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OS RESULTADOS MOSTRARAM DIFICULDADES SIGNIFICATIVAMENTE MAIORES PELO
GRUPO ESTUDADO (G2) NA NOMEAÇÃO AUTOMATIZADA RÁPIDA DE OBJETOS E
CONSCIÊNCIA FONÊMICA E TEMPO DE TAREFA, ORTOGRAFIA, VELOCIDADE DE
LEITURA E COMPREENSÃO.
AS DIFICULDADES EM PROCESSAMENTO FONOLÓGICO, ACESSO LEXICAL E MEMÓRIA
DE TRABALHO PERMANECEM ATÉ A IDADE ADULTA, ASSIM, ESSAS HABILIDADES
PROPORCIONAM PERSPECTIVAS MAIS EFICAZES PARA A TRIAGEM DE TRANSTORNO
Poucos testes seriam suficientes para diagnosticar o transtorno específico de leitura em
estudantes universitários, sendo estes os seguintes: TESTES QUE AVALIAM A LEITURA
DE PALAVRAS, SOLETRAÇÃO E CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA. OS DÉFICITS EM
LEITURA, SOLETRAÇÃO E CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA PERSISTEM NA VIDA ADULTA,
COM OS ADULTOS NÃO CONSEGUINDO COMPENSAR COMPLETAMENTE SEUS
DÉFICITS FONOLÓGICOS

INTRODUÇÃO
Ler é considerado fundamental para a atual sociedade. Permite o acesso à
informação escrita e, a partir disso, desenvolve a linguagem, por ampliar o
vocabulário, senso crítico, raciocínio e formação do conhecimento 1. Por ser

uma forma de adquirir e transmitir informações, a leitura faz parte de um ato
social2 e é fundamental para o desempenho acadêmico e desenvolvimento
profissional e pessoal3. A leitura é considerada como o resultado da
decodificação vezes a compreensão, pois apenas a decodificação não satisfaz
a leitura, é necessário haver a compreensão do material lido 4.
O transtorno específico de leitura é um distúrbio persistente que interfere na
habilidade de ler e soletrar5, de origem neurobiológica, justificada por um déficit
no sistema fonológico e não compatível com as outras habilidades cognitivas
do indivíduo6,7, descartando-se como causa o comprometimento da
inteligência, problemas sensoriais ou neurológicos, instrução escolar
inadequada e falta de oportunidades socioculturais8.
O transtorno de leitura é comumente relacionado com a falta de sucesso
escolar e baixa expectativa da carreira, no entanto, não deve ser considerado
como obstáculo para o ingresso no ensino superior. Apesar das dificuldades
com a leitura, estratégias compensatórias podem ser criadas possibilitando
sucesso em altos níveis de escolaridade. Devido à dificuldade em fluência na
leitura e baixa velocidade na escrita, é oferecido em algumas partes suporte
acadêmico, com tempo extra para a realização de exames e, ainda, a
tolerância a erros ortográficos9.
A habilidade de decodificação é a base para o reconhecimento automático das
palavras e, somente após isso, haverá fluência e compreensão na leitura. A
leitura hábil é o resultado da precisão e automaticidade, o que permite haver
compreensão do material lido10. Uma dificuldade de compreensão poderia ser
justificada pela alta demanda de recursos cognitivos para a decodificação, que
consumiria os recursos que poderiam ser usados para a compreensão11. As
habilidades linguístico-cognitivas básicas, dentre elas a consciência fonológica,
memória de trabalho fonológica e nomeação automatizada rápida, têm sido
associadas às diferenças em habilidades de leitura12. Por esta razão, também
são habilidades investigadas mediante esta queixa.
Consciência fonológica é entendida como a habilidade de perceber que a fala
se segmenta em unidades menores, sendo estas possíveis de serem
manipuladas, incluindo o reconhecimento de rimas, aliteração, segmentação,
síntese e manipulação, a nível silábico e fonêmico13. Prejuízos nessas
habilidades são descritos especialmente em escolares com transtornos de

aprendizagem14. Assim, durante o processo de avaliação, é importante a
investigação das habilidades metafonológicas15.
A memória de trabalho fonológica é definida como um sistema de capacidade
limitada que possibilita o armazenamento temporário de informações e seu
gerenciamento. A alça fonológica é responsável pelo armazenamento e
processamento de informações verbais, tanto auditivas como visuais16,
conservando as informações que estão sendo processadas no momento e
podendo ser avaliada por meio da apresentação de não palavras17. Dessa
forma, a memória de trabalho é fundamental para a realização de atividades
cognitivas complexas, incluindo a compreensão na leitura, acesso lexical e
raciocínio18.
A nomeação automatizada rápida (RAN) está relacionada ao processamento
rápido de símbolos visuais e à velocidade de acesso lexical, sendo assim, seus
resultados correlacionados ao desempenho da leitura e escrita 19, visto que a
capacidade de reconhecer palavras escritas com rapidez e acurácia é aspecto
necessário à leitura fluente20. Falhas no desempenho do RAN, com frequência,
são associadas a déficits fonológicos, pela necessidade de recuperação
fonológica na memória de longo prazo exigida pela tarefa 21.
Há um aumento do número de estudantes com déficits de leitura que
ingressam no ensino superior, por isso, é necessário haver a padronização do
diagnóstico, para que se torne possível a implementação de ajustes ou
medidas compensatórias para esses alunos por parte da instituição22. O
processo de identificação de adultos com transtorno específico de leitura pode
ser complicado pela existência de alguns fatores, como estratégias de
compensação já adquiridas e histórico de intervenções na fase escolar.
Além disso, mesmo que a alfabetização tenha sido tardia, pessoas com déficits
de leitura ao chegarem à idade adulta não mostram obrigatoriamente
dificuldades óbvias23. No entanto, algumas dificuldades nas habilidades
cognitivas de leitura encontradas em adultos persistem desde a infância, como
prejuízos em consciência fonêmica, processamento fonológico, falta de
precisão, lento reconhecimento de palavras, dificuldade de leitura de não
palavras e soletração24.
A falta de instrumentos para avaliação de adultos é um grande desafio 25, e
considerando a importância da avaliação dos mesmos, o objetivo do presente

estudo é comparar o desempenho de indivíduos com e sem queixas de
dificuldades de leitura, em instrumentos que avaliam as habilidades
fonológicas, de leitura e escrita. Com esta análise, verificar quais destes
instrumentos se mostraram mais sensíveis na comparação entre o grupo com e
sem queixa de leitura.

MÉTODO
O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto
de Neurologia Deolindo Couto, sob o nº 005/13, com todos os participantes
assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Trata-se de um
modelo de pesquisa comparativo, descritivo e transversal, desenvolvido pelo
Projeto ELO - UFRJ.
Participaram do estudo 30 adolescentes e adultos. Os participantes foram
divididos em dois grupos para análise comparativa. O grupo controle (G1) foi
formado por 10 indivíduos, com idades entre 20 e 27 anos, média de 21 anos,
sendo 70% do sexo feminino e 30% do sexo masculino, com escolaridade
média de 12 anos. Os participantes do grupo G1 não apresentavam qualquer
queixa em relação à leitura, escrita e/ou aprendizagem ao longo da vida
acadêmica. O grupo estudado (G2) formado por 20 indivíduos, com idades
entre 17 e 48 anos, média de 27,6 anos, sendo 45% do sexo feminino e 55%
do sexo masculino, com escolaridade média de 13,5 anos. Os participantes do
grupo G2 relatavam histórico de dificuldades escolares, podendo ser
dificuldade no processo de alfabetização, dificuldade de leitura, compreensão,
escrita e aprendizagem.

Instrumentos
Para todos os participantes, foi realizada uma entrevista inicial para a coleta de
dados para critérios de inclusão e exclusão na pesquisa e proposta a avaliação
das habilidades de leitura, escrita e fonológicas, a partir dos instrumentos
descritos a seguir. Além disso, para o grupo estudado (G2), foram realizadas
as avaliações neuropsicológica, do processamento auditivo central e
neurológica.
Para a avaliação da leitura oral, foi utilizado o texto "Enterro e Futebol" 26,
composto por 451 palavras, com o objetivo de avaliar a velocidade de leitura

oral (número de palavras lidas por minuto). E, ainda, verificar a compreensão
do material lido, para isso, realização de cinco perguntas eliciadoras referentes
ao texto. Para a leitura silenciosa, o texto "O homem nu"27, composto por 749
palavras, com o objetivo de avaliar a velocidade de leitura silenciosa (número
de palavras lidas por minuto) e verificar a compreensão da leitura na ausência
de feedback auditivo a partir da realização de cinco perguntas referentes ao
texto.
Em relação à compreensão dos dois textos, foram consideradas as
porcentagens de acerto referentes às perguntas sobre os mesmos. Ainda para
compreensão leitora, a utilização do teste cloze, por meio do texto "Reciclagem
levada a sério"28,29, com omissão sistemática a cada quinta palavra,
substituindo-as por lacunas, sendo necessário o preenchimento do texto com
palavras que melhor se adequem para formar um texto coerente 30, a partir da
informação restante, com o objetivo de avaliar a compreensão de leitura que
depende da habilidade de recuperação de palavras, estruturação sintática,
capacidade de estabelecer coesão entre as palavras do texto e a associação
de conhecimentos prévios31. No texto apresentado, havia a omissão de 51
palavras, que deveriam ser preenchidas pelos participantes. Para a sua
análise, foram consideradas corretas palavras que dessem coesão ao texto,
contabilizando índices de acertos.
Para a avaliação da escrita, foi proposta uma produção textual do tipo
dissertativo-argumentativa, sendo o tema "Descriminalização do aborto", tendo
como objetivo avaliar a ortografia, considerando falhas na escrita de palavras
regulares - com correspondência direta grafema/fonema, palavras com regra a utilização do grafema depende do contexto da palavra, irregulares - palavras
sem correspondência direta grafema/fonema - e falhas morfológico-gramaticais
- as regras morfossintáticas das palavras orientam a escrita da palavra32. E,
ainda, realização de um ditado de palavras para 2º grau, composto por 25
palavras com o objetivo de avaliar o conhecimento ortográfico de palavras
irregulares do português brasileiro33.
Para a consciência fonológica, foi aplicado o Teste de Consciência Fonológica
para Adultos34 para a avaliação da capacidade de segmentar as palavras e
manipular seus segmentos fonológicos, a partir dos subtestes compostos por
pseudopalavras em nível de rima, silábico e fonêmico. Foram consideradas

para a análise as porcentagens de acertos em nível de sílaba, de rima e de
fonema, além disso, os tempos médios de respostas para as tarefas.
A memória de trabalho foi avaliada a partir do Teste de repetição de nãopalavras35, que consiste na repetição de 30 palavras desprovidas de significado
com uma, duas, três, quatro, cinco e seis sílabas, com o objetivo de avaliar a
memória fonológica a partir da apresentação de sequências fonológicas sem
significado36. Foram consideradas as porcentagens de acertos na repetição de
não palavras para a análise. E, ainda pela tarefa N-back auditivo, no qual há a
apresentação de estímulos numéricos randomizados e, após, necessidade de
recuperação do estímulo numérico anterior, retrocedendo um (1-back), dois (2back) ou três (3-back) números37. Foram considerados os índices de acertos
dos participantes para a análise e comparação.
Para a avaliação do acesso lexical, foi utilizado o teste de Nomeação
automatizada rápida (RAN- Rapid Automatized Naming), que consiste na
nomeação de estímulos visuais (objetos, cores, números e letras) dispostos em
sequência, com cronometragem de tempo, em segundos, com o objetivo de
avaliar a velocidade de recuperação de informações verbais para a
nomeação38. Além do teste de Fluência verbal, no qual é contabilizado a
quantidade de palavras produzidas em nível semântico (animais, frutas e
roupas) e em nível de fonêmico (A, M e F), no tempo de 60 segundos39.

RESULTADOS
Para a análise estatística dos resultados, foi utilizado o teste t, a partir
do software SPSS, sendo considerados valores significativos quando p<0,05.
Nas tarefas de nomeação automatizada rápida, o grupo G1 apresentou tempos
significativamente menores em comparação ao grupo G2, em objetos e em
letras; dessa forma, revelando melhor desempenho nessas duas categorias.
Em cores e em números, os resultados obtidos não foram considerados
estatisticamente significantes entre os grupos, embora os tempos do grupo G1
fossem menores.
Com relação à fluência verbal, não foram obtidos valores significativos ao se
comparar os grupos, nem em nível semântico, nem em nível fonémico.
Na AVALIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA, o grupo G1 apresentou
significativamente melhor desempenho na maioria das tarefas em comparação

ao grupo G2, tanto em índices de acertos, quanto em tempos médios de
resposta.
No que se refere à MEMÓRIA DE TRABALHO, foram obtidos resultados
significativamente relevantes nas duas tarefas que avaliam essa habilidade
fonológica. Na reprodução de não palavras, o grupo G1 apresentou melhor
desempenho em comparação ao grupo G2, tanto na repetição de não palavras
com cinco sílabas quanto na repetição de não palavras com seis sílabas, bem
como no total de repetição de não palavras. A repetição de não palavras de
uma a quatro sílabas foram excluídas por serem fáceis para ambos os grupos.
De igual forma, ao se comparar os dois grupos na tarefa N-back auditivo, o
grupo G1 apresentou resultados melhores nos três níveis, 1-back, 2-back e 3back, em relação ao grupo G2.
Com relação aos resultados da AVALIAÇÃO DA ESCRITA, houve diferenças
relevantes entre os grupos no ditado, com o grupo G2 apresentando erros
significativamente maiores em comparação ao grupo G1. Na PRODUÇÃO
TEXTUAL, a percentagem de palavras erradas também foi significativamente
maior no grupo G2, bem como a percentagem de erros de palavras por regras
de posição e palavras por regras morfossintáticas.
No teste cloze para a COMPREENSÃO, houve diferença significativa de
acertos no preenchimento do texto entre os grupos, sendo o grupo G2 com
menores acertos, indicando maiores falhas para a REALIZAÇÃO DE
INFERÊNCIAS. No que diz respeito à VELOCIDADE DE LEITURA, de acordo
com os resultados encontrados, as velocidades de leitura oral e silenciosa pelo
grupo G1 foram significativamente maiores em comparação ao grupo G2. No
entanto, não houve diferenças significativas na compreensão do material lido
entre os grupos G1 e G2 nas duas modalidades de leitura, quando avaliado
através de perguntas eliciadoras.

DISCUSSÃO
A partir desta pesquisa foi possível comparar as habilidades fonológicas, de
leitura e de escrita em adultos com e sem dificuldades de leitura. OS
RESULTADOS MOSTRARAM DIFICULDADES SIGNIFICATIVAMENTE
MAIORES PELO GRUPO ESTUDADO (G2) NA NOMEAÇÃO
AUTOMATIZADA RÁPIDA DE OBJETOS E LETRAS, MEMÓRIA DE

TRABALHO, CONSCIÊNCIA SILÁBICA E TEMPO DE TAREFA,
CONSCIÊNCIA FONÊMICA E TEMPO DE TAREFA, ORTOGRAFIA,
VELOCIDADE DE LEITURA E COMPREENSÃO no teste cloze.
Poucos testes seriam suficientes para diagnosticar o transtorno específico de
leitura em estudantes universitários, sendo estes os seguintes: TESTES QUE
AVALIAM A LEITURA DE PALAVRAS, SOLETRAÇÃO E CONSCIÊNCIA
FONOLÓGICA. OS DÉFICITS EM LEITURA, SOLETRAÇÃO E CONSCIÊNCIA
FONOLÓGICA PERSISTEM NA VIDA ADULTA, COM OS ADULTOS NÃO
CONSEGUINDO COMPENSAR COMPLETAMENTE SEUS DÉFICITS
FONOLÓGICOS22.
A acurácia, velocidade e compreensão da leitura, escrita de um resumo de um
texto, velocidade de escrita, soletração, consciência fonêmica e RAN de
objetos e números foram avaliados em um estudo para a diferenciação de
adultos com e sem transtorno de leitura40. Os adultos com transtorno foram
significativamente piores em todas as tarefas, exceto no resumo do texto, na
velocidade da tarefa de consciência fonêmica e RAN de objetos.
Neste estudo, os adultos com dificuldades de leitura (G2), de igual modo,
apresentaram velocidade de leitura, compreensão no teste cloze, e índices de
acerto em consciência fonêmica significativamente piores em comparação ao
grupo sem dificuldades (G1). Além disso, resultados significativamente piores
no tempo de tarefa de consciência fonêmica, e nomeação de objetos no RAN.
Adultos com déficits de leitura produzem significativamente menos palavras em
comparação a adultos sem déficits de leitura ao serem avaliados na fluência
verbal semântica e fonêmica41. Nessa pesquisa, apesar do grupo G2 ter
produzido menos palavras, não houve diferença significativa nas tarefas de
fluência verbal semântica e fonêmica entre os grupos.
UNIVERSITÁRIOS COM DÉFICITS DE LEITURA PODEM SER
RELATIVAMENTE BONS NA LEITURA E SOLETRAÇÃO, NO ENTANTO,
APRESENTAREM BAIXA VELOCIDADE DE LEITURA, DIFICULDADES EM
FAZER ANOTAÇÕES DURANTE UMA PALESTRA, ESCREVER TRABALHOS
E REALIZAR PROVAS ESCRITAS23. A velocidade de leitura mostrou
estatística relevante na comparação entre os grupos deste trabalho, o que
corrobora com a literatura.

Uma universitária com transtorno específico de leitura que, apesar de não
apresentar problemas de alfabetização, possivelmente por ter aprendido a ler
usando como compensação estratégias visuais e não a decodificação fônica,
apresentou dificuldades marcadas em memória de trabalho, leitura de não
palavras e processamento fonológico23.
As dificuldades em acurácia, velocidade de leitura oral de palavras e não
palavras e soletração são encontradas em adolescentes e jovens adultos com
déficits de leitura, indo de encontro com a definição de transtorno específico de
leitura em crianças42. Tais dados foram igualmente confirmados pelo presente
estudo.

Habilidades Fonológicas
Apenas medidas de letramento não são suficientes para identificar o transtorno
específico de leitura, apesar desses indivíduos apresentarem dificuldades com
leitura, escrita e soletração. As diferenças entre pessoas com e sem transtorno
específico de leitura são em maior parte quantitativas, no qual há necessidade
de maiores tempos em testes psicométricos, na leitura e na escrita pelos
indivíduos com transtorno. Não sendo, em geral, os aspectos qualitativos os
únicos tipos de falhas23.
Evidencia-se que AS DIFICULDADES EM PROCESSAMENTO
FONOLÓGICO, ACESSO LEXICAL E MEMÓRIA DE TRABALHO
PERMANECEM ATÉ A IDADE ADULTA, ASSIM, ESSAS HABILIDADES
PROPORCIONAM PERSPECTIVAS MAIS EFICAZES PARA A TRIAGEM DE
TRANSTORNO DE LEITURA EM ADULTOS23. Tais evidências foram
corroboradas pelos resultados do presente trabalho.
A característica do transtorno específico de leitura diagnosticada em crianças
permanece em adultos, tendo como aspecto mais consistente os prejuízos em
processamento fonológico43,44. Tal qual evidenciado no presente artigo,
prejuízos na consciência fonológica diferenciam adultos com e sem déficits de
leitura45, e têm servido para diferenciar médios leitores de leitores superiores 46.
Crianças com transtorno de leitura são capazes de progressos com a leitura,
no entanto, as dificuldades com consciência fonológica e leitura de não
palavras permanecem na vida adulta41. Em uma avaliação de consciência
fonológica de adultos universitários com déficits de leitura e adultos

universitários sem dificuldades de leitura, não houve diferença significativa na
velocidade e precisão de produção de rima entre os grupos, no entanto, nas
tarefas de consciência fonêmica, os universitários com dificuldades de leitura
apresentaram falhas significativamente maiores41, o que vai de encontro aos
resultados do presente estudo. Justificam-se os resultados pelo nível de rima
ser mais fácil em comparação ao nível de fonema, além de ter um
desenvolvimento anterior41.
Para o grupo com queixa (G2), o tempo de realização de consciência
fonológica foi mais lento que o grupo controle (G1). Ao analisar
comparativamente resultados de adultos com e sem déficits de leitura em
relação à consciência fonêmica, os adultos com déficits de leitura são
notavelmente mais lentos, necessitando de quatro a cinco vezes mais de
tempo, e apresentam maiores índices de erro em comparação aos sem
dificuldades, apesar de indicarem possuir compensações, devido aos
resultados em leitura e soletração. Assinalando que mesmo que apresentem
compensações, os prejuízos típicos ainda persistem47.
Assim como para consciência fonológica, a bibliografia confirma que os
resultados do RAN diferenciam indivíduos com e sem transtorno específico de
leitura, com os itens alfanuméricos sendo fortes preditores das habilidades de
leitura, que permanecem na vida adulta21. A tarefa de RAN requer várias
habilidades cognitivas, dentre elas, recuperação dos códigos fonológicos,
rapidez de processamento e função executiva. Supõe-se que os mesmos
sistemas cerebrais envolvidos nos códigos visuais e fonológicos também estão
envolvidos no processamento de palavras impressas e suas pronúncias 48.
Neste estudo apenas as categorias objetos e letras foram significativamente
diferentes entre os dois grupos.
A dificuldade na memória de trabalho é relatada como um dos principais
aspectos que caracterizam o transtorno específico de leitura e essa dificuldade
persiste durante toda a vida49. Há diferenças significativas em tarefas de
memória de trabalho ao se comparar adultos com e sem transtorno de leitura,
sendo os com transtorno a apresentarem piores resultados na memória de
trabalho fonológica49.
Na comparação de adultos com déficits de leitura e adultos leitores típicos, o
grupo com déficit obteve pior desempenho na repetição de não palavras 41.

Encontram-se maiores dificuldades por adultos com transtorno de leitura nos
testes de memória de trabalho, achando valores significativos na tarefa
de Span de dígito na comparação de um grupo com e sem transtorno47,50 e,
principalmente, nas tarefas de memória de trabalho que necessitam mais de
função executiva e fonologia50. O presente trabalho observou resultado
significativo na comparação entre grupos nas tarefas que avaliam essa
habilidade - N-back auditivo e repetição de não palavras -, revelando a maior
dificuldade do grupo com dificuldades de leitura em armazenar informações
temporárias para uso imediato.

Medidas de leitura e escrita
As taxas de leitura e a soletração podem ser úteis na clínica para a
discriminação entre leitores pobres e médios, em alunos de ensino médio,
graduação e até pós-graduação46.
Para ler, é necessário adequada habilidade fonológica para relacionar grafemafonema durante a leitura de palavras novas e adequada habilidade ortográfica
para o acesso direto ao léxico51. Não apenas a acurácia é considerada um
dado importante sobre o reconhecimento de palavras, a velocidade de
reconhecimento também é considerada importante, sendo indivíduos com
déficits de leitura mais lentos nesse processo, e isto correlacionado à
nomeação automatizada rápida43.
Os achados do presente estudo corroboram com autores24 que investigaram as
habilidades de leitura e soletração em adultos com e sem transtorno específico
de leitura. Como resultado, os adultos com transtorno de leitura apresentaram
maiores falhas na soletração, identificação de palavras, decodificação
fonológica e em todos os testes cognitivos relacionados à leitura, no entanto,
não houve diferença significativa na compreensão da leitura entre os grupos,
revelando a existência de estratégia de compensação pelo grupo com déficits
de leitura, apesar das dificuldades com a decodificação. O mesmo ocorreu em
outro estudo45, no qual não houve diferença significativa na compreensão na
leitura entre adultos com e sem déficits fonológicos. Na presente análise
somente a compreensão via cloze mostrou uma diferença significativa.
Adultos com déficits de leitura com compensações apresentam velocidade de
leitura significantemente maior que os adultos com déficits de leitura sem

compensações, porém, significantemente menor que os adultos sem
dificuldades de leitura52. Há significativa lentidão nas taxas de velocidade de
leitura de adultos com transtorno de leitura em relação aos leitores típicos 53. De
igual modo, nesta pesquisa, as velocidades de leitura oral e silenciosa foram
significativamente menores no grupo que apresenta dificuldades de leitura
(G2).
Em relação à compreensão leitora, crianças com transtorno específico de
leitura, apesar de poderem desenvolver um bom vocabulário, apresentam
dificuldades em generalizar os conhecimentos na leitura de palavras novas,
não sendo os mapeamentos de ortografia e fonologia suficientes para realizar
essa generalização41. Dados sugerem que as habilidades de compreensão
leitora, em adultos habilidosos com a leitura, dependem e variam a partir das
habilidades da linguagem oral, memória de trabalho, conhecimentos gerais e
reconhecimento de palavras54. No presente estudo, a compreensão leitora de
textos não diferenciou os grupos, apenas a compreensão no teste cloze, tendo
o grupo G2 apresentado um desempenho significativamente inferior.
No que tange à ortografia, a soletração parece ser uma das maiores
dificuldades para os adultos com transtorno de leitura, além das falhas em
consciência fonêmica, nomeação automatizada rápida e memória de trabalho
persistentes24. Adultos com transtorno de leitura apresentam erros
significativamente maiores na soletração em comparação aos sem dificuldades
de leitura52. Dentre todos os testes, a soletração é a variável de maior diferença
entre adultos universitários com déficits de leitura em comparação aos leitores
típicos22.
Soletrar exige um conhecimento das estruturas ortográficas das palavras e, em
relação à leitura, apresenta um processo de aprendizagem mais demorado 48.
As bases para leitura e soletração são similares, por isso, uma criança com
problemas na leitura terá problemas em soletração48. De acordo com os
resultados do presente estudo, o grupo G2 apresentou falhas na ortografia
significativamente maiores em relação ao grupo G1, em concordância com a
literatura.
Para a avaliação, é necessário considerar não apenas os índices de falhas nas
tarefas, mas também, o tempo gasto para a sua realização, visto que

indivíduos com transtorno específico de leitura são mais lentos em tarefas que
envolvam habilidades de leitura.

CONCLUSÃO
A pesquisa consistiu na comparação do desempenho entre o grupo de adultos
com dificuldades de leitura com adultos sem queixas de dificuldades, para a
análise dos testes mais sensíveis na diferenciação entre os mesmos. As
variáveis que distinguiram significativamente os grupos neste estudo foram a
consciência silábica e tempo de tarefa, consciência fonémica e tempo de
tarefa, tal qual visto na literatura, nomeação automatizada rápida de objetos e
letras, memória de trabalho, ortografia, velocidade de leitura oral e silenciosa e
compreensão avaliada pelo teste cloze.
As variáveis que não foram significativamente relevantes para a distinção entre
os grupos foram a nomeação automatizada rápida de cores e dígitos, fluência
verbal semântica e fonémica, consciência de rima e compreensão da leitura
oral e silenciosa medidas através de perguntas eliciadoras.
Considerando a escassez de pesquisas e instrumentos para a avaliação de
adultos com queixas de dificuldades de leitura, vê-se a necessidade de maiores
estudos e ampliação das amostras de pesquisa para que possa haver uma
maior extensão do tema e instrumentos padronizados para a avaliação e
diagnóstico dessa faixa etária.
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