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• Um serviço de diagnóstico, intervenção, investigação e formação

• Perturbações do Desenvolvimento Cognitivo. Focos principais: 

• Dislexia 

• Aprendizagem/Desenvolvimento da leitura e da escrita

• Perturbação do Desenvolvimento da Linguagem 

2011

PRÉMIO



DISLEXIA 
Enquadramento Atual

TRÊS FACTOS SOBRE DISLEXIA:

• BIOLOGIA: ocorre em famílias, com uma prevalência de  cerca de 45% (4x > crianças de 
famílias sem risco) Snowling & Melby-Lervåg, 2016

• COGNIÇÃO: défice no funcionamento do sistema fonológico - “Défice Fonológico” é o risco
primário (consciência fonémica; automatização de nomeação; memória verbal), 
provavelmente não suficiente

• COMPORTAMENTO: manifestações variáveis;  afeta primariamente a aprendizagem de:
• Conhecimento de letras
• Decodificação
• Reconhecimento de palavras – fluência
• Escrita de palavras (spelling)



• Resulta de uma constelação de fatores de risco genéticos e ambientais, que intergaem
com fatores protetores

• Ocorre num continuum de severidade (ligeira –> severa): tem uma natureza
dimensional, não é uma categoria;  Não há pontos de corte precisos (Pennington, 2006)

• Ocorre em todos os níveis de capacidade cognitiva geral; não é “específica”

• É uma condição persistente, embora as manifestações mudem

DISLEXIA 
Enquadramento Atual



• Provoca uma espiral descendente
• níveis pobres de leitura,

• níveis pobres de sucesso académico,

• baixas perspetivas de carreira

• Está associada com (Nalavany, Carawan & Rennick, 2011; Nash, 2006)

• Problemas de auto-estima, ansiedade e stress

• Problemas psicossociais: relações pouco gratificantes e stressantes

• Problemas de comportamento

• É um problema para a Sociedade: prevalência em Portugal 5.4% (Vale, Sucena & Viana, 2011)

DISLEXIA 
Enquadramento Atual



Prevalência da dislexia 
crianças portuguesas de idade escolar

Vale, Sucena & Viana (2011)

Prevalência = 5.44%

1360 

crianças avaliadas em grupos-turma

TIL ≤ percentil  5

PRP < critério de mestria

Raven ≥ percentil 50

74 crianças

provas C. fonológica

TIL ≥ percentil 50

PRP ≥ critério de mestria

Raven ≥ percentil 50 

83 crianças PT - provas C. 
fonológica



Descodificação
Reconhecimento

Compreensão 

oral

LEITURA

“Modelo Simples” da Leitura
(Gough & Tunmer, 1986)

L = D X C

Modelo para compreender as diferenças individuais na leitura
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decodificação

Velocidade
Automatismo

Reconhecimento 
palavras

+

=

marcadores de uma 
leitura competente

 Conhecimento grafema – fonema

Precisão 
com

Automatismo 
(Rapidez)

 EXPERIÊNCIA EXPERIÊNCIA EXPERIÊNCIA EXPERIÊNCIA
 Automatismo conhecimento  grafema-fonema
 Conhecimento de padrões ortográficos maiores que G-F
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“Modelo Simples” da Leitura um pouco mais complexo…

O componente específico da leitura
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Leitor
Normal 

Perturbações
compreensão

Leitura 
generalisticamente pobre

“Modelo Simples” da Leitura 
(Gough & Tunmer, 1986; Stuart, Stainthorp & Snowling, 2008)

L = D X C

Descodificação/Reconhecimento

Dislexia



• O desempenho em leitura de palavras isoladas
(e pseudopalavras) é um marcador alfabético crucial 
na avaliação da dislexia

• Precisão
• Velocidade (automatismo)

• As palavras não são todas iguais
características psicolinguísticas
• Regularidade: luva > táxi; buzina > frequente
• Frequência: medo > meda; sopa > soda
• Comprimento: conta > contabilista
• Qualidade lexical: ruído/roído; este/este
• Estrutura silábica: CV; CVC; CCV

DISLEXIA: AVALIAÇÃO DA LEITURA DE PALAVRAS

Escrita

Fala

Regras letra-som

descodificação

Reconhecimento

palavras

produção

falada palavras

Significado

palavras

Identificação letras

Modelo de Leitura da Via Dupla, simplificado (Coltheart, 2010)



D E S  C  O  D  I  F  I C  A  Ç  Ã  O

1.º ano 2.º ano 3.º ano 4.º ano

- - - v e l o c i d a d e + + + + +

grandes médios pequenosGANHOS

11

RECONHECIMENTO 

DE PALAVRAS

TRAJETÓRIA DO DESENVOLVIMENTO
DOIS MODOS DE LER PALAVRAS

Ehri, 2005; Share, 1995



PORQUÊ ESPERAR PELO INSUCESSO ? 

O PARADOXO DA DISLEXIA (o modelo “à-espera-do-insucesso”)

PRÉ              1                    2                      3                      4                        

Janela para a 
intervenção 
mais eficaz

Diagnóstico/início 
da intervenção



• Existem evidências sólidas sobre as capacidades que, estando em défice, 
colocam as crianças em risco (Hulme et al., 2015; Hulme & Snowling, 2016; Larvag, 
Hulme & Melby-Lervag, 2017)

• Conhecimento de letras
• Consciência fonémica
• Nomeação automática
• Aprendizagem das relações grafema – fonema: descodificação

• Avaliar a descodificação o mais cedo possível, de modo universal, é um passo 
determinante no caminho da prevenção e da deteção precoce da dislexia (IDA, 
2017; Gillis, 2017)

PORQUÊ ESPERAR PELO INSUCESSO ? 



PORQUÊ ESPERAR PELO INSUCESSO ?

- Ler num sistema alfabético exige a aprendizagem das relações entre letras-fonemas: 
descodificação (Taylor, Davis & Rastle, 2017);

- As capacidades de descodificação são: 

- uma condição sine qua non para dominar o funcionamento do código alfabético – ler palavras novas;

- uma condição necessária para a compreensão da leitura (MSL, Gough & Tunmer, 1986; Verhoeven & 

Leeuwe, 2008);

- a base/o alicerce para a progressão/o desenvolvimento da leitura (Nation, 2017); sustenta o 

reconhecimento de palavras (Aaron et al, 1999; Share, 1995; 1999; Wang, 2014).

PORQUÊ AVALIAR PRECOCEMENTE A DESCODIFICAÇÃO?



- As capacidades de descodificação apresentam uma grande estabilidade ao longo da 
aprendizagem (Elwér et al.,  2013): quem começa atrás, fica atrás

- o nível de descodificação num determinado momento é dependente do nível atingido num 

momento anterior (Bowey, 2011; Verhoeven & Leeuwe, 2008);

- A estabilidade das capacidades de descodificação é estabelecida nas primeiras experiências de 

aprendizagem, mesmo em ortografias transparentes (Schaars, Segers & Verhoeven, 2017). 

- As capacidades de descodificação são:

- um forte preditor do sucesso em leitura e do académico (Nordstrom, Jacobson & Soderberg, 2016);

- um marcador crucial da dislexia (Snowling & Hulme, 2015).

A IMPORTÂNCIA DA DESCODIFICAÇÃO



- 1.º passo – rastreio universal – identificar e ajudar as crianças em risco (RTI - Compton
et al., 2010; Gillis, 2017);

- É necessário que os professores tenham acesso a instrumentos desenhados
especificamente para avaliar os mecanismos tipicamente em ação na fase inicial da
aprendizagem da leitura e que são determinantes na sua progressão;

- O instrumento deve ser 
- Teoricamente motivado 
- Aplicação rápida - simples - Barata
- Válido – o que está a medir exatamente?
- Fiável – está a medir bem? Discrimina bem risco / ausência de risco?

- Em Portugal…momento de avaliação no final do ano letivo

DETEÇÃO PRECOCE DE DIFICULDADES DE 
DESCODIFICAÇÃO

Vale, A. P. (2018). Instrumentos de Avaliação da Leitura em Língua Portuguesa: análise crítica. In Moura, O., Pereira, M., & Simões, M. R. (Coords.), Dislexia: 
Teoria, Avaliação e Intervenção (pp 157-208). Lisboa, Portugal: Pactor. ISBN: 978-989-693-077-6.



- Permite intervenção/ajuda mais eficaz
- medidas compensatórias dirigidas a alvos específicos que são mais fáceis de identificar

- intervenção mais eficaz quando aplicada a crianças mais jovens (Snowling, 2013; Wanzek, J., et al., 2013) –
maior probabilidade de recuperar;

- poupa as consequências nefastas e multiplicadoras de ficar “à-espera-do-insucesso” (Compton et al., 
2010);

- mesmo a intervenção breve permite melhorar significativamente os níveis de leitura (Vale, Silva, 
Mesquita & Martins, 2017).

- Implica avaliar as suas capacidades para 
- identificar palavras escritas (Garcia & Cain, 2014);
- descodificar pseudopalavras;
- usar velocidade adequada de descodificação/identificação de palavras.

DETEÇÃO PRECOCE DE DIFICULDADES DE 
DESCODIFICAÇÃO



 36 ITENS: IMAGEM + 4 PALAVRAS

 PALAVRAS FREQUENTES + B. 
FREQUÊNCIA

 PSEUDOPALAVRAS

 DISSÍLABOS CVCV

 GRAFEMAS SIMPLES & COMPLEXOS

 5 MINUTOS

 APLICAÇÃO COLETIVA

 APLICAÇÃO: MARÇO E MAIO/JUNHO

PIPE – Prova de Identificação de Palavras Escritas



26 ITENS

Maio – 5 minutos

Janeiro – 5 minutos

Maio  - 4 minutos

26 ITENS

Março – 4 minutos

36 ITENS

Março – 5 minutos

Maio – 5 minutos

VERSÃO 2 – PALAVRAS & PSEUDOpVERSÃO 1 - PALAVRAS VERSÃO 3 – PALAVRAS & PSEUDOp

Três versões e vários estudos 

- Ótimos valores de fidelidade 

- Ótimos valores de validade

- Bons e/ou ótimos valores de predição longitudinal: precisão & fluência

- Indicadores de ser muito boa prova de avaliação de descodificação, como preditor e 

como teste de deteção de risco

- Associações fortes com preditores da leitura



26 ITENS

Maio – 5 minutos

Janeiro – 5 minutos

Maio  - 4 minutos

26 ITENS

Março – 4 minutos

36 ITENS

Março – 5 minutos

Maio – 5 minutos

VERSÃO 2 – PALAVRAS & PSEUDOpVERSÃO 1 - PALAVRAS VERSÃO 3 – PALAVRAS & PSEUDOp

Três versões e vários estudos 

- Janeiro – muito cedo; Maio - excelente, mas… é preciso mais cedo: importância do 
rastreio precoce

- 5 minutos melhor que 4 minutos

- Necessidade de acrescentar itens CVCV

- Versão 3: Março, 5 minutos, + itens simples: CVCV

Maio de 2015 - 2017 Nov. 2017 – Maio 2017 Março  - Maio/Junho 2018



 36 ITENS: IMAGEM + 4 PALAVRAS

 PALAVRAS FREQUENTES + B. 
FREQUÊNCIA

 PSEUDOPALAVRAS

 DISSÍLABOS CVCV

 GRAFEMAS SIMPLES & COMPLEXOS

 5 MINUTOS

 APLICAÇÃO COLETIVA

 APLICAÇÃO: MARÇO E MAIO/JUNHO

PIPE – Prova de Identificação de Palavras Escritas
VERSÃO 3



1ª testagem  
Nov. 2017

• Reconhecimento de Letras

• Ditado de sons de letras

• MCP Raven

• Vocabulário (PEABODY)

• Consciência fonológica (Deteção Mesma-Diferente)

2ª testagem  
Março 2018

• PIPE T2

• Reconhecimento de letras

• Escrita Inventada

3ª testagem 
Maio 2018

• PIPE T3

• Reconhecimento de Letras

• TLP-1

• Fluência (Nº de palavras lidas corretamente por minuto em texto)

1º. ano

1º. ano

1º. ano

• Leitura de Palavras
• Leitura de Pseudopalavras



PIPE – Estudo 2017/2018

• Relação com variáveis cognitivas

• Relação com variáveis alfabéticas

Raven
T1

Peabody
T1

CF.Ataque
T1

CF.CSílaba
T1

CF.Rima
T1

PIPE T2 ,135 ,425* ,293 ,176 ,430*

PIPE T3 ,140 ,606** ,346* ,250 ,448*

Quadro 1. Correlações r de Pearson

*p< ,05    ** p< ,001

Rec.Letras
T1

D.Sons Letras 
T1

E.Inventada
T1

Leitura P. 
T1

Leitura PP.
T1

Rec.Letras
T2

E.Inventada
T2

Rec.Letras
T3

TLP total
T3

TLP tempo
T3

PIPE T2 ,417* ,521** ,486** ,528** ,621** ,730** ,862** ,446** ,785** -,591**

PIPE T3 ,342* ,497** ,462* ,485** ,490** ,726** ,831** ,513** ,813** -,619**

Quadro 2. Correlações r de Pearson



TLP total TLP Tempo

PIPE T2 ,785** -,591**

PIPE T3 ,813** -,619**

Raven T1 ,225 ,006

Peabody T1 ,530** -,291

C.F. Ataque T1 ,392* -,171

C.F. C. da Sílaba T1 ,129 -,146

C.F. Rima T1 ,458* -,286

Rec. Letras T1 ,407* -,354*

D. Sons de Letras T1 ,459* -,322*

E. Inventada T1 ,456* -,335*

L. Palavras T1 ,501** -,323*

L. PseudoP T1 ,604** -,375*

Rec. Letras T2 ,679** -,469*

E. Inventada T2 ,783** -,571**

Rec. Letras T3 ,476** -,542**

Quadro 4. Correlações r de Pearson

PIPE – Estudo 2017/2018
• Validade Preditiva: comparação com Provas 

Cognitivas e Alfabéticas

p< ,05    ** p< ,001

PIPE T3 Maio 18

PIPE T2 Março 17 ,844**

Quadro 3. Correlações r de Pearson

• Estabilidade teste-reteste



PIPE – Estudo 2017/2018

• Validade Preditiva: comparação entre PIPE T2 X PIPE T3

Modelos R r2 F Beta t
PIPE T3 ,813 ,660 F(1-42) =81,704** ,813 9,039**

PIPE T3
,833 ,694 F(2-41)= 46,558**

,523 3,243*

PIPE T2 ,343 2,129*

Quadro 5. Comparação PIPE T2 x PIPE T3 (Regressão Stepwise VD: TLP total)

p< ,05    ** p< ,001

Modelos R r2 F Beta t
PIPE T3 ,619 ,383 F(1-42) =25,444** -,619 -5,044**

Quadro 7. Comparação PIPE T2 x PIPE T3 (Regressão Stepwise VD: TLP tempo)

R r2 F Beta t
PIPE T2 ,785 ,616 F(1-42) =67,343** ,785 8,206**

Quadro 6. Regressão pelo método Enter (VD: TLP total)

R r2 F Beta t
PIPE T2 ,591 ,349 F(1-42) =21,956** -,591 -4,686**

Quadro 8. Regressão pelo método Enter (VD: TLP tempo)

Apesar de o PIPE aplicado em Maio ser melhor preditor do que o PIPE aplicado em Março, tanto para o TLP Total 
como para o TLP Tempo, a percentagem da variância explicada apenas aumenta cerca de 3% a 4%, o que 
provavelmente não constitui uma vantagem suficiente para se esperar até ao final do ano para aplicar a Prova.

TLP total TLP tempo



1ª testagem  
Nov. 2017

• Reconhecimento de Letras

• Ditado de sons de letras

• MCP Raven

• Vocabulário (PEABODY)

• Consciência fonológica (Deteção Mesma-Diferente)

2ª testagem  
Março 2018

• PIPE T2

• Reconhecimento de letras

• Escrita Inventada

3ª testagem 
Maio 2018

• PIPE T3

• Reconhecimento de Letras

• TLP-1

• Fluência (Nº de palavras lidas corretamente por minuto em texto)

1º. ano

1º. ano

1º. ano

• Leitura de Palavras
• Leitura de Pseudopalavras



PIPE – Estudo 2017/2018

• Validade Preditiva: comparação PIPE T2 X Provas Cognitivas e Alfabéticas Testagem 1

Modelo R r2 F (1-42) Beta t

PIPE T2 ,785 ,616 67,343** ,785 8,206**

Quadro 9. PIPE T2 x Variáveis T1 R. pelo método Stepwise (VD: TLP total)

p< ,05    ** p< ,001

Todas as variáveis foram excluídas do modelo de 
regressão à exceção do PIPE

Modelo R r2 F (1-42) Beta t

PIPE T2 ,591 ,349 21,956** -,591 -4,686**

Quadro 10. PIPE T2 X Variáveis T1 R. pelo método Stepwise (VD: TLP tempo)

TLP total TLP tempo



1ª testagem  
Nov. 2017

• Reconhecimento de Letras

• Ditado de sons de letras

• MCP Raven

• Vocabulário (PEABODY)

• Consciência fonológica (Deteção Mesma-Diferente)

2ª testagem  
Março 2018

• PIPE T2

• Reconhecimento de letras

• Escrita Inventada

3ª testagem 
Maio 2018

• PIPE T3

• Reconhecimento de Letras

• TLP-1

• Fluência (Nº de palavras lidas corretamente por minuto em texto)

1º. ano

1º. ano

1º. ano

• Leitura de Palavras
• Leitura de Pseudopalavras



PIPE – Estudo 2017/2018

p< ,05    ** p< ,001

Modelos R r2 F Beta t
PIPE T2 ,785 ,616 F(1-42) =67,343** ,785 8,206**

PIPE T2
,813 ,661 F(2-41) =40,021**

,429 2,427*

E.Inventada T2 ,414 2,344*

• Validade Preditiva: comparação PIPE T2 X Provas Cognitivas e Alfabéticas Testagem 2

Quadro 11. PIPE T2 x Variáveis T2 R pelo método Stepwise com VD: TLP total)

Modelo R r2 F (1-42) Beta t

PIPE T2 ,591 ,349 21,956** -,591 -4,686**

Quadro 12. PIPE T2 X Variáveis T2 R. pelo método Stepwise (VD: TLP tempo)

Todas as variáveis foram excluídas do 
modelo de regressão à exceção do PIPE

O Reconhecimento de Letras foi 
excluído dos modelos  de regressão.

TLP total TLP tempo



- O PIPE foi desenhado para ser um instrumento de rastreio que permita
aos professores/técnicos identificar as crianças

- com um conhecimento débil das relações grafema-fonema

- que estão em risco de ter dificuldades de aprendizagem da leitura

(DISLEXIA)

- que DEVEM beneficiar de suporte extra imediato

Discussão



- O PIPE, versão 3, apresenta vários indicadores psicométricos de muita 

qualidade como prova de avaliação de descodificação, como preditor e 

como teste de deteção de risco

- validade muito boa

- boa sensibilidade na identificação dos casos de risco

- boa discriminação entre crianças em risco

- útil

Discussão



- O PIPE 3 tem bons indicadores para ser usado quer no final do ano letivo 
quer em março

- No final do ano letivo, a aplicação é um pouco mais eficaz em termos de 
deteção de risco

- NO ENTANTO,
- essa ligeiríssima vantagem não compensa a vantagem maior que 

advém da deteção precoce e da ajuda atempada

- PORTANTO,
- a aplicação do teste no meio do ano letivo (março) produziu resultados 

que indicam que é possível usar o teste de forma útil antes do ano 
letivo terminar e que ele deve ser usado nessa altura

Discussão



- O próximo passo é realizar estudos com amostras maiores de crianças 
para  encontrar os valores precisos que detetam as crianças em risco.

Discussão



OBRIGADA 
pela atenção

Ana Paula Vale
pvale@utad.pt

2011

UNIDADE DE DISLEXIA – 917 366 354; 259 350 590
unidade.dislexia@gmail.com; unidade.dislexia@utad.pt

mailto:pvale@utad.pt
mailto:unidade.dislexia@gmail.com
mailto:unidade.dislexia@utad.pt

