais da sua filha (nome, idade, data de nascimento, entre outros). Caso você seja o 

responsável legal de uma menina com Síndrome de Rett, além de preencher o questionário de 

dados cadastrais, também deverá responder a Escala de Kerr, que é uma escala desenvolvida 

para descrever o quadro das meninas com Síndrome de Rett. O procedimento tem uma duração 

de 5 minutos (para os responsáveis por meninas com desenvolvimento típico) e 10 minutos para 

os responsáveis por meninas com Síndrome de Rett, pois você terá que responder ao 

questionário com dados cadastrais de sua filha e a Escala de Kerr. 

A previsão de riscos durante a realização do preenchimento do questionário e escala é 

mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame psicológico de 

rotina, como por exemplo, cansaço por responder aos questionários. Caso venha a sentir algo 
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dentro desses padrões, você deverá comunicar a pesquisadora para que sejam tomadas as 

devidas providências, como exemplo, interrupção de preenchimento do questionário. Você terá 

como benefício um relatório com o desempenho da sua filha na tarefa, esse relatório será 

fornecido após a finalização do projeto de pesquisa. Quando isso ocorrer, a pesquisadora entrará 

em com você via telefone para falar sobre o desempenho da sua filha, bem como apresentar os 

resultados finais da pesquisa. Além do contato telefônico, você receberá o relatório via e-mail. 

Todo o processo avaliativo será realizado no Laboratório Transtornos do Espectro do 

Autismo (Laboratório TEA-MACK) do Programa de distúrbios do Desenvolvimento da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, localizado na Rua Piauí, 181 – 6º andar – Consolação 

– São Paulo – SP. Você não terá qualquer despesa pessoal ao participar da pesquisa, mas 

também não receberá compensação financeira pela sua participação. Todavia, caso ocorra 

qualquer intercorrência comprovadamente decorrente do experimento será dada assistência 

imediata e a posteriori a participante da pesquisa. 

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao pesquisador responsável para o 

esclarecimento de eventuais dúvidas e terá o direito de retirar-se do estudo a qualquer momento, 

sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações coletadas serão analisadas em conjunto 

com a de outros participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade, 

sendo resguardado o nome dos participantes, bem como a identificação do local da coleta de 

dados. Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos.  Você tem a garantia de que todos os dados obtidos a seu 

respeito serão utilizados apenas na dissertação de Mestrado da Psicóloga Jucineide Silva Xavier 

e em eventuais congressos e publicações cientificas, sempre resguardando o sigilo e 

confidencialidade.  

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em contato no Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie que é um “Colegiado 

interdisciplinar, com múnus público, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado para 

defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade, e para 

contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos" localizado na Rua Da 

Consolação 896 Ed João Calvino 4º andar sala 400,telefone 2766-7615 e e-mail: 

prpg.pesq.etica@mackenzie.br, o horário de funcionamento do CEP - 2ª e 4ª feira das 15:00 às 

18:00 e 3ª e 5ª das 09:30 às 12:30, 6ª feiras não há atendimento. Informamos que esse termo foi 

elaborado em duas vias devidamente assinadas, sendo que uma ficará com você e a outra 

conosco.  

 

Consentimento Livre e Esclarecido  

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 



116 
 
 

 
 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

“Avaliação de vocabulário receptivo em meninas com Síndrome de Rett com o uso de 

equipamento de rastreio ocular” , e autorizo a divulgação das informações  por mim fornecidas 

na dissertação de mestrado da Psicóloga Jucineide Silva Xavier e em eventuais congressos e 

publicações cientificas, desde que os dados apresentados não possam me identificar. 

São Paulo_______ de ______de 20___.  

Assinatura do Participante da pesquisa: ____________________________________________ 

 

Declaração do pesquisador responsável   

 

 Como pesquisador responsável pelo estudo “Avaliação de vocabulário receptivo em 

meninas com Síndrome de Rett com o uso de equipamento de rastreio ocular” declaro que 

assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente 

e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como 

manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas federais de ética, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser 

humano.  

São Paulo,  de  de 20__ . 

 

___________________________________                           

Jucineide Silva Xavier                                

Pesquisadora responsável                                               

Rua Piauí, 181 – 6º andar – Consolação – São Paulo – SP,  

CEP: 01302-907. Telefone: (11) 9.8283-6493 

E-mail: juxavier03@gmail.com                                                                                                                         

 

______________________________________ 

Prof. Dr. José Salomão Schwartzman  

Orientador responsável  

Rua Piauí, 181 – 6º andar – Consolação – São Paulo – SP,  

CEP: 01302-907. Telefone: 2114-8152 / 2114-7506 

E-mail: jose.schwartzman@mackenzie.br 
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APÊNDICE VI. TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

    Você está sendo convidada para participar da pesquisa “Avaliação de vocabulário 

receptivo de meninas com Síndrome de Rett com o uso de equipamento de rastreio ocular”. Eu 

quero saber se você e outras meninas conseguem olhar para figuras que eu falar o nome. Por 

isso, preciso da sua ajuda. 

Seus pais permitiram que você me ajudasse a descobrir isso. Mas você não precisa 

participar da atividade se não quiser, é um direito seu. Não haverá nenhum problema se começar 

a tarefa e depois desistir.  

Se você aceitar, terá que olhar para a tela de um computador 

e seguir com os olhos um ponto preto em movimento, 

depois irão aparecer várias figuras e você terá que olhar 

apenas para aquelas que eu falar o nome. Primeiro você terá 

que olhar para 34 figuras que eu pedir, depois faremos um 

intervalo para você descansar e depois vou te mostrar mais 

34 figuras e você terá que continuar olhando só para aquelas 

que eu disser o nome.  A atividade é bem rápida, terá uma 

duração total de 10 minutos e 20 segundos 

Você não corre nenhum perigo olhando para a tela do computador, mas talvez se sinta 

um pouco cansada por ter que ficar sentada olhando para as figuras que pedirmos, então, se 

você não sentir bem é só nos avisar, que paramos a tarefa. Caso aconteça algo errado, você 

também pode nos pode nos procurar pelo telefone: 2114-8152. 

Há coisas boas que podem acontecer, como por exemplo, saber como você se saiu nas 

atividades.  Ninguém saberá que você está participando, não daremos a estranhos as 

informações que você nos der. Os resultados da atividade vão ser divulgados para outras 

pessoas, mas sem te identificar. Além disso, você receberá uma cópia impressa deste termo e a 

outra ficará conosco.   

São Paulo ____ de ______________ de 20____ . 

(  ) Eu entendi e aceito                                               (     ) Eu entendi, mas não aceito  

_________________________________   ________________________________ 

Nome e assinatura da criança                                Jucineide Silva Xavier 

                                                                                              Pesquisadora responsável 

                                                                                       Rua Piauí, 181 – 6º andar – Consolação 

                                                                                       CEP 01302-907. Telefone: 2114-8152 

                                                                                          E-mail: juxavier03@gmail.com 
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ANEXOS 

ANEXO I. Escala de Kerr et al., 2001. 

 Critérios  Pontuação 

A- Perímetro cefálico no primeiro ano 2 – abaixo do percentil 3 ao nascimento 

1 – normal ao nascimento, mas desacelerando  

0 – normal ao nascimento sem desaceleração 

B – Progresso precoce do desenvolvimento (do  

nascimento até 12 meses) 

2 – sem ou quase sem progresso 

1 – progresso subótimo 
0 - progresso normal 

C- Perímetro cefálico atual (percentil/desvio 

padrão) 

2 – abaixo do percentil 3 
1 – entre os percentis 3 a 10 
0 – acima do percentil 10 

D – Peso (Kg) 2 – abaixo do percentil 3 

1 – entre os percentis 3 a 10 
0 – acima do percentil 10 

E – Altura (cm) 2 – abaixo do percentil 3 
1 – entre os percentis 3 a 10 
0 – acima do percentil 10 

F – Tônus muscular 2 – hipotonia, distonia ou hipertonia grave 

1 – Tônus levemente anormal 
0 - normal 

G – Postura espinhal 2 – escoliose grave 

1- escoliose leve 

0 – sem desvio 

H – Contraturas articulares 2- contraturas graves  

1 – contraturas leves 
0 – sem contraturas 

I – Função motora global 2 – não anda 

1 – anda com apoio  

0 – marcha normal 

J – Estereotipias manuais 2 – dominantes ou constantes  

1 – leves ou intermitentes 
0 – nenhuma 

K – Outros movimentos involuntários (tremores, 

distonias, coréia, atetose) 

2 – dominantes ou constantes  

1- leves ou intermitentes 
0 - nenhum 

L – Uso voluntário das mãos (alimentar-se com as 

mãos, por exemplo) 

2 – ausente 

1 – reduzido ou pobre 
0 – uso normal das mãos 

M – Dificuldades oromotoras 2 – graves(uso de sondas) 

1 – leves (atraso na mastigação, alteração da 

deglutição) 
0 - ausentes 

N – Alterações intelectuais (déficit de 

aprendizado, retardo) 

2 – aparentemente profundo 

1 – qualquer nível exceto profundo  

0 – sem alterações 
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Critérios Pontuação 

O - Fala 2 – Não usa nenhuma palavra com significado  

1 – usa algumas palavras com significado 
0 – fala normal 

P - Epilepsia 2 – descontrolada ou pouco controlada 

1 – convulsões epilépticas prévias ou bem 

controladas com medicação 
0 - nunca 

Q – Alterações do ritmo respiratório em vigília 

(hiperventilação, apnéia) 

2 – grave, com apnéia e alterações de coloração  

1 – leve, sem apnéia e alterações de coloração 
0 – ritmo respiratório normal 

R – Circulação periférica das extremidades 2 – frias ou pálidas com alteração trófica 

1 – frias ou pálidas sem alteração trófica 
0 – coloração e temperatura de extremidades 
normal 

S – Alterações do humor 2 – agitação proeminente ou gritos  

1 – tendência anormal à agitação 
0 - normal 

T – Alterações do sono 2 – sonolência diurno exagerada ou despertar noturno 
1 – presente, mas não proeminente 
0 – padrão normal do sono 

Máximo possível de pontuação 40 
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ANEXO II. COMMUNICATION AND SYMBOLIC BEHAVIOR SCALES (CSBS DP) 

INFANT-TODDLER CHECKLIST 

Nome da criança: __________________________________ Data de nascimento:__________  

Data de Avaliação: _____________ É prematura?________Quantas semanas? ____________ 

Preenchida por:_____________________________  Grau de parentesco: ________________ 

Instruções para cuidadores: Esta lista de verificação foi projetada para identificar diferentes 

aspectos do desenvolvimento em lactentes e crianças pequenas. Muitos comportamentos que se 

desenvolvem antes da conversa das crianças podem indicar se uma criança terá dificuldade em 

aprender a conversar. Esta lista de verificação deve ser preenchida por um cuidador quando a 

criança tiver entre 6 e 24 meses de idade para determinar se é necessária uma referência para 

uma avaliação. O cuidador pode ser um pai ou outra pessoa que nutre a criança diariamente. 

Verifique todas as escolhas que melhor descrevem o comportamento do seu filho. Se você não 

tiver certeza, escolha a resposta mais próxima com base na sua experiência. Não é esperado 

que as crianças na idade do seu filho usem todos os comportamentos listados. 

Emoção e contato ocular 

1-Você sabe quando seu filho está feliz e quando seu filho está chateado?  

(  ) Ainda não (  ) As vezes (  )Frequentemente 

2-Quando seu filho brinca com brinquedos, ele / ela olha para você para ver se você está 

observando?  

(  ) Ainda não (  ) As vezes (  )Frequentemente 

3-Seu filho sorri enquanto olha para você?    

(  ) Ainda não (  ) As vezes (  )Frequentemente 

4- Quando você olha e aponta para um brinquedo na sala, seu filho olha ele?  

(  ) Ainda não (  ) As vezes (  )Frequentemente 

Comunicação 

5-Seu filho o deixa saber que ele / ela precisa de ajuda ou quer um objeto fora do alcance?  

(  ) Ainda não (  ) As vezes (  )Frequentemente 

6-Quando você não está prestando atenção ao seu filho tenta chamar sua atenção? 

 (  ) Ainda não (  ) As vezes (  )Frequentemente 

7- Seu filho faz coisas apenas para fazer você rir?     
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(  ) Ainda não (  ) As vezes (  )Frequentemente 

8- Seu filho tenta fazer com que você note objetos interessantes - apenas para que você olhe 

para os objetos, mesmo  que você não faça nada com eles?       

(  ) Ainda não (  ) As vezes (  )Frequentemente 

Gestos 

9-O seu filho pega objetos e os entrega a você?  

(  ) Ainda não (  ) As vezes (  )Frequentemente 

10-Seu filho mostra objetos para você sem lhe dar o objeto? 

(  ) Ainda não (  ) As vezes (  )Frequentemente 

11- Seu filho acena para cumprimentar pessoas?    

(  ) Ainda não (  ) As vezes (  )Frequentemente 

12- Seu filho aponta para objetos?      

(  ) Ainda não (  ) As vezes (  )Frequentemente 

13- Seu filho sinaliza com a cabeça para indicar sim?    

(  ) Ainda não (  ) As vezes (  )Frequentemente 

 

Sons 

14-O seu filho usa sons ou palavras para obter atenção ou ajuda?   

(  ) Ainda não (  ) As vezes (  )Frequentemente 

15- O seu filho emite sons encadeados como, mama, oh uh, gaga, dada, baba?  

(  ) Ainda não (  ) As vezes (  )Frequentemente 

16- Quantos dos seguintes sons consoantes o filho usa: ma, ta, ba, da, pa, ga, la,  sa, sha? 

(  )Nenhum (  )1-2 (  ) 3-4 (  ) 5-8  (  ) Mais de 8 

 

Palavras 

17- Quantas palavras diferentes seu filho usa de forma significativa e que você reconhece 

(como papa para comer, au-au para cachorro)?   

(  )Nenhum (  )  1-3 (  )4-10  (  )11-30  (  ) Mais de 30 
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18- Seu filho usa duas palavras juntas (por exemplo, mais papa, tchau papai)?  

(  ) Ainda não (  ) As vezes (  )Frequentemente 

Compreensão 

19- Quando você chama o nome do seu filho, ele / ela responde olhando ou se virando para 

você? 

(  ) Ainda não (  ) As vezes (  )Frequentemente 

20-Quantas palavras ou frases diferentes o seu filho entende sem gestos? Por exemplo, se 

você diz "onde está sua barriga", "onde está o papai", "me dê a bola" ou "venha aqui", sem 

mostrar ou apontar, seu filho responderá adequadamente.      

(  )Nenhum (  )  1-3 (  )4-10  (  )11-30  (  ) Mais de 30 

Uso de objetos 

21- Seu filho mostra interesse em brincar com uma variedade de objetos?  

(  ) Ainda não (  ) As vezes (  )Frequentemente 

22- Quantos dos seguintes objetos o seu filho usa adequadamente: copo, garrafa, tigela, 

colher, pente ou escova, escova de dentes, toalhinha, bola, veículo de brinquedo, telefone de 

brinquedo?  

(  )Nenhum (  )1-2 (  ) 3-4 (  ) 5-8  (  ) Mais de 8 

23-  Quantos blocos (ou anéis) o seu filho empilha?   

(  )Nenhum  (  )2blocos  (  ) 3-4 blocos  (  )5 ou mais 

24- Seu filho finge brincar com brinquedos (por exemplo, alimentar um bicho de pelúcia, 

colocar uma boneca para dormir, colocar uma figura animal em um veículo)?   

(  ) Ainda não (  ) As vezes (  )Frequentemente 

Você tem alguma preocupação sobre o desenvolvimento do seu filho? (  )  sim (  )  Não 

Em caso afirmativo, descreva no verso. 
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ANEXO III. QUESTIONÁRIO DE DIFICULDADES COMUNICATIVAS 

 

Data aplicação: /_/   D N: /_/   Região: Gênero: F (   ) M ( ) 

Idade mãe: Escolaridade: Idade cuidador: Escolaridade: 

Idade pai: Escolaridade: Posição na família: 

Diagnóstico: 

  

Questão 

Concordo 

completamente 

 

Concordo 
 

Discordo 
Discordo 

completamente 

1 Eu não sei como agir com alguns comportamentos do meu filho     

2 Eu tenho dificuldade em me comunicar com meu filho     

3 Eu tenho a impressão de que as pessoas não entendem o que meu 

filho deseja comunicar 

    

4 Eu tenho dificuldade em me comunicar com meu filho quando 

estamos somente nós dois 

    

5 Eu tenho a impressão de que meu filho não compreende o que eu 

digo 

    

6 Eu tenho dificuldade em me comunicar com meu filho quando tem 

outras pessoas no mesmo ambiente 

    

7 Eu pego todos os objetos que meu filho aponta     

8 Eu tenho dificuldade em brincar com meu filho     

9 Eu tenho a impressão de que as pessoas zombam do meu filho 

quando ele deseja comunicar algo 

    

10 Eu tenho dificuldade em entender o que meu filho quer     

11 Eu tenho a impressão de que meu filho não compreende o que as 

outras pessoas dizem 

    

12 Eu tenho dificuldade em entender o que meu filho sente     

13 Eu sempre converso com meu filho, mesmo que ele não converse 

comigo 

    

14 Eu não sei como agir quando meu filho não me entende ou 

quando eu não o entendo 

    

15 Eu tenho a impressão de que as pessoas evitam meu filho     

16 Eu não me sinto à vontade em lugares públicos com meu filho     

17 Eu percebo que meu filho fala/faz coisas que não têm a ver com o 

momento e/ou assunto 

    

18 Eu me preocupo com o futuro do meu filho     

19 Eu não consigo ensinar coisas novas para meu filho     

20 Eu fico chateado quando percebo que meu filho não inicia a 

comunicação 

    

21 Eu percebo que os outros estranham meu filho     

22 Eu fico incomodada com a apatia/ agitação do meu filho     

23 Eu tenho a impressão de que meu filho tem poucos amigos     

24 Eu gostaria de ter mais informações sobre como me comunicar 

com meu filho 

    

 


