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RESUMO

Introdução: as lâminas espectrais, folhas de acetato sobrepostas ao texto, são
utilizadas para melhorar a leitura de crianças e adultos. O Teste de Leitura:
Velocidade De Reconhecimento (TELVER) é o teste mais utilizado na literatura para
investigar os benefícios das lâminas espectrais, elaborado de acordo com a teoria
de hiperexcitabilidade cortical. Objetivo: investigar o efeito das lâminas de bloqueio
espectral no desempenho de escolares na habilidade de velocidade de leitura.
Materiais e Métodos: a amostra foi composta por 68 crianças (9 a 12 anos),
matriculadas no 5° e 6° ano do ensino fundamental de uma escola estadual. Foram
incluídas na pesquisa todas as crianças sem alterações visuais ou auditivas
periféricas. Foram utilizados instrumentos para definir a lâmina espectral ideal e
calcular o número de palavras lidas corretamente em um minuto, com lâmina e sem
lâmina. Resultados: 31% apresentaram melhora de no mínimo 5% na velocidade de
leitura após o uso da lâmina espectral. Nas crianças com melhoria, houve um ganho
médio de 14% na velocidade na leitura. Dois pacientes apresentaram ganhos acima
de 25% com o uso da intervenção (28,8% e 30,8%). Não houve diferença no
desempenho do TELVER entre os sexos feminino e masculino antes da intervenção
(t (1,66) = 1,37; p = 0,174), com as lâminas espectrais (t (1,66) = 1,13; p = 0,262), e
no ganho de leitura (t (1,66) = 0,53; p = 0,598). Conclusão: a melhoria de 5% no
TELVER é um bom índice do uso sustentado das lâminas espectrais (validade
preditiva).

Palavras-chave: Teste de leitura. Lâminas espectrais. Dificuldades de leitura.

ABSTRACT

GARCIA, ACO Dissertation [Masters in Speech_Language Pathology and Audiology
– São Paulo:Graduate Program on Speech Language Pathology Studies Pontificia
Catholic University of São Paulo; 2016.

Introduction: This study investigated the effects of using colored overlays on reading
rate to improve reading for children. Objective: To investigate the effect of the use of
colored overlays on reading achievement. Materials and Methods: The sample
consisted of 68 children (9-12 years of age, 53% male) regularly enrolled in the 5th (n
= 24) and 6 years (n = 44) of elementary school. Were included in this study all
children without peripheral visual or hearing loss. Instruments: Reading Test
(TELVER) and Irlen Reading Perceptual Scale (IRPS): through a variety of tasks that
enhance the visual stress, the instrument was used to define the optimal spectral
blade (Irlen overlays) for each individual. Results: 68 students analyzed in this study,
31% showed an improvement of at least 5% on reading speed after using the
overlay. Among these patients with improvement, there was an average gain of 14%
in speed reading. Only 2 patients had 25% gains with the use of the intervention
(28.8% and 30.8%). There was no difference in the performance of TELVER between
female and male before the intervention (t (1,66) = 1.37; p = 0.174), with spectral
blades (t (1,66) = 1.13; p = 0.262), and the read gain (t (1,66) = 0.53, p = 0.598).
Conclusion: These data are very close to the international literature that evaluated
children in the general population, providing external validation for TELVER

Keywords: Reading test. Overlays. Reading difficulties. Intervention in reading. Irlen
syndrome.
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1 INTRODUÇÃO

Ao ingressar na escola regular, espera-se que a criança possua o domínio
do sistema linguístico em sua modalidade oral para que possa aprender a leitura e a
escrita. Pais e professores, durante todo o ano letivo, buscam explicações para o
mau aproveitamento do aluno em sala de aula. As dificuldades de leitura podem ser
causadas por diversos fatores, extrínsecos ou intrínsecos ao indivíduo. Como fatores
extrínsecos, são citados a motivação do aprendiz, a metodologia pedagógica, o
estímulo familiar e ambiental, a relação aluno-professor, entre outros (CIASCA e
ROSSINI, 2003; CAPELLINI et al., 2010). Já os fatores intrínsecos são considerados
aqueles de origem orgânica, como alterações da acuidade visual, alterações
neurológicas, tais como a dislexia e alterações do processamento visual, como o
transtorno neurovisual ou como é conhecida, a Síndrome de Meares-Irlen (SMI)
(EVANS et al., 2005).
Dados neurocientíficos mostram que a cada década aumenta a
dependência da visão como instrumento de interação com o mundo e que um
sistema visual “saudável” nos assegura o acesso à leitura, o ato aprendido mais
difícil executado pelo homem (GUIMARÃES, 2009). Parte da dificuldade no sistema
visual pode ser explicada por problemas ópticos, uma vez que 8% das crianças
apresentam algum tipo de erro refracional (Hipermetropia: 5%, Astigmatismo: 2%,
Miopia: 1%), o que provoca uma restrição direta no potencial acadêmico (ESTACIA
et al., 2007). Ademais, 15% dos estudantes possuem distúrbios relacionados à
hipersensibilidade à luz (Projeto Olhar Brasil, Ministérios da Saúde e Educação), que
causa frequentes dores de cabeça e esquiva de tarefas de leitura.
A Síndrome de Meares-Irlen, condição pouco divulgada no Brasil, é um
dos distúrbios neurovisuais que prejudicam crianças em fases importantes do
desenvolvimento e aprendizado. As crianças com este quadro apresentam sintomas
que as levam a ter distorções visuais em páginas de texto, causando baixa
compreensão, troca de palavras, perda de linhas no texto, irritabilidade, cansaço ao
ler e sonolência (GUIMARÃES, 2009).
Sejam em comorbidade ou isoladamente, os distúrbios de aprendizagem
relacionados ao processamento visual provocam uma série de manifestações
semelhantes e, por isto, diversos autores (EVANS, 2002; GUIMARÃES, 2009; IRLEN
1991; WILKINS, 2001) preconizam o rastreamento dos transtornos neurovisuais em
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crianças com fotossensibilidade, dificuldades de leitura e de manutenção da atenção
aos esforços visuais prolongados. Esta seria uma forma de evitar diagnósticos
equivocados de Dislexia do Desenvolvimento e Transtorno do Déficit de Atenção e
Hiperatividade, assim como minimizar a medicação em pacientes onde a agitação e
desatenção são resultantes do estresse visual e dificuldade em se ajustar às
condições de luminância de uma sala de aula.
Pesquisas realizadas por Irlen (1997) estimam que 12% a 15% da
população geral podem ser afetadas por esse transtorno neurovisual. Em outras
pesquisas, as taxas estimadas de prevalência variam entre 20% e 33% em crianças
(WILKINS et al., 2001) e 34% em adultos (EVANS & JOSEPH, 2002).
O uso de lâminas espectrais (também conhecida como “overlays”), folhas
de acetato, coloridas utilizadas em cima da folha com o texto a ser lido, são
indicadas para proporcionar maior conforto ao leitor. Essas lâminas são
apresentadas e prescritas por profissionais que trabalham Transtornos neurovisuais
(seja um profissional de Educação capacitado como screener de Síndrome de Irlen
ou um profissional de Saúde capacitado para diagnosticá-la e tratá-la). Um desses
profissionais capacitados irá fazer um teste com o portador do transtorno e vai ajudálo a descobrir qual será a cor da lâmina mais adequada para colocar em cima de um
texto, assim, ajudar a aliviar o desconforto ao ler.
Faria (2011) encontrou a prevalência de 19% de portadores de
transtornos neurovisuais em alunos com dificuldades de leitura da rede pública
municipal da cidade de Belo Horizonte. Foi analisado, ainda, o desempenho em
leitura pré e pós-intervenção com lâminas de bloqueio espectral, ocorrendo
significativa melhoria de parâmetros como fluência, compreensão, eficiência leitora e
movimentação sacádica.
Bernal (2015) realizou uma pesquisa com 267 alunos do terceiro ano de
escolas no Equador e encontrou a prevalência de 25,84% de portadores de
transtornos neurovisuais. Por meio de observações, entrevistas e aplicação de
testes de acordo com a Escala de Percepção Visual de Leitura (IRLEN, 1991), nessa
população estudantil, foram identificados sinais tais como a necessidade de usar o
dedo ou um marcador durante a leitura (37,59%), ler lentamente ou com pausas
repetidas (33,08%), aproximar ou se afastar muito da página (19,17%), incômodo
para ler sob luz fluorescente (18,05%) e sintoma físico de ardor nos olhos quando
leem (12,78%).
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As lâminas espectrais, folhas de acetato usadas sobrepostas ao texto,
são utilizadas desde a década de 1980 para melhorar a leitura de crianças e adultos
(IRLEN, 1997). Apesar de esta intervenção estar em voga no Brasil desde 2007,
poucos estudos nacionais proveram validade para o seu uso e para sua metodologia
diagnóstica.
A necessidade de estabelecer o diagnóstico correto dos motivos que
levam ao distúrbio de leitura é do interesse da fonoaudiologia, visto que essa
demanda é um dos encaminhamentos mais frequentes para o atendimento
fonoaudiológico. Como os sintomas dos transtornos neurovisuais são semelhantes à
Dislexia do Desenvolvimento e ao Déficit de Atenção e Hiperatividade, o diagnóstico
diferencial é indispensável para que a conduta ideal seja adotada o mais
precocemente possível. A intervenção correta gera benefícios nas outras áreas do
processamento, tais como a auditiva, motora cognitiva e também pode evitar danos
psicossociais à criança.
A escassez de trabalhos que falem a respeito dos transtornos
neurovisuais presentes em escolares da população brasileira e o elevado percentual
de sujeitos que podem ser afetados, com consequente comprometimento da
habilidade de leitura, justifica a necessidade de estudos nesta área. Um maior
esclarecimento sobre os efeitos das lâminas de bloqueio espectral, utilizadas para
minimizar a dificuldade e/ou desconforto para leitura no transtorno neurovisual, pode
trazer uma luz sobre esta problemática.

12

2 OBJETIVOS

Investigar o efeito das lâminas de bloqueio espectral sobre o desempenho
de escolares do ensino fundamental na habilidade de velocidade de leitura.

2.1 Objetivos específicos
1. Estudar a ocorrência de dificuldade e desconforto na leitura de

escolares através do Teste de Velocidade de Reconhecimento
(TELVER).
2. Estudar a ocorrência dos distúrbios de leitura em escolares

segundo a análise do professor.
3. Estudar a relação entre o desempenho de escolares na habilidade

de velocidade de leitura e suas respostas no teste de resolução e
ordenação temporal.
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3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1 A ciência da leitura

Nos últimos 20 anos nasceu uma autêntica ciência da leitura. Os
progressos das neurociências e da psicologia cognitiva conduziram a uma
decodificação dos mecanismos neuronais do ato de ler. Compreender melhor o
órgão que nos faz ler, transmitir melhor a nossas crianças esta invenção notável que
é a leitura, tornar estes conhecimentos úteis para o maior número de pessoas; estes
são os desafios para o futuro (DEHAENE, 2012).
A leitura pode ser estudada sob várias ópticas: cognitiva, linguística,
sociocultural, pedagógica e fonoaudiológica. Por isso, sua investigação desperta o
interesse de muitos profissionais das diversas áreas do saber, relacionando-se a
muitas perspectivas teórico-metodológicas (SALLES; PARENTE, 2006; ALVES,
2009; CAPOVILLA, MACEDO, 2002).
A leitura é um processo multissensorial e, durante sua realização,
diversos processos estão envolvidos, entre eles: percepção visual, movimento
ocular,

associação

visuo-auditiva,

reconhecimento

auditivo,

processamento

fonológico, memória visual, memória auditiva, expressão oral, reconhecimento
auditivo e processos verbais superiores (ETCHEPAREBORDA, 2003).
A leitura,

pressuposto

essencial

para

a

alfabetização,

depende

essencialmente do desempenho do Sistema Magnocelular que modula a precisão
com que a atenção visual e a fixação ocular devem ser dirigidas para as letras,
permitindo

o

sequenciamento

correto

dentro

da

palavra (BOETS,

2008).

Intuitivamente, sabemos que leitura pressupõe sincronicidade interocular, conforto e
imagens nítidas e estáveis, binocularmente focadas e um processamento dinâmico
acurado e uma interpretação rápida após breve período de fixação.
Obviamente, um teste de acuidade visual 20/20 não contém informações
sobre a atuação do sistema magnocelular e nem sobre a leitura ou processamento
visual (GILBERT, 1953). Graças ao sistema magnocelular, adquirimos habilidades
ortográficas (atenção visual que nos permite reconhecer com precisão cada letra no
sequenciamento correto dentro da palavra) e é estabelecido o tempo de duração de
cada fixação além do direcionamento dos movimentos oculares entre elas.
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A leitura fluente requer, portanto, o processamento temporal da
informação visual – relacionados a percepções de movimento e contraste, e o
reconhecimento rápido dos caracteres gráficos agrupados em palavras, o que
demanda reconhecimento de padrões espaciais que são comparados às imagens
previamente armazenadas em nossa memória (vocabulário visual) (VIDYASAGAR,
2010).
Fica, então uma questão importante: como avaliar ou estabelecer o
diagnóstico de um distúrbio de leitura em uma criança?
Existem diversas propostas para responder a essa questão. O diagnóstico
de um distúrbio de leitura pode ser feito a partir, por exemplo, da visão dos
professores. A Escala da Avaliação da Competência da Leitura pelo Professor
(EACOL) foi criada com o objetivo de fornecer uma maneira rápida e de baixo custo
para a triagem das dificuldades de leitura dos alunos pelos professores.
Pinheiro(2013) investigou a concordância entre o desempenho de crianças na leitura
em voz alta de palavras isoladas e a avaliação dos professores na EACOL. Foram
avaliadas 137 crianças (52% do sexo feminino) cursando do 2º ao 5º ano de
escolarização da cidade de Belo Horizonte. Em geral, as correlações entre o
desempenho das crianças na leitura de palavras e a EACOL foram moderadas,
sendo que a maior concordância de desempenho esteve entre as classificações de
habilidade mais baixas.
Venezian (2015) realizou um estudo exploratório de abordagem qualiquantitativa aplicando um questionário retrospectivo de autopreenchimento em uma
população de 293 pais de crianças de uma escola pública do município de São
Paulo. A autora teve como objetivo a validação dos indicadores de risco para a
constituição do leitor/escrevente. A pesquisa permitiu a validação de oito dos 15
indicadores de risco para a constituição do leitor/escrevente. Este estudo ressalta a
importância da aplicação dos indicadores na identificação de escolares com
possibilidade de problemas no domínio da leitura e da escrita.
Existem duas correntes de investigação que estudam os processos
envolvidos na leitura, sendo uma que se dedica à pesquisa da leitura de palavras em
contexto e a outra que se dedica à pesquisa da leitura de palavras isoladas. No
presente estudo, vamos nos ater a esta última, por ser mais utilizada nos trabalhos
experimentais, servindo de embasamento para formulação dos modelos e
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concepções de aquisição da leitura, do acesso à pronúncia e ao significado (ALVES,
2009).

3.2 Processamento visual

Um conceito que deve estar claro quando pensamos em visão é que,
embora a captura do sinal luminoso seja feita pelos olhos, o processamento da
informação visual é feita pelo cérebro, ou seja, a função visual é realizada pelo
Sistema Nervoso Central. Para que o processamento da visão aconteça de forma
satisfatória é necessário que haja a integridade de todo o sistema visual.
As primeiras etapas para que isto ocorra são determinadas pela óptica
dos olhos, que são responsáveis pela focalização dos raios de luz na retina
permitindo em um segundo momento a conversão seletiva e neuro-codificação do
estímulo luminoso em impulsos elétricos na retina. Os sinais elétricos durante o
trajeto pelo sistema visual da retina até as vias superiores vão sendo refinados para
que gerem apenas a percepção visual fina (PURVES et al., 2005).
O mesmo autor comenta que, quando olhamos um objeto, os raios de luz
são focados inicialmente pela córnea. Em seguida, eles entram no globo ocular
através da pupila até a lente do olho, o cristalino, localizada exatamente atrás da
pupila, que faz pequenos ajustes de forma a focar os raios de luz na retina. Apesar
da imagem projetada na retina ser invertida, o nosso cérebro processa esta
informação de forma correta, o que nos permite nos orientarmo devidamente no
espaço que nos rodeia. Com a estimulação dos cones e dos bastonetes, são
transmitidos sinais pelas sucessivas camadas de neurônios situados na retina às
fibras do nervo óptico, situado no ponto cego e, daí, esses sinais são posteriormente
enviados através do nervo óptico, passando pelo corpo geniculado lateral até a área
visual primária no córtex occipital. No cérebro, a informação é recebida no córtex
visual primário (área de Broadmann17, perto do sulco calcarino) e, posteriormente,
enviada para o córtex visual secundário (área de Broadmann 18, áreas de
associação visual), de onde é encaminhada para áreas de processamento
específicas.
No decorrer do desenvolvimento infantil, este processamento passa por
um processo de maturação, uma vez que a visão central da criança até os oito anos
se comporta diferente da do adulto. O período de consolidação destas modificações

16

é chamado de período de maturação visual. Nessa fase, a visão se aperfeiçoa com
a qualidade da informação visual recebida, pois o cérebro interage com a retina para
proporcionar uma melhora na interpretação das informações recebidas do meio
externo. Por isso é tão importante que a criança nesta fase receba estímulos claros
e precisos (RIBEIRO, 2006), pois a evolução normal da visão irá possibilitar que a
criança desenvolva funções cognitivas e motoras, estimulando a aprendizagem e os
relacionamentos interpessoais (GRAZIANO; LEONE, 2005).
Ao entrar na escola, aumenta sensivelmente a demanda por ajustes dos
movimentos oculomotores — atividades visuais que na pré-escola se destinavam a
juntar quebra-cabeças, colorir e montar blocos agora exigem movimentos sacádicos
cada vez menores e mais precisos numa sequência direcionada para a direita que
constituem a leitura (GUIMARÃES, 2013).
No final de cada linha, um grande movimento de retorno para a esquerda
de cerca de 10 graus leva os olhos para o começo da próxima linha de leitura. Se o
retorno não for acurado, haverá um movimento adicional de correção. Também
podem ocorrer pequenos movimentos limitados para a esquerda ou regressões em
proporção variável dependendo da habilidade do leitor, entre 5 a 20% do tempo
registrado.
Em cada fixação ou pausa, a fóvea registra a grafia central, enquanto a
retina periférica localiza o próximo ponto de fixação e direciona o próximo
movimento sacádico a se realizar. O tempo que o olho permanece parado durante a
fixação é considerado como sendo o tempo de fixação e o volume de texto
processado durante a fixação, alcance de reconhecimento.
Durante a alfabetização, observa-se um aprimoramento progressivo na
oculomotricidade, na medida em que ocorre a integração entre os sistemas de
vergência e movimentação sacádica e se adquire habilidades de processamento
semântico e sintático.
Entre 5 e 6 anos, ocorre um grande número de fixações e regressões,
que têm acentuado declínio após os 8 a 9 anos, enquanto se elevam a fluência de
leitura e o alcance de reconhecimento. É interessante mencionar que estudos
registrando a coordenação binocular sacádica em alvos a 1,50 metros ou 20 cm de
distância associados a movimentos sacádicos horizontais de 10 e 20 graus em
crianças e adultos mostraram que, no primeiro grupo, a coordenação era deficitária a
curtas distancias, comprometendo a binocularidade e eficiência visuais e que níveis
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comparáveis à população adulta eram adquiridos só após os 12 anos de idade
(HARRIS, 1990).
As alterações de natureza funcional ou do desenvolvimento visual podem
atuar sobre a micromovimentação e sincronicidade oculomotora, dificultando a
manutenção do micro alinhamento ocular dinâmico fino apenas durante a escrita ou
leitura mais prolongadas (YANG, 2003).
Pacientes disléxicos têm dificuldade em processar estímulos visuais em
movimentação rápida, e esta habilidade é indispensável para uma leitura eficiente e
que foi evidenciada pela baixa ativação de áreas cerebrais como MT ou V5. Esta
dificuldade também retarda e compromete o processamento dos estímulos auditivos
e tácteis (VIDYASAGAR, 2010), que podem se revelar em comorbidade, agravando
o quadro geral e exigindo diagnósticos diferenciais mais elaborados.
Diante destas informações, fica clara a importância de se investigar na
infância as medidas da acuidade visual, que avalia a funcionalidade dos
componentes dos olhos. Pesquisas estimam que cerca de 20% de crianças em
idade escolar apresentam dificuldades visuais devido a erros refracionais não
corrigidos, como o estrabismo e ambliopia, entre outros (GASPARETTO, 2004), e
que cerca de 10% necessitam de óculos (ALVES, 2000). Assim, a avaliação da
acuidade visual deveria ser implementada como rotina em escolas, possibilitando a
detecção mais rápida possível desses defeitos de refração que podem comprometer
a aprendizagem de forma significativa (GRAZIANO; LEONE, 2005).
Dados neurocientíficos mostram que, a cada década, aumenta a
dependência da visão como instrumento de interação com o mundo e que um
sistema visual “saudável” nos assegura o acesso à leitura, o ato aprendido mais
difícil executado pelo homem. A ressonância magnética funcional por imagem talvez
seja possível para investigar o locus cortical onde se origina o fenômeno “crowding”1
que é mais pronunciado em pessoas amblíopes do que em pessoas com visão
normal não sendo considerado um fator limitante para a velocidade de leitura em
visão periférica (YANCHYK, 2012).
Tradicionalmente, oftalmologistas têm dedicado a maior parte de sua
atenção ao estudo e correção dos erros refracionais, alterações da binocularidade e
1

O fenômeno de crowding traduz-se pelo amontoamento/colapso dos distratores sobre o alvo
principal, resultando, assim, no irreconhecimento do mesmo. Crowding ocorre sobre uma vasta gama
de condições e tarefas visuais, tais como: discriminação da orientação, discriminação de contraste,
reconhecimento de letras e faces (YANCHYK, 2012).
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alinhamento entre os olhos e ao estudo de doenças oculares. Embora saibamos que
os olhos têm a mesma origem embriológica e representem uma exteriorização do
cérebro, pouca atenção é dada a esta relação durante a formação do oftalmologista
como especialistas bem como na assistência clínica (KOLLER, 1999).
A avaliação da visão funcional se refere a um conjunto ampliado de testes
de caráter multidimensional, que reproduz condições ambientais e funcionais do
indivíduo encontradas na rotina (GUIMARÃES, 2013). Esta se inicia pela avaliação
da acuidade visual pela tabela ETDRS (Early Treatment of Diabetic Retinopath
Study), seguida da visão periférica medida lateral e nasalmente entre 55 e 85 graus,
processamento

de

movimentos

e

formas

(resolução

temporal),

texturas

(sensibilidade ao contraste mono e policromático), discriminação cromática mono
(figura-fundo) e policromática, estereopsia, oculomotricidade e focalização, atenção
visual e integração visomotora e sensorial podendo ser acrescidos outros testes
segundo as patologias pesquisadas.
Um dos aspectos mais importantes do exame está na sensibilidade ao
contraste. Considerando o sistema visual como um sistema de lentes e filtros, os
dois aspectos fundamentais são resolução espacial e contraste. Assim como
medimos a resolução espacial usando uma tabela de Snellen ou ETDRS, é
necessário também avaliar a sensibilidade ao contraste de cada paciente. A
sensibilidade ao contraste espacial corresponde à habilidade de perceber diferenças
entre um objeto e o meio vizinho, sendo uma medida de quanto contraste uma
pessoa requer para essa tarefa. Sua importância clínica deve-se ao fato de a vida
diária envolver uma série de atividades que exigem boa sensibilidade ao contraste.
Em caso de comprometimento, serão observadas grandes dificuldades em tarefas
de rotina como leitura, ver televisão, cinema e teatro e, ainda, na realização de
atividades visuomotoras, como pintar, tecer, escrever, dirigir veículos, entre outras.
Todas estas tarefas estão relacionadas à resolução de detalhes (acuidade visual) e à
percepção de bordas, padrões, formas e texturas.
O sistema visual realiza o processamento da informação recebida pelos
olhos em dois sistemas paralelos (característica conhecida como paralelismo) e
simultâneos. Estes sistemas começam suas diferenciações ainda na retina, que
contém diferentes classes de células ganglionares, sendo as células parvocelulares
(tipo P) e as células magnocelulares (tipo M) as mais relevantes neste estudo
(GUIMARÃES et al.,2009).
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As células ganglionares que constituem o sistema magnocelular possuem
corpos celulares e campos dendríticos maiores do que as células ganglionares
parvocelulares e correspondem a 8% da população das células ganglionares. Já as
células parvocelulares respondem por 90% do total das células ganglionares. Estas
diferenças implicam no tipo de resposta eletrofisiológica fornecida frente a um
estímulo visual. As células magnocelulares têm campo visual maior que as células
parvocelulares, portanto seus axônios têm maior velocidade de condução (PURVES
et al., 2005).
Estes dois sistemas não se diferenciam apenas quanto à composição
morfológica, mas também por transportarem diferentes tipos de informação visual
(GUIMARÃES et al., 2009), sendo que a via magnocelular, diante de um estímulo
visual, responde transitoriamente, enquanto que as células parvocelulares
respondem de forma sustentada (PURVES et al., 2005).
O sistema magnocelular tem sensibilidade para alta frequência temporal e
espacial, para a movimentação de objetos e são sensíveis a baixo contraste. Já o
sistema parvocelular é sensível à baixa frequência temporal e à alta frequência
espacial, e está mais envolvido na percepção dos detalhes dos estímulos visuais,
inclusive na visão de cores (GUIMARÃES et al., 2009).
Dessa forma, o sistema visual compõe-se por duas grandes vias corticais
de processamento. Uma via parte do córtex estriado (V1) em direção ao lobo
parietal, estando fundamentalmente vinculada ao processamento do movimento (via
dorsal, responsável por codificar “onde” está um objeto). A outra via, também se
originando em V1, trafega ventralmente em direção ao lobo temporal, estando
associada ao reconhecimento de objetos (via ventral, responsável por codificar “o
que” é um objeto) (GUIMARÃES et al., 2009).
O Sistema Magnocelular do sistema visual é importante para a adaptação
dos estímulos visuais e controle da movimentação ocular durante a leitura. O
sistema magnocelular suprime as atividades do sistema parvocelular durante a
realização dos movimentos sacádicos. Esta supressão cessa as atividades do
sistema parvocelular, impedindo sua atividade para evitar a sobrecarga de estímulos
no sistema visual (HANDLER et al., 2011).
Dados experimentais e clínicos comprovaram que 75% dos portadores de
déficits de leitura possuem alterações no processamento do sistema transitório ou
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magnocelular e que condições visuais como a luminância ambiental e brilho do papel
impresso se correlacionam com a habilidade de leitura (STEIN, 2003).

3.3 Dificuldades de leitura

As dificuldades de leitura constituem uma das queixas que caracterizam o
mau desempenho escolar. Um levantamento realizado pelo National Institute of
Health, dos Estados Unidos, indica que cerca de 60% das crianças norte-americanas
apresentam alguma dificuldade no processo de aquisição de leitura e escrita. Esse
dado é tão alarmante que o fracasso do aprendizado da leitura não é mais
considerado apenas uma questão educacional, mas um problema de saúde pública
naquele país (Lyon, 1999). Os casos diagnosticados como transtornos específicos
de aprendizagem afetam as crianças numa faixa de prevalência de 4% a 7%
(BRUNSWICK et al., 2010). O Brasil ocupa o 53° lugar entre 65 países avaliados no
Program

for

International

Student

Assessment

Organization

for

Economic

Cooperation and Development (PISA-OECD, 2009) nos quesitos leitura, matemática
e ciências.
Considerada

nesse

contexto

mais

amplo

das

dificuldades

para

aprendizagem que resultam em mau desempenho escolar, uma dificuldade de leitura
pode estar relacionada a: dificuldades denominadas pedagógicas, que incluem os
problemas de “ensinagem” e sociais, como condições socioculturais desfavoráveis e
pouco

estimuladores; fatores neurológicos,

como

transtorno específico

de

aprendizagem da Leitura/Escrita; transtorno de déficit de atenção/hiperatividade
(TDA/H) e transtorno de desenvolvimento de coordenação (TDC); outros transtornos
neuropsiquiátricos (transtorno de humor bipolar da infância, transtorno opositivodesafiador, transtorno da conduta entre outros), patologias neurológicas (epilepsia
,paralisia cerebral, acidente vascular encefálico, entre outras) e condições médicas
(prematuridade e o baixo peso ao nascimento, desnutrição deficiências sensoriais
como déficits visuais e auditivos, doenças crônicas) (SIQUEIRA; GURGELGIANNETTI, 2011).
Já em um contexto mais restrito, as dificuldades de leitura podem ser
entendidas sob duas perspectivas, sendo: uma relacionada ao sujeito que aprende,
aos conteúdos pedagógicos, ao professor, aos métodos de ensino, ao ambiente
físico, social e da escola, denominados no seu conjunto de fatores extrínsecos; e
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outra relacionada a fatores intrínsecos, ou seja, a uma disfunção intrínseca do
indivíduo, associada a fatores neurológicos, dentre outros (CIASCA, ROSSINI, 2000;
FONSECA, 1995), um dos quais denominado dislexia do desenvolvimento. No
entanto, nem todas as dificuldades de leitura podem ser consideradas dislexia,
embora esta seja o quadro que mais frequentemente é responsável pelas
dificuldades de leitura (OHLWILER, 2006).
Há outras condições que podem comprometer a leitura, contribuindo para
queixas de dificuldades na sua aquisição e desenvolvimento. Dentre elas, inclui-se a
Síndrome de Meares-Irlen, transtorno neurovisual que gera graves prejuízos no
desenvolvimento da leitura, levando a um quadro de acentuada dificuldade de leitura
e que, por vezes, pode ser confundido com o quadro de dislexia de
desenvolvimento.

3.4 Transtorno Neurovisual (Síndrome de Meares - Irlen)

Da mesma forma que a dislexia de desenvolvimento contribui para uma
dificuldade de leitura, a chamada Síndrome de Meares-Irlen (SMI) pode ser
obstáculo para aquisição da leitura envolvendo alterações em distintas áreas do
Sistema Nervoso. O diagnóstico de uma “dislexia“ pode ter, na verdade, como
substrato neurobiológico este transtorno neurovisual que requer orientação
terapêutica diferente.
A SMI foi descrita pela primeira vez no início da década de 1980, por uma
professora da Nova Zelândia, Olive Meares, que apresentou uma descrição
detalhada de distorções visuais que afetavam a leitura de alguns indivíduos
(MEARES, 1980). Na mesma década, a psicóloga e pesquisadora norte-americana
Helen Irlen também apresentou uma pesquisa na qual relatou a mesma
sintomatologia descrita por Olive Meares e denominou este conjunto de sinais e
sintomas relatados por seus pacientes de Síndrome de Sensibilidade Escotópica
(SSE) (IRLEN, 1987). Ambas também relataram que a sintomatologia era
minimizada com o uso de lâminas de bloqueio espectral (transparência de acetato
com coloração especial que são colocadas sobre a página a ser lida), que reduziam
ou eliminavam as distorções visuais queixadas pelos pacientes (EVANS, 1997). Em
reconhecimento ao trabalho das duas, Evans (1997) denominou o quadro clínico de
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Síndrome de Meares–Irlen (SMI), terminologia que foi muito bem aceita e que é
atualmente utilizada (KRUK, SUMBLER, WILLONS, 2008; NANDAKUMAR, 2008).
A SMI é uma condição caracterizada por sintomas de estresse visual e
distorções de percepção, que são minimizadas ou por várias vezes eliminadas por
meio da prescrição de lâminas coloridas selecionadas individualmente (KRISS,
EVANS, 2005).
Na literatura, encontramos trabalhos que validam a existência e o
tratamento da SMI por meio das lâminas coloridas prescritas individualmente e
demonstraram que o benefício do seu uso não pode ser atribuído ao efeito placebo
(EVANS, 2002; WILKINS, 2003).
Embora haja alguns outros estudos que apresentaram resultados
inconclusivos (COTTON; EVANS, 1990; MARTIN et al.,1993), estes estudos não
utilizaram a metodologia da Escala Perceptual de Leitura - EPLI, proposta por Irlen
(1987) (WHITING; ROBINSON; PARROT, 1994). Entretanto, a base neurofisiológica
do efeito benéfico das transparências deve ser investigada.
Os principais trabalhos de validação realizaram rigorosos testes placebo
duplo-cego randomizado controlado (WILKINS et al.,1994; ROBINSON; FOREMAN,
1999; EVANS, KRISS, 2005; EVANS, 2005; SINGLETON; TROTTER, 2005;
WILKINS et al., 2001) e concluíram que há uma melhora no desempenho da leitura.
Os ensaios clínicos randomizados demonstram que o benefício da cor das lâminas é
idiossincrático, ou seja, diferentes pessoas precisam de cores diferentes e
específicas, sendo que estas cores necessitam ser definidas pelos pacientes com
grau de precisão (EVANS, 2002; WILKINS et al., 1993).
Para se identificar e diagnosticar a SMI, além do método desenvolvido por
Irlen (1991), o Irlen Reading Perceptual Scale (IRPS), a Escala Perceptual de Leitura
Irlen (EPLI), outros métodos também foram concebidos com esta mesma finalidade
(KRUK; SUMBLER; WILLONS, 2008).
Wilkins (1993, 2002) desenvolveu um instrumento para a triagem e
seleção muito preciso das lâminas, denominado de Wilkins Intuitive Colorimeter
(Colorímetro Intuitivo). Este instrumento foi bastante utilizado clinicamente
(LIGHTSTONE, 2000) e foi usado em estudos duplo-cego randomizados e
controlados para a validação do uso das lâminas coloridas para a SMI (WILKINS et
al.,1993) e para cefaleia (WILKINS et al., 2003). Com o objetivo de isolar e mensurar
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o efeito dos fatores visuais sobre a leitura, (WILKINS et al., 1996) desenvolveram o
Wilkins Rate of Reading Test (WRRT), o Teste Wilkins de Taxa de Leitura (TWTL).
O método EPLI, que também tem o uso disseminado clinicamente,
embora estes resultados utilizando-se esta metodologia sejam pouco publicados
(KRUK, SUMBLER, WILLONS, 2008), é composto por quatro questionários objetivos
que avaliam o desconforto e a dificuldade de leitura e atividades que envolvem a
percepção visual. Além dos questionários, faz parte ainda do protocolo uma série de
provas que causam o estresse visual que é minimizado ou eliminado pela seleção
da transparência. As transparências são selecionadas a partir de 10 cores iniciais
que também podem ser combinadas e sobrepostas. As cores utilizadas são
apresentadas em sequência da seguinte forma: Gray, Blue-gray, Turquoise, Acqua,
Green, Peach, Rose, Goldenrod, Yellow, Purple. A última parte do método é a
apresentação das páginas de distorção, quando o indivíduo pode reconhecer qual(is)
distorção(ões) visual(is) ele tinha (IRLEN, 1991). Isso porque muitos dos indivíduos
com a SMI aceitam as distorções como sendo “normais” e só percebem que são
anormais depois que são eliminados pela seleção das lâminas (EVANS; JOSEPH,
2002; EVANS, 2005).
A metodologia Escala Perceptual de Leitura (EPLI) só pode ser aplicada
por profissionais treinados pelo Irlen Institute, na Califórnia, mediante um intenso
curso de formação (KRUK; SUMBLER; WILLONS, 2008). No Brasil, mais de 5.000
profissionais de saúde e da educação, de 23 estados brasileiros, já foram treinados
pela Fundação Hospital de Olhos em Belo Horizonte. Destes, 1.821 são Screeners
certificados, aptos a aplicar a metodologia, reconhecer e tratar os Distúrbios de
Aprendizagem relacionados à Neurovisão. Na literatura ainda há relato de mais
métodos para a identificação e avaliação dos efeitos das transparências, como o
Developmental Eye Movement Test proposto por Northway (2003) e o Neale
Analysis of Reading Test (NEALE, 1997).
Como há metodologias diferentes para a identificação e diagnóstico da
SMI, encontramos na literatura uma variação das taxas estimadas de prevalência e
incidência (KRISS; EVANS, 2005; KRUK; SUMBLER; WILLOWS, 2008). Uma
estimativa

recente

das

taxas

de

prevalência

entre

leitores

selecionados

aleatoriamente indica que a SMI está presente em 12,5% deste grupo (KRISS;
EVANS, 2005). Evans e Joseph (2002) realizaram estudo com universitários
selecionados aleatoriamente mostrou prevalências de 34% em adultos. Wilkins et al.
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(2006) encontraram prevalência de 20-33% em crianças. Já Irlen (1997) encontrou
uma prevalência de 12-15% na população em geral e 46% em indivíduos com
dislexia. Este resultado é maior do que o obtido em outro estudo que avaliou 32
crianças disléxicas com idade variando de 07 a 12 anos e obteve uma taxa de
prevalência de 25 % (KRISS; EVANS, 2005).
Os resultados de outros estudos mostram que, quando comparadas as
taxas de desempenho da leitura de um grupo de crianças com dislexia e SMI que
faziam uso das transparências e crianças disléxicas sem SMI, o primeiro grupo
apresentou uma taxa de desempenho da leitura melhor que a do segundo
(SINGLETON; HENDERSON, 2007). Os dados demonstram que a intervenção para
SMI, como comorbidade em indivíduos com dislexia, atenua as dificuldades de
leitura. Padrões semelhantes foram identificados em amostras de adultos por
(SINGLETON; TROTTER, 2005). Vidyasagar e Pammer (2010) acreditam em suas
pesquisas que a pobre consciência fonológica que é vista na maioria dos casos de
dislexia pode não ser a causa da dificuldade de leitura, mas pode ser o resultado de
um déficit na provisão de entradas ortográficas nas regiões que mediam a
correspondência grafema — fonema devido a um déficit de processamento temporal
geral que afeta todas as modalidades.
Para alguns pesquisadores, a Dislexia de Desenvolvimento é um déficit
em atenção viso-espacial, e não em processamento fonológico. No entanto, há
controvérsias, pois a Academia Americana de Pediatria, a Academia Americana de
Oftalmologia, a Associação Americana de Oftalmologia Pediátrica e Estrabismo e a
Associação Americana de Ortópticos Certificados aceitam o pensamento de que
problemas visuais não são a causa primária de dislexia, pois esta é um distúrbio
baseado em processamento de fala e linguagem, com etiologia multifatorial sob
influência genética e disfunção cerebral. Apesar de considerarem que o diagnóstico
e

tratamento

dependem

de

equipe

multidisciplinar,

como

educadores,

fonoaudiólogos, audiologistas, psicólogos e terapeuta ocupacional, não recomendam
exercícios para os olhos, terapia visual comportamental e ou uso de filtros coloridos.
Como a etiologia da SMI ainda é controversa e debatida, não havendo
consenso na literatura (EVANS, 2001; WILKINS, 2003), existem várias teorias que
tentam explicar sua origem, entre estas a teoria de hiperexcitabilidade cortical
(WILKINS, HUANG, CAO, 2003), a teoria do déficit do processamento magnocelular
(BARBOLIN et al.,1996; GROSSER; SPAFFORD, 1989; GEIGER; LETTVIN, 1987),
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as teorias de anomalias bioquímicas e déficit do sistema imunológico (ROBINSON et
al., 2001; SPARKES et al., 2003). A despeito das teorias sugeridas da SMI, seu
substrato neurofisiológico está por esclarecer.
De acordo com Irlen (1991, 2003), muitos indivíduos apresentam uma
hipersensibilidade do sistema visual a certos comprimentos de onda do espectro da
luz visível, que provoca distorções no processamento pós-retiniano, fazendo com
que os impulsos elétricos cheguem ao córtex cerebral em momentos distintos, com
perda de qualidade da interpretação visual, caracterizando uma desorganização no
processamento cerebral das informações recebidas pelo sistema visual.
Devido ao esforço despendido no processamento das informações
visuais, a leitura torna-se mais lenta e segmentada, comprometendo a velocidade de
processamento cognitivo e a memorização, produzindo cansaço, inversões e trocas
de palavras, perda de linhas no texto, prejuízo no foco, sonolência, distúrbios
visuais, dores de cabeça, irritabilidade, enjoo, distração e fotofobia, após um
intervalo relativamente curto na leitura (IRLEN, 1991).
O diagnóstico do transtorno neurovisual utilizando-se a metodologia da
Escala Perceptual de Leitura (EPLI) (IRLEN, 1987) é fornecido pelo somatório de
todas as provas realizadas, cujos resultados são calculados e anotados na folha de
resposta. Além disso, é registrado o relato por parte do paciente da melhoria dos
sintomas como o cansaço, distração, dificuldade de compreensão, desconforto e
incômodo com a luz, entre outros.
Dessa forma, como descrito anteriormente tanto por Irlen (1987) quanto
Meares (1980), o uso das lâminas coloridas melhora e, por muitas vezes, elimina as
distorções e o desconforto visual. Além das lâminas que são utilizadas como
tratamento, Irlen (1991) também descreveu um outro tipo de tratamento, que é a
utilização das lentes coloridas (lentes do tipo usadas em óculos), que são
selecionadas a partir de uma gama inicial de 100 cores, podendo ser combinadas
entre si para detectar quais deles interferem no processamento visual que causa os
sintomas da SMI. Estas combinações são, então, transferidas para os óculos com
filtragem seletiva. Este segundo método é indicado habitualmente para indivíduos
que apresentam um grau de severidade e comprometimento visual importante. Este
tratamento tem um custo muito mais elevado do que a utilização das transparências.
Indivíduos com dificuldades de leitura poderiam ter apenas o transtorno
neurovisual e serem beneficiados pelo uso das transparências, evitando, assim, uma
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abordagem de suposta dislexia que tem etiologia, procedimentos diagnósticos e
medidas terapêuticas distintas da SMI.

3.5 Diagnóstico e intervenção na SMI

Estudos de validade do manual de Irlen foram realizadas por diversos
autores, dentre eles destacam-se os estudos de Haag (1984), Miller (1984) e Tyrrell
et al. (1995). A pesquisa realizada por Haag (1984) encontrou diferenças
significativas nas pontuações de todas as seções entre a leitura de bons e maus
leitores. Miller (1984) também identificou diferenças significativas nos resultados
entre os alunos de baixa e alta habilidade de leitura, enquanto Tyrrell et al. (1995)
encontraram uma associação significativa entre indivíduos com pontuações pobres
no manual de triagem Irlen e de leitura inferior a média. Gray (1999) relatou alta
validade interna de subseções do manual, bem como as relações significativas entre
os escores do manual e medidas da leitura, fluência e processamento visual.
Noble et al. (2004) demonstraram que o uso das lâminas espectrais
ajudaram crianças com SMI a alcançar o desempenho esperado em leitura em
apenas três meses, com o grupo controle não obtendo ganhos significativos . Este
estudo investigou os efeitos das lâminas coloridas na velocidade de leitura, fluência
e compreensão em 71 crianças de 3° ano dividido em dois grupos com fatores de
risco para Síndrome de Irlen.
Evans (2005) fez um estudo de três casos suspeitos de SMI, alertando
para a necessidade de prévia investigação oftalmológica aos casos encaminhados,
pois encontrou outras causas para os sintomas apresentados como por exemplo alto
astigmatismo não corrigido.
Hollis e Allen (2006) realizaram um estudo comparando dois métodos de
rastreio da SMI com objetivo de indicar qual método é o mais confiável. Um total de
58 adultos, sendo 31 do sexo feminino e 27 do sexo masculino, foram randomizados
para o teste. A média de idade foi de 18 a 65 anos. Nenhum dos participantes foi
classificado como disléxico ou tendo dificuldades de leitura.
Neste estudo, todos os participantes apresentaram visão normal sem
queixa de cefaléia ou alterações de visão binocular. A análise de velocidade de
leitura indicou que as lâminas coloridas não produziram benefício para pessoas
classificadas como normal, ou seja, que leem 161 palavras por minuto com lâmina e
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167 palavras por minuto sem lâmina. As pessoas classificadas como “borderline” e
risco para transtorno neurovisual SMI mostraram uma mudança positiva na
velocidade de leitura quando a lâmina colorida foi usada (borderline com lâmina 122
palavras por minuto e sem lâmina 114 palavras por minuto). Do total de participantes
18 foram classificados como borderline, 20 normais e 20 com SMI. Os dois métodos
utilizados foram um questionário de autoreferência quanto aos sintomas e medida de
distorções visuais antes do teste. O teste de velocidade de leitura Wilkins Rate of
Reading foi utilizado calculando as medidas de velocidade com e sem lâminas. A
análise de regressão foi altamente significativa (27%), indicando a relação entre as
classificações dos sintomas e a velocidade de leitura.
Guimarães et al. (2015), em Belo Horizonte, no Departamento de
Neurovisão do Hospital de Olhos, realizaram um estudo preliminar, com 265
questionários de pacientes diagnosticados e não diagnosticados com SMI, de 14 a
60 anos para validação do Questionário de Caracterização para Triagem da
Síndrome de Irlen (QCTSI), com objetivo de prover evidências de validade interna
para o QCTSI por meio da análise fatorial exploratória, composto por 128 questões
que visam a apurar características do estresse visual. A sensibilidade escotópica
presente nesta síndrome inclui a fotofobia, as alterações da resolução viso-espacial
e da percepção de profundidade, além da restrição do alcance focal e da dificuldade
na manutenção do foco. Está associada ao desconforto visual que impacta nas
atividades de leitura, desempenho de práticas esportivas e situações diárias que
demandem antecipação visual como fator de segurança e velocidade de ajuste ao
ambiente. A análise dos dados mostrou variância de 63,6% com os 14 fatores
propostos pelo questionário. O teste de esfericidade de Bartlett mostrou que a matriz
de correlação não é uma matriz identidade e que há correlação entre os itens.
Obteve-se um valor de 0,870 para o KMO, resultando em uma excelente adequação
da análise fatorial.
Kruk, Sumbler e Willows, em 2008, realizaram um estudo com 36 crianças
de 09 a 10 anos, divididos em 2 grupos de 18 crianças com e sem dislexia, de
quatro escolas em Toronto, com objetivo de determinar se crianças com dislexia
demostram as características de alteração no processamento visual presentes na
Síndrome de Irlen. Foi utilizado o protocolo de acordo com a metodologia Irlen
Reading Perceptual Scale (IRPS) = Escala Perceptual de Leitura. Os participantes
responderam a um questionário sobre as dificuldades e o desconforto com a leitura
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e realizaram as tarefas visuais. Os resultados demonstraram que a Síndrome de
Irlen pode coexistir com a Dislexia como uma condição independente. No entanto,
houve uma relação significante entre o grupo sem dislexia e o grupo com Síndrome
de Irlen demonstrando que o stress visual ocorreu entre os bons leitores e não entre
o grupo de leitores disléxicos.
Faria, em 2011, em estudo realizado na Universidade federal de Minas
Gerais, Brasil, investigou erros no diagnóstico da dislexia do desenvolvimento. O
trabalho avaliou a prevalência da Síndrome de Irlen em pacientes diagnosticados
com dislexia e encaminhados ao Hospital de Olhos sendo 23 do sexo masculino
(75,7%) e nove (24,3%) do sexo feminino, alfabetizados, com idade média de 11,8
anos. Os resultados mostram prevalência de Síndrome de Irlen em 93% (34) dos
pacientes, percentual considerado muito elevado em relação ao que aparece na
literatura (44% de comorbidade). A autora comenta que essa prevalência pode ter
sido tão elevada pelo fato desta instituição ser um serviço de referência para o
transtorno neurovisual (SMI). Reforça também que a coexistência de sintomas indica
a necessidade de disléxicos serem avaliados pela metodologia Irlen, evitando
diagnósticos falso-positivos nos casos de SMI e, ao mesmo tempo, conscientizando
os profissionais da área sobre a possível coexistência de ambas as entidades.
Kriss e Evans (2005) realizaram uma pesquisa no Reino Unido para
verificar a relação entre dislexia e SMI, em 64 crianças de 07-12 anos. Compararam
um grupo de 32 crianças disléxicas com um grupo controle de 32 crianças sem
dislexia. Concluíram que a SMI é prevalente na população em geral e possivelmente
mais comum no grupo com dislexia (25%). As crianças com dislexia demostraram
mais benefícios com uso de lâminas coloridas do que as crianças sem dislexia. SMI
e dislexia são problemas diferentes com diferente abordagem terapêutica. Se a
criança tem SMI e dislexia ela deve receber tratamento apropriado para as duas
condições. É recomendado que profissionais da educação e da saúde estejam
conscientes dos sintomas da SMI e que crianças sejam triadas para esta condição
assim como para outros transtornos visuais.
A SMI é uma condição neurovisual que provoca distorções visuais e
desconforto durante a leitura e que pode ser minimizada com o uso de lâminas
coloridas (GUIMARÃES, 2013). Os sintomas físicos mais frequentes são cansaço,
ardor ocular, lacrimejamento, náuseas, cefaleia (WATSON, 2013). As distorções de
percepção visual estão relacionadas à percepção de movimento (letras saindo do
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papel ou tremendo) ou perda da qualidade visual (embaçamento ou percepção de
que a letra está se apagando). Estas distorções prejudicam a informação visual), o
que gera uma sobrecarga cognitiva compensatória. Como consequência desse
gasto extra de energia neuronal, a compreensão do texto pode ser prejudicada
(IRLEN, 2004). Diversos são os sinais: pular de linhas, perder-se no texto, leitura
mais lenta, necessidade de intervalos constantes e aversão à própria leitura.
A SMI é uma disfunção visuoperceptual relacionada à exposição a certos
tipos de iluminação, intensidade, comprimento de onda, contraste e frequências
espaciais, que induzem dificuldades no processamento de informações, o que
requer maior exigência atencional e visual, como é o caso da leitura. As dificuldades
decorrem, principalmente, em razão de déficits no Processamento das informações
visuais pela Via Magnocelular (GUIMARÃES, 2013).
Os

sintomas

descritos

nos

questionários

(IRLEN,

1991)

são

frequentemente usados para identificar as crianças que são suscetíveis ao estresse
visual durante a leitura e que podem por isso se beneficiar do uso das
sobreposições (overlays) coloridas. No entanto, reconhece-se que o questionamento
para crianças sobre sintomas de risco para alteração na percepção visual poderia
resultar em respostas subjetivas, e algumas crianças podem responder de forma não
confiável devido a uma falta de compreensão das questões (NORTHWAY, 2003).
As crianças que sempre experimentam sintomas de desconforto durante a
leitura, muitas vezes podem aceitá-los como “normal” e só percebem que estão
anormais, quando este desconforto foi diminuído ou retirado (EVANS, JOSEPH,
2002). Wilkins (2003) aponta estes problemas na utilização de questionários de
sintomas com crianças e recomenda como método de diagnóstico para o stress
visual aquele baseado na melhoria imediata na velocidade de leitura de >5%, o
Teste Wilkins de Leitura (WRRT).
Segundo Wilkins (2006), este teste é rápido, tem alta confiabilidade no
teste-reteste e pode ser facilmente utilizado em sala de aula. Avalia a velocidade de
leitura de crianças e adultos, demandando os processos cognitivos e motores para a
pronúncia em voz alta de palavras isoladas (reconhecimento lexical e verbalização
de palavras). A composição do teste oferece um reduzido acesso ao sistema
semântico, pois não demanda a compreensão da palavra, sentença ou texto. Por
não oferecer dicas contextuais (processos inferenciais), o leitor deve ler diretamente
cada estímulo.
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O teste de velocidade de leitura, Rate of Reading Test (RRT), possui
distintos estudos de validação preditiva, fidedignidade, concorrente discriminante e
de construto, tanto com amostras populacionais quanto clínicas. A melhoria de 5%
no RRT – TELVER é um bom índice do uso sustentado das lâminas espectrais
(validade preditiva), pois prediz 60 a 73% dos pacientes que continuarão a usá-las
por no mínimo três meses após sua prescrição (NORTHWAY, 2003; WILKINS et
al.,1996; WILKINS et al., 2001). Outros estudos demonstraram a confiabilidade do
RRT, descartando as hipóteses de efeito placebo e treino (BOULDOUKIAN,
WILKINS, EVANS, 2002; LIGHTSTONE, 1999; WILKINS, LEWIS, 1999), não
podendo ser explicado por problemas refrativos ou ortópticos (MONGER, WILKINS,
ALLEN, 2014; SCOTT et al., 2002).
Ao realizar uma metanálise de sete estudos sobre o efeito da lâmina
espectral ideal no desempenho do RRT, constataram que 34% da população geral
(crianças e adultos) apresenta ganhos de no mínimo 5% na velocidade; 15%
melhoram mais de 10% e 4% dos participantes melhoram mais de 25% (EVANS,
JOSEPH, 2002; KRISS, EVANS, 2005; MONGER et al., 2014; NICHOLS, MCLEOD,
2009; SINGLETON, HENDERSON, 2007; WILKINS et al., 2011).
Bernal, em 2015, realizou, no Equador, um trabalho com 61 escolares de
4° ano que foram identificados com transtorno neurovisual de grau severo com o
objetivo de determinar se o uso da cor ajuda a eliminar as distorções visuais
perceptuais e mal estar físico ao ler e se existe melhora na leitura. As cores de
transparências mais comuns escolhidas pela população do estudo são azul, cinza,
amarelo. Os resultados observados no grupo foram 58% de mais conforto ao ler;
41% menos tensão e fadiga; 45,9% melhoria da fluência na leitura; 13,1% menos
erros ao ler; 32% eliminação de distorções visuais; 2% melhoria na compreensão da
leitura. A utilização da cor eliminou as dificuldades e desconforto com a leitura e
contribuíram nos aspectos psicossociais com melhora dos níveis de segurança ao
realizar as tarefas acadêmicas, autoestima e colaborou para uma melhoria geral na
vida do escolar.
Sabemos, no entanto, que pode haver casos para os quais sejam
necessárias outras estratégias, como a estimulação do processamento visual, com
ajustes do espaçamento das fontes para facilitar a leitura diminuindo o efeito
perceptual de aglomeração visual ou crowding (ZORZI et al., 2012).
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4 MÉTODO

4.1 Participantes

Trata-se de um estudo observacional, transversal. A coleta de dados foi
realizada na própria escola e no Serviço Integrado de Medicina do Sistema Único de
Saúde. Na comparação entre as medidas de proficiência em Língua Portuguesa e
Matemática, dos alunos nos anos de 2013 a 2015 com a meta esperada no SARESP
(Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo), a escola
obteve nível de proficiência adequado e obteve também desempenho superior à
meta determinada pelas instâncias Estadual, Regional e pela Diretoria de Ensino do
Município.
A avaliação para a caracterização do transtorno neurovisual foi realizada
individualmente, em horário não prejudicial à aprendizagem do conteúdo curricular,
em sala reservada, distante do trânsito das pessoas ou outros ruídos. Somente
participaram da pesquisa os sujeitos cujos pais ou responsáveis assinaram o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido como é garantido pela Resolução do
Conselho Nacional de Saúde 466/12. Foi solicitado que cada criança assinasse o
termo de assentimento. A coleta de dados somente ocorreu após a aprovação do
comitê de ética em pesquisa da PUC São Paulo, conforme parecer n° CAAE:
52510115.9.0000.5482.
A amostra foi composta por 68 crianças (9 a 12 anos de idade, 53% do
sexo masculino) regularmente matriculadas no 5° (n = 24) e 6° ano (n = 44) do
ensino fundamental de uma escola estadual localizada na cidade de Jacareí/SP.
Foram incluídas na pesquisa todas as crianças sem alterações visuais ou auditivas
periféricas.
Foram excluídas crianças que apresentaram resultados alterados no
exame oftalmológico, tais como miopia, astigmatismo, hipermetropia, baixa visão,
uso de óculos e/ou alteração na avaliação audiológica com limiares nas frequências
de 250 a 500hz superior a 25 dBNA assim, como alteração na Imitanciometria com
curvas tipo B, C.
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4.2 Procedimentos

4.2.1 Fase 1 - Avaliação do processamento visual

A avaliação oftalmológica foi realizada com todas as crianças da amostra,
com o objetivo de verificar a acuidade visual, ou seja, identificação de algum erro de
refração que pudesse acarretar uma dificuldade de leitura. Os sujeitos foram
examinados por um oftalmologista, fornecendo dados quantitativos da visão. As
crianças que apresentaram alteração oftalmológica foram excluídas do estudo e
encaminhadas para orientação adequada e intervenção terapêutica.
Todos os alunos foram submetidos individualmente à bateria de testes da
Escala de Percepção Visual de Leitura. Inicialmente, estabeleceu-se um diálogo
informal, procurando obter uma boa interação com o participante da pesquisa. A
Escala de Percepção Visual de Leitura – EPVL é uma bateria de testes utilizada
como indicação de risco para transtorno neurovisual, sendo composta por quatro
seções (IRLEN, 2009).
A Seção 1 compreende um questionário sobre dificuldades durante a
leitura (ex.: pula linha acidentalmente, uso de marcador ou dedo, dificuldade de
compreensão) e outro sobre desconforto durante a leitura (ex.: vermelhidão nos
olhos, lacrimejamento, sonolência, dor de cabeça, tontura, incômodo com luz
fluorescente). Cada questionário contém 17 questões, cujas respostas podem ser
“com frequência” (1 ponto), “às vezes” (0,5 ponto), “nunca” (0 ponto) e “não sei
responder” (0 ponto). Dessa forma, a classificação da dificuldade e do desconforto
do aluno pode variar entre a ausência de sintomas (0 ponto), e sintomas leves (1 a 3
pontos), moderados 4 a 7 pontos) e severos (8 a 17 pontos).(Anexos 1 e 2 ).
A Seção 2 possui o objetivo de desencadear estresse visual no sistema
central de processamento visual, causando distorções e dificuldades de percepção,
pois a maioria dos indivíduos com transtorno neurovisual não tem consciência
destes sintomas. Provas de estresse visual: foram aplicadas provas que geram
estresse visual no sujeito, de acordo com a metodologia proposta por Irlen (1987).
Estas provas foram desenvolvidas com o objetivo de desencadear estresse visual no
sistema central de processamento visual, causando distorções e dificuldades de
percepção, pois a maioria dos indivíduos com transtorno neurovisual, não tem
consciência destes sintomas. Foram utilizadas as provas Caixa A, Caixa B, Linhas
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Musicais e Point Task (tarefa visual de procura). Estas provas são constituídas por
figuras, nas quais a criança foi solicitada a realizar algumas tarefas.
Já na prova das Linhas Musicais, o indivíduo também é solicitado a
realizar movimentação ocular e, em seguida, o avaliador faz várias perguntas sobre
como as linhas estão, se estão se mexendo, se estão cruzadas, se o indivíduo pode
ver cores entre outras. Na tarefa visual de procura é apresentado um texto em uma
língua estrangeira (página holandesa) e o indivíduo deve localizar uma determinada
palavra, mesmo após fechar e abrir os olhos. O tempo que o indivíduo levará para
encontrar as palavras será medido por um cronômetro. O indivíduo repetirá esta
tarefa três vezes com a transparência e depois três vezes sem a transparência.
Calcula-se a média do tempo gasto em cada uma das situações e, a média é
anotada na folha de resposta (MANUAL DE INSTRUÇÃO, IRLEN – EPLI, 1987).
Figura 1 – Exemplo de
material usado para avaliar o
estresse visual

Fonte:
MANUAL
DE
INSTRUÇÃO, IRLEN – EPLI,
1987.

Ao fazer a tarefa da Caixa A e Caixa B, o paciente deve contar em voz
alta, sem usar o dedo, cada espaço branco de cima para baixo na coluna A cria-se
uma consciência dos sintomas e dos sinais observados (aperta os olhos, esquece,
muda o ritmo, arregala os olhos, aproxima, franze a testa, segue com a cabeça,
para/hesita). Se o paciente contar a linha errada, mostre a correta e deixe-o repetir.
Faça perguntas que estão na Seção 2 do formulário do Irlen Reading perceptual
Scale (IRPS) (Anexos).
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Os resultados dos questionários da Seção 1 serviram como recurso para
verificar se existe associação entre o questionário de auto-referência da criança e a
escala de avaliação da competência de leitura pelo professor.
Sessão 3 - Seleção das transparências: Irlen (1987) constatou que a
utilização de transparências coloridas (papel transparente com cor) diminui ou, em
alguns casos, elimina o estresse e o desconforto visual que os pacientes relatam
tanto quando são submetidos às provas da testagem de Irlen quanto quando estão
realizando leitura em geral. Assim, as transparências, além de melhorarem o
contraste visual e tornarem o desempenho na leitura melhor, são indicadas para
reabilitação deste transtorno. Dessa forma, a seleção das transparências é um
processo importante tanto para identificar o risco quanto para o tratamento. As
transparências são apresentadas em 10 cores que podem ser combinadas entre si.
O indivíduo com suspeita de transtorno neurovisual pode utilizar mais de uma cor
sobreposta a outra.

Figura 2 - Exemplo das lâminas
espectrias utilizadas na avaliação
das crianças segundo Irlen

Fonte: MANUAL DE
IRLEN – EPLI, 1987.

INSTRUÇÃO,

Sessão 4 - Distorções Visuais: Irlen (1987) também observou que vários
indivíduos com transtorno neurovisual relatavam diversos tipos de distorções visuais
que eram minimizadas ou eliminadas com o uso da transparência selecionada
individualmente. Seguindo o protocolo proposto por Irlen (1987), após a seleção da
(s) transparência (s), foram apresentadas aos alunos às distorções, que são
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imagens feitas no computador que já vêm distorcidas, estas imagens foram
desenvolvidas a partir de relatos de pacientes que após colocarem as transparências
perceberam que as distorções haviam desaparecido. Caso o indivíduo identifique
alguma das distorções, esta é registrada na folha de resposta.

Figura 3 - Exemplo dos materiais utilizados para identificar
qual o tipo de distorção visual

Fonte: MANUAL DE INSTRUÇÃO, IRLEN – EPLI, 1987.

O indicador de risco para o Transtorno Neurovisual é, portanto, dado pelo
somatório de todas as provas e questionários realizados pelo indivíduo, além da
seleção da transparência e da melhora relatada com o uso da transparência.

4.2.2. Fase 2 - Avaliação do desempenho de leitura

Foi utilizado o Teste de Leitura: Velocidade de Reconhecimento Visual de
Palavras (TELVER) através de cinco distintas listas (1 treino, 4 testes) compostas
por 15 palavras de alta frequência de ocorrência repetidas em 10 linhas
apresentadas em fonte Times New Roman, tamanho 9, cor preta, em fundo branco,
espaçamento simples. A primeira lista é sobreposta com a lâmina espectral ideal,
seguida pela segunda e terceira listas sem a lâmina, e a quarta lista com a lâmina
novamente (design ABBA para controlar o efeito da prática) (Anexos).
a) Aplicação: a criança deve realizar a leitura em voz alta de 150
palavras, onde o examinador deve realizar a marcação do tempo total
necessário para a leitura, fazendo uso de um cronômetro, e deve
marcar o número de palavras lidas corretamente em 1 (um) minuto.
Cada palavra lida incorretamente, no tempo de um minuto, deve ser
pontuada. Caso a leitura da lista termine antes do tempo estipulado,
calcula-se a proporção estimada (regra de três) de palavras lidas em 1
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minuto. O critério usual para indicar melhora clínica significativa na
velocidade de leitura é 5 %. Comparado (Lista 1 + Lista 4 com
Lâmina): 2 =__/minuto e resultados da lista 2 + Lista 3 sem Lâmina):
2= __/minuto.
Análise de Dados: a melhoria de 5 % no teste é um bom índice do uso
sustentado das lâminas espectrais (validade preditiva).
b) Aplicação da Escala de Avaliação da Competência de Leitura pelo
Professor (EACOL) = Identificação pela observação do professor, de
alunos com dificuldade de leitura em voz alta e da leitura silenciosa de
um texto. (Moreira et al 2012 ) (Anexos).
Foi solicitado aos professores que respondessem um roteiro de
observação relativo às condições de leitura de cada um de seus alunos. Este roteiro
de avaliação contém questões objetivas, com quatro opções de resposta, sendo:
“Verdade”, “Falso”, “Às vezes”, “Não sei”. Para verificar a consistência interna, a
EACOL estará inconsistente caso itens opostos sejam respondidos mais de duas
vezes e para verificar a relevância, a EACOL, será irrelevante caso haja a presença
de 4 ou mais itens respondidos como “não sei”.
c) Aplicação do Questionário aos Pais quanto aos Indicadores de Risco
para a Constituição do Leitor/escrevente (Anexos). Antes de dar início
ao questionário, foram incluídos espaços para identificação da criança,
grau de escolaridade do responsável; perguntou-se também sobre
presença ou não de materiais de leitura disponíveis na casa (jornal,
livro, computador, folheto de supermercado, bíblia) e se tinha algo a
acrescentar sobre leitura da criança.
Os indicadores foram transformados em perguntas que pediam respostas
sim /não. Foram analisados os vínculos dos indicadores “você lia para seu filho”,
“você pedia para seu filho ler” com o eixo “Supor um Sujeito leitor/escrevente” e
indicadores como “seu filho brincava de ler e/ou escrever?” “seu filho escrevia e lia o
que escreveu para alguém” ao eixo “Reconhecer o sujeito como leitor/escrevente”.

4.2.3. Fase 3 - Avaliação do processamento auditivo temporal

O processamento auditivo temporal pode ser definido como a percepção
do som ou da alteração do som dentro de um período restrito e definido de tempo
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(SHINN, 2003), ou seja, refere-se à habilidade de perceber ou diferenciar estímulos
que são apresentados numa rápida sucessão (SCHULTE-KÖRNE, 1998). Nesta
pesquisa utilizaremos os testes para avaliar a ordenação temporal com o Teste do
Padrão de Frequência (TPF) e a resolução temporal, com o teste Random Gap
Detection Test (RGDT).
O Teste do Padrão de Duração (TPD) é constituído por tons musicais
longos (2000ms) e curtos (500ms), com frequência fixa de 440 Hz. Foram
apresentadas dez sequências compostas por três estímulos, de forma binaural a 50
dBNS. O paciente pode verbalizar (nomear) a sequência de tons ouvida.
Os autores do teste consideram habilidade auditiva de ordenação
temporal normal quando a partir de nove anos de idade, ocorre 100% de acertos,
para três sons melódicos. Nenhum registro foi realizado na folha de marcação de
respostas, quando a criança memorizou a sequência apresentada; quando a criança
não memorizou a sequência apresentadas, o erro foi assinalado com um traço na
folha de marcação e anotado qual foi a resposta. Foi somado o número de acertos
para verificar se atingiu o critério de normalidade (Anexos).
O teste RGTD (resolução temporal) é composto por uma faixa treino e
quatro faixas-teste. Cada faixa teste consiste de diversos estímulos. O objetivo é
determinar o limiar de detecção de intervalo mínimo entre dois sons para ser
percebido.

Figura 4 - Fluxograma dos procedimentos realizados nas crianças que
compuseram esta amostra

Fonte: elaborado pela profa. Dra. Teresa Maria Momensohn Santos.
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4.2.4 Análise de dados

Para analisar os resultados do teste de leitura, serão utilizados os
seguintes parâmetros: Velocidade de leitura = Número de Palavras lidas por Minuto;
Ritmo, e compararemos os resultados destes parâmetros sem a transparência e
depois com a transparência. Ao final da pesquisa, espera-se identificar na sala de
aula a ocorrência de crianças com Dificuldades de Leitura, a ocorrência de crianças
identificadas com o transtorno neurovisual (Síndrome de Meares-Irlen) e a
ocorrência de Dificuldades de Leitura associada a Síndrome de Meares-Irlen.
Para este trabalho, para avaliar a associação entre variáveis foi aplicado o
teste qui-quadrado de independência (BUSSAB e MORETTIN, 2013) e cálculo de
razões de chances (PAGANO e GAUVREAU, 2004). Foi utilizada a análise descritiva
dos dados por meio das medidas de tendência central e dispersão e assumido um
nível de significância alfa igual a 5% ao qual foi comparado o valor p dos testes de
hipóteses realizados. Os dados foram digitados em Excel e analisados via o pacote
computacional R.
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5 RESULTADOS

Dentre os 68 indivíduos da amostra, as Tabelas de 1 a 8 mostram que
52,94% eram do 38,24% dos pacientes não apresentaram dificuldades ou
apresentaram dificuldade Leve e 61,76% apresentaram dificuldade Moderada ou
Severa ; 54,41% dos pacientes não apresentaram desconforto ou o desconforto era
Leve e 45,59% apresentaram desconforto Moderado ou Severo; 38,24% dos
pacientes apresentaram resultado alterado na ordenação temporal (TPD); 23,53%
dos pacientes apresentaram resultado Sim no questionário dos pais (Risco); 30,88%
dos pacientes apresentaram resultado Inferior/Inferior ou Médio/Inferior no
questionário dos professores (EACOL).

Tabela 1 - Distribuição de frequência da amostra de acordo com diferentes critérios
de ganho na velocidade de leitura no TELVER, média ± desvio padrão
< 5%
47(69%)

N
Ganho
Médio -4±5%

Melhora na velocidade de leitura no TELVER
> 5%
> 8%
> 10%
21(31%)
15(22%)
12(18%)

> 15%
9 (13%)

> 20% > 25%
5(7%) 2(3%)

14±8%

21±6%

24±5% 30±1%

17±7%

19±6%

Fonte: elaborado pela autora.

Tabela 2 - Distribuição de frequências dos resultados do Questionário de dificuldades
e desconforto e média ± desvio padrão no TELVER
Dificuldades
n
TELVER
1 (1,5%)
-1,2
25 (36,8%)
0,8 ± 8,6
29 (42,7%)
-0,1 ± 10,0
13 (19,1%)
6,27 ± 13,0

Não tem
Leve
Moderado
Severo
* p < 0,01; Cohen’s d = 0.92
Fonte: elaborado pela autora.

Desconforto
N
TELVER
4 (5,9%)
-3,0 ± 6,6
33 (48,5%)
-0,3 ± 9,1
20 (29,4%)
0,7 ± 7,7
11 (16,2%)
9,6 ± 14,8*

Tabela 3 - Distribuição de frequências conjunta entre o resultado do Telver com o
Questionário de dificuldades e desconforto
Resultado no RRT- TELVER
Não melhorou
Melhorou

Dificuldades
Valor-p = 0,264
Não tem/Leve
Moderado/Severo
16 (24%)
20 (29%)
10 (15%)
22 (32%)

RRT. Rate of Reading Test.
Fonte: elaborado pela autora.

Desconforto
Valor-p = 0,008
Não tem/Leve Moderado/Severo
25 (37%)
11 (16%)
12 (18%)
20 (29%)
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Tabela 4 - Distribuição de frequências da variável Ordenação temporal (TPD)
TPD
Alterado
Normal
TPD = Teste Padrão de Duração.
Fonte: elaborado pela autora.

n
26
42

%
38,24
61,76

Tabela 5 - Distribuição de frequências da variável Questionário pais (Risco)
Risco
Não
Sim
Fonte: elaborado pela autora.

n
52
16

%
76,47
23,53

Tabela 6 - Distribuição de frequências da variável Questionário professores (EACOL)
EACOL
n
%
Inferior/Inferior ou Médio/Inferior
21
30,88
Médio/Superior ou Superior/Superior
47
69,12
EACOL = Escala de Avaliação da Competência de Leitura pelo Professor.
Fonte: elaborado pela autora.

Tabela 7 - Distribuição de frequências da variável Sexo
Sexo
Feminino
Masculino
Fonte: elaborado pela autora.

N
32
36

%
47,06
52,94

Tabela 8 - Distribuição de frequências da variável Ano letivo
Ano letivo N
%
5º ano
6º ano
Fonte: elaborado pela autora.

24
44

35,29
64,71

Tabela 9 - Distribuição de frequências conjunta entre as variáveis Sexo e Resultado
do Telver (entre parênteses encontram-se as porcentagens calculadas por coluna)
Resultado Telver
Pontuação
Melhorou
Não melhorou
Feminino
10 (47,62)
22 (46,81)
Masculino
11 (52,38)
25 (53,19)
Total
21 (100,0)
47 (100,0)
Valor-p = 0,951
TELVER – Teste de Leitura: Teste de Velocidade de Reconhecimento.
Fonte: elaborado pela autora.
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Tabela 10 - Distribuição de frequências conjunta entre as variáveis: Questionário pais
(Risco) e Resultado Telver (entre parênteses encontram-se as porcentagens
calculadas por coluna)
Resultado Telver
Risco
Melhorou
Não melhorou
Não
23 (71,88)
29 (80,56)
Sim
9 (28,13)
7 (19,44)
Total
32 (100,0)
36 (100,0)
Valor-p = 0,400
TELVER - Teste de Leitura: Teste de Velocidade de Reconhecimento.
Fonte: elaborado pela autora.

Tabela 11 - Distribuição de frequências conjunta entre as variáveis Questionário
professores (Eacol) e Resultado Telver (entre parênteses encontram-se as
porcentagens calculadas por coluna)
Resultado Telver
Eacol
Melhorou
Não melhorou
Inferior/Inferior
4 (12,50)
5 (13,89)
Médio/Inferior
8 (25,00)
4 (11,11)
Médio/Superior
16 (50,00)
18 (50,00)
Superior/Superior
4 (12,50)
9 (25,00)
Total
32 (100,0)
36 (100,0)
Valor-p = 0,353
EACOL = escala de avaliação da competência de leitura pelo professor TELVER = teste de
leitura: velocidade de reconhecimento.
Fonte: elaborado pela autora.

Tabela 12 - Distribuição de frequências conjunta entre as variáveis Ordenação
temporal (TPD) e Resultado Telver (entre parênteses encontram-se as porcentagens
calculadas por coluna)
Resultado Telver
TPD
Melhorou
Alterado
15 (46,88)
Normal
17 (53,13)
Total
32 (100,0)
Valor-p = 0,167
TPD = Teste Padrão de Duração
Fonte: elaborado pela autora.

Não melhorou
11 (30,56)
25 (69,44)
36 (100,0)

A Tabela 13 apresenta as razões de chances e respectivos intervalos de
confiança (IC), calculados com um coeficiente de confiança de 95%, para a variável
Questionário de desconforto.
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Tabela 13 - Razões de chances e intervalos de 95% de confiança para as razões de
chances relativos às variáveis Colocação e Complexidade
IC (95%) p/ a Razão de chances
Variável
Desconforto

Categorias

Razão de chances

Moderado x Não tem/
Leve
Moderado x Severo
Severo x Não tem/Leve
Fonte: elaborado pela autora.

3,87

Limite Inferior Limite Superior
1,23
12,20

1,06
3,65

0,23
0,89

4,92
14,91

Tabela 14 - Distribuição de frequências conjunta entre as variáveis: Questionário
professores (EACOL) e Questionário de dificuldades (entre parênteses encontram-se
as porcentagens calculadas por coluna)
Questionário
Não tem/ Leve
2 (7,69)

Dificuldades
Moderado/Severo
19 (45,24)

EACOL
Inferior/Inferior ou
Médio/Inferior
Médio/Superior ou
24 (92,31)
23 (54,76)
Superior/Superior
Total
26 (100,0)
42 (100,0)
Valor-p = 0,001
EACOL = Escala de Avaliação da Competência de Leitura pelo Professor
Fonte: elaborado pela autora.
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6 DISCUSSÃO

De acordo com o teste TELVER, dentre os 68 alunos analisados no
presente estudo, 31% apresentou melhora de no mínimo 5% na velocidade de
leitura após o uso da lâmina espectral (ver Tabela 1). Dentre esses pacientes com
melhoria, houve um ganho médio de 14% na velocidade na leitura. Apenas 2
pacientes apresentaram ganhos acima de 25% com o uso da intervenção (28,8% e
30,8%). Estes dados estão muito próximos da literatura internacional que avaliou
crianças e adolescentes da população em geral (NOBLE et al.,2004) (WILKINS et
al.,1996).
Em nosso estudo, não houve diferença no desempenho do TELVER entre
os sexos feminino e masculino antes da intervenção (t(1,66) = 1,37; p = 0,174), com as
lâminas espectrais (t(1,66) = 1,13; p = 0,262), e no ganho de leitura (t(1,66) = 0,53; p =
0,598). Há alguns anos, acreditava-se que os meninos tinham mais dificuldades para
aprender a ler e escrever que as meninas. Atualmente, algumas pesquisas
preconizam que tanto uns como outros têm a mesma probabilidade de apresentar
essa dificuldade (FLYNN e RABBAR,1994).
Ao combinarmos os resultados do desempenho no TELVER com os da
Escala de Percepção Visual de Leitura, verifica-se que a dificuldade de leitura “não
tem/leve” não apresenta aumento de desempenho na leitura. Há na literatura grande
controvérsia quanto a mudança significativa na leitura após o uso das lâminas
espectrais estes autores (FLETCHER e MARTINEZ, 1994; BLASKEY et al.,1990)
acreditam que a melhora pode ser atribuída ao efeito placebo, pois o uso dessas
lentes poderia motivar os maus leitores a ler mais. No entanto, graças à
Ressonância Magnética Funcional, a neuroaudióloga Puce (1996) que investigou a
importância da região occipito-temporal esquerda na leitura, mostrou que a leitura
silenciosa ativa os processos de reconhecimento visual das palavras situadas na
parte posterior do hemisfério esquerdo, particularmente as regiões occipitais e a
região occipito temporal ventral. Estes achados mostram que pode não ser efeito
placebo, mas nos ajuda a entender qual é a variabilidade de uma pessoa para outra
na rede cerebral de leitura.
A chance de ter melhoria ou não ter melhoria no Telver, para quem tem
desconforto Moderado/Severo, é 3,87 vezes essa chance para quem Não tem
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desconforto ou tem desconforto Leve. O estudo de Hollis, Allen (2006) também
indicou que as lâminas espectrais coloridas não produziram benefício para pessoas
classificadas como bons leitores, mas trouxe uma mudança significativa na
velocidade de leitura das pessoas classificadas como “borderline” e risco para
transtorno neurovisual.
De acordo com os critérios estabelecidos nos questionários da Seção 1
da Escala de Percepção Visual de Leitura, a maioria dos alunos relatou dificuldade
de leitura entre moderado e severo (61,8%), contra 1 aluno com pontuação zero e
37% com dificuldade leve (ver Tabela 2). Com relação ao desconforto durante a
leitura, 54,4% da amostra pontuou de 0 a 4 na Escala, o que representa ausência ou
reduzida presença de desconforto; já 29,4% apresentaram desconforto moderado e
16,2% com severos sintomas durante a leitura. Raros são os alunos que relataram
não ter pelo menos alguma pontuação no questionário de dificuldade (1,5%) e
desconforto (5,9%).
O uso de questionários que dependam da autoavaliação em crianças é
bastante discutível em termos de confiabilidade das respostas. Seria interessante
reaplicar os questionários para termos uma avaliação da reprodutibilidade dessas
respostas. Wilkins (2003) aponta problemas na utilização de questionários de
sintomas com crianças e recomenda como método de diagnóstico para o stress
visual aquele baseado na melhoria imediata na velocidade de leitura de >5%, o
Teste Wilkins de Leitura (WRRT).
Alunos com severa dificuldade de leitura tiveram uma tendência a ter mais
ganhos no TELVER em comparação aos demais leitores (t(1,66) = 1,94; p = 0,057;
Cohen’s d = 0,68), com melhora de 6,3% no desempenho leitor. Estes alunos foram
os que obtiveram maior ganho no TELVER (t(1,66) = 9,3; p = 0,0033; d = 0,92), com
média de 9,6% de melhora na velocidade de leitura com o uso da intervenção
espectral (ver Tabela 2). Vale ressaltar que apenas o critério severo no questionário
de desconforto está relacionado ao ganho na velocidade de leitura com o uso das
lâminas espectrais, sendo um indicador relevante para a prescrição da intervenção.
As Tabelas 9 a 12 mostram que, ao nível de 5% de significância, há
evidência de associação entre o Questionário de desconforto e o Resultado do
Telver (Tabela 12) e entre o Questionário professores e o Questionário de
dificuldades (Tabela 14).
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Podemos sugerir que a capacitação de professores com relação às
características dos diversos aspectos da leitura pode contribuir para que o educador
perceba mais precocemente as dificuldades de leitura que o aluno considerado
alfabetizado esteja apresentando, possibilitando o encaminhamento para o
profissional da saúde visando à investigação de problemas oftalmológicos e de
processamento visual. Além disso, as intervenções e o processo de reabilitação
utilizados para identificação de dislexia é diferente da identificação de transtorno
neurovisual. Na dislexia, são necessárias várias sessões visando à intervenção
terapêutica por diversos profissionais (CIASCA, 2002), ao passo que na triagem do
transtorno neurovisual, é mais rápido, basta apenas um profissional que seja
capacitado para a aplicação da metodologia diagnóstica (IRLEN, 1991).
A chance de dificuldade Moderado/Severo relativa à dificuldade Não
tem/Leve, para quem tem classificação INFERIOR/INFERIOR ou MEDIO/INFERIOR
no questionário EACOL é 9,91 vezes essa chance para quem tem classificação
MEDIO/SUPERIOR ou SUPERIOR/SUPERIOR nesse questionário. O Intervalo de
95% de confiança para essa razão de chances é dado por [2,07; 47,42].
Desta forma, este estudo encontrou evidência de que o questionário
EACOL é um instrumento confiável para avaliar a leitura via julgamento do professor
sendo um instrumento simples e fácil de administrar e pode ajudar profissionais da
saúde, educação, que lidam com a criança e pesquisadores.
Especificamente sobre a relação de causalidade das alterações do
processamento audtivo e dificuldades de leitura, há muitas controvérsias. Conforme
Tabela 12 deste estudo, 26 crianças (38,24%) apresentaram alteração na avaliação
da habilidade auditiva de ordenação temporal (TPD) sendo que 9 (42,86%)
melhoraram o desempenho na leitura no resultado do TELVER, e 17 (36,17%) não
obtiveram melhora.
Vidyasagar (2009) considera a dificuldade de leitura como um déficit na
atenção viso-espacial e não em processamento fonológico. Em nosso estudo
podemos afirmar que das 42 crianças (61,76%) que tiveram avaliação da habilidade
auditiva de ordenação temporal normal, 12 (57,14%) apresentaram melhora no
desempenho de leitura utilizando as lâminas espectrais e 30 (63,83%) não
apresentou melhoria.
Como conclusão, apenas algumas crianças com dificuldades de leitura
apresentaram déficits em processamento auditivo temporal, assim como algumas
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crianças do grupo controle. Vale ressaltar a importância da integração sensorial
auditiva e visual para melhor desempenho destas crianças.
Quanto ao Questionário dos Pais sobre fatores de risco para crianças
com dificuldades de leitura, 52 crianças (76,47%) não apresentaram risco e 16
(23,53%) apresentaram risco. Destas, 16 crianças (76,19%) obtiveram melhor
desempenho no teste de leitura com as lâminas espectrais e 36 (76,60) não
alcançaram melhor desempenho no teste de leitura TELVER; 5 crianças (23,81%)
com fatores de risco apresentaram melhor desempenho no TELVER e 11 (23,40%)
não obtiveram melhora. Venezian (2015) conclui que as diferenças na instrução
influenciam no fato de uma criança de risco desenvolver ou não um transtorno de
leitura e escrita.
Neste estudo, dentre as crianças com dificuldades de leitura pode haver
muitas que não tem problemas intrínsecos, mas que não tiveram oportunidade e
instrução adequadas para aprender a ler. Por outro lado temos crianças sem
indicadores de risco que melhoraram no desempenho de leitura com as lâminas
espectrais, o que sugere intervenção.
É importante observar que se o estudo tivesse sido realizado com um
número maior de pacientes, um número maior de diferenças poderia ser detectado.
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7 CONCLUSÃO

Existem poucos estudos nacionais quanto à validação dos benefícios das
lâminas espectrais. O Teste de Leitura: Velocidade de Reconhecimento (TELVER) é
uma recente adaptação do Wilkins Rate of Reading Test, que é o teste mais utilizado
na literatura para investigar os benefícios das lâminas espectrais, elaborado de
acordo com a teoria da hiperexcitabilidade cortical.
O presente estudo contém dados muito próximos da literatura
internacional, que avaliou crianças e adolescentes com dificuldades de leitura, e
mostrou o efeito das lâminas de bloqueio espectral sobre o desempenho de 30,88 %
de escolares na habilidade de velocidade de leitura. Neste estudo, apenas o critério
severo no questionário de desconforto está relacionado ao ganho na velocidade de
leitura com o uso das lâminas espectrais, sendo um indicador relevante para a
prescrição da intervenção.
Não encontramos relação de significância (p=0,167) entre o desempenho
de escolares na habilidade de velocidade de leitura e suas respostas no teste de
resolução temporal. A ocorrência dos distúrbios de leitura em escolares segundo a
Escala de Avaliação da Competência de leitura pelo Professor demonstrou dados
fidedignos.
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ANEXO A – IRLEN READING PERCPTUAL SCALE (IRPS)
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO DIFICULDADES E DESCONFORTO
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ANEXO C - TELVER
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ANEXO D - EACOL
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ANEXO E – QUESTIONÁRIO PAÍS
Sr. RESPONSÁVEL : ESTAMOS DESENVOLVENDO UMA PESQUISA . PEDIMOS SUA COLABORAÇÃO
PARA RESPONDER ESTAS PERGUNTAS SOBRE SEU FILHO(a) ANTES DA ENTRADA DELE(a) NO 1°
ANO :

1- VOCÊ LIA PARA SEU FILHO (

) SIM

(

) NÃO

2- QUANDO VOCÊ LIA PARA SEU FILHO VOCÊ MOSTRAVA COM O DEDO ONDE
ESTAVA LENDO? (

) SIM

( ) NÃO

3- VOCÊ PEDIA PARA SEU FILHO LER ? (

) SIM

4- VOCÊ PEDIA PARA SEU FILHO ESCREVER ? (

(

) NÃO

) SIM (

5- SEU FILHO BRINCAVA DE LER E/OU ESCREVER? ( ) SIM

) NÃO
(

) NÃO

6- SEU FILHO ESCREVIA E LIA O QUE ESCREVEU PARA ALGUÉM ? ( ) SIM
7- SEU FILHO LIA PARA VOCÊ ?

(

) SIM

(

(

) NÃO

) NÃO

8- SEU FILHO LIA/ESCREVIA QUANDO ALGUÉM PEDIA ? ( ) SIM (

) NÃO

9- QUANDO NÃO SABIA ESCREVER, ELE ESCREVIA “ DO JEITO DELE” ? ( ) SIM (
NOME DA CRIANÇA ______________________________________________________
NOME DO RESPONSÁVEL __________________________________________________
TELEFONE _______________________________________________________________

) NÃO
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ANEXO F – TESTE PROCESSAMENTO

