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DISLEXIA 
 
A Dislexia do desenvolvimento é considerada um transtorno específico de aprendizagem de 
origem neurobiológica, caracterizada por dificuldade no reconhecimento preciso e/ou fluente da 
palavra,  na habilidade  de decodificação e em soletração. Essas dificuldades normalmente 
resultam de um déficit no componente fonológico da linguagem e são inesperadas em relação 
à idade e outras habilidades cognitivas.   
  
(Definição adotada pela IDA - International Dyslexia Association, em 2002. Essa também é a definição usada pelo National 
Institute of Child Health and Human Development - NICHD) 

  

Possíveis Sinais 
 
Alguns sinais na Pré-escola 
  

 Dispersão; 

 Fraco desenvolvimento da atenção; 

 Atraso do desenvolvimento da fala e da linguagem 

 Dificuldade de aprender rimas e canções; 

 Fraco desenvolvimento da coordenação motora; 

 Dificuldade com quebra-cabeças; 

 Falta de interesse por livros impressos. 

 Dificuldade na memória de curto prazo, como instruções, recados etc.; 

 Dificuldades em decorar sentenças, a sequência dos meses do ano, alfabeto, tabulada etc.; 

 Dificuldade em matemática (na compreensão do enunciado e para memorizar a sequência da 
tabuada) e no desenho geométrico; 

 Trocas, inversões, omissões de letras, aglutinações e separações de sílabas de forma incorreta 
na escrita; 

 Dificuldade no aprendizado de uma segunda língua; 

 Problemas de conduta como: "palhaço" da turma, agitação, inquietação; 

 Como decorrência das dificuldades escolares, podem surgir depressão, baixa autoestima, 
ansiedade; 

 Bom desempenho em provas orais. 
 

Alguns sinais na Idade Adulta 
  

 Continuam as dificuldade com a leitura, escrita e compreensão de texto; 

 Memórias imediata e memória operacional prejudicadas; 

 Dificuldade em nomear objetos e pessoas (disnomia); 

 Dificuldade na orientação de direita e esquerda; 

 Dificuldade em organização; 

 Aspectos afetivoemocionais prejudicados, trazendo como consequências: depressão, 
ansiedade, baixa autoestima e, algumas vezes, desvio para as drogas e o álcool. 
 

Alguns sinais na Idade Escolar 
  

 Dificuldade na aquisição e automação da leitura e da escrita; 

 Pobre conhecimento de rima (sons iguais no final das palavras) e aliteração (sons iguais no 
início das palavras); 

 Desatenção e dispersão; 

 Dificuldade em copiar de livros e da lousa; 

 Dificuldade na coordenação motora fina (letras, desenhos, pinturas etc.) e/ou grossa (ginástica, 
dança etc.); 

 Desorganização geral, constantes atrasos na entrega de trabalho escolares e perda de seus 
pertences; 
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 Confusão para nomear entre esquerda e direita; 

 Dificuldade em manusear mapas, dicionários, listas telefônicas etc.; 

 Vocabulário pobre, com sentenças curtas e imaturas ou longas e vagas. 
 

DIAGNÓSTICO 

Os sintomas que podem indicar a dislexia, antes de um diagnóstico multidisciplinar, só indicam 
um distúrbio de aprendizagem, não confirmam a Dislexia. E não para por aí, os mesmos 
sintomas podem indicar outras situações, como lesões, síndromes e etc. 
  
Então, como diagnosticar a Dislexia? Identificado o problema de rendimento escolar ou 
sintomas isolados, que podem ser percebidos na escola ou mesmo em casa, deve-se procurar 
ajuda especializada. 
  
Uma equipe multidisciplinar, formada por Neuropsicólogos, Fonoaudiólogos e Psicopedagogos 
iniciará uma minuciosa investigação. Essa mesma equipe irá garantir, ainda, uma maior 
abrangência do processo de avaliação, verificando a necessidade do parecer de outros 
profissionais, como Neurologista, Oftalmologista e outros, conforme o caso. 
  
A equipe de profissionais verificará todas as possibilidades antes de confirmar ou descartar o 
diagnóstico de Dislexia. É o que chamamos de avaliação multidisciplinar e de exclusão. 
  
Outros fatores precisam ser descartados, como déficit intelectual, disfunções ou deficiências 
auditivas e visuais, lesões cerebrais (congênitas e adquiridas), desordens afetivas anteriores 
ao processo de fracasso escolar (com constantes fracassos escolares, o disléxico irá 
apresentar prejuízos emocionais, mas estes são consequências, não a causa da Dislexia). 
 
Então, como diagnosticar a Dislexia? Identificado o problema de rendimento escolar ou 
sintomas isolados, que podem ser percebidos na escola ou mesmo em casa, deve-se procurar 
ajuda especializada. 
  
Uma equipe multidisciplinar, formada por Neuropsicólogos, Fonoaudiólogos e Psicopedagogos 
iniciará uma minuciosa investigação. Essa mesma equipe irá garantir, ainda, uma maior 
abrangência do processo de avaliação, verificando a necessidade do parecer de outros 
profissionais, como Neurologista, Oftalmologista e outros, conforme o caso. 
  
A equipe de profissionais verificará todas as possibilidades antes de confirmar ou descartar o 
diagnóstico de Dislexia. É o que chamamos de avaliação multidisciplinar e de exclusão. 
  
Outros fatores precisam ser descartados, como déficit intelectual, disfunções ou deficiências 
auditivas e visuais, lesões cerebrais (congênitas e adquiridas), desordens afetivas anteriores 
ao processo de fracasso escolar (com constantes fracassos escolares, o disléxico irá 
apresentar prejuízos emocionais, mas estes são consequências, não a causa da Dislexia). 
  
Neste processo, ainda é muito importante obter o parecer da escola, dos pais e levantar o 
histórico familiar e de evolução do paciente. Essa avaliação não só identifica as causas das 
dificuldades apresentadas, mas também permite um encaminhamento adequado a cada caso, 
por meio de um relatório por escrito. 
  
Sendo diagnosticada a Dislexia, o encaminhamento orienta o acompanhamento consoante às 
particularidades de cada caso, o que permite que este seja mais eficaz e mais proveitoso. 
  
O disléxico responde bem a situações que possam ser associadas a vivências concretas e aos 
múltiplos sentidos. Ele também tem sua própria lógica, sendo muito importante o bom 
entrosamento entre profissional e paciente. 
  
Outro passo importante a ser dado é definir um programa em etapas e somente passar para a 
seguinte após confirmar que a anterior foi devidamente absorvida, sempre retomando as 
etapas anteriores. É o que chamamos de sistema multissensorial e cumulativo. 
  



Também é de extrema importância haver uma boa troca de informações, experiências e até 
sintonia dos procedimentos executados, entre profissional, escola e família. 
Os sintomas que podem indicar a dislexia, antes de um diagnóstico multidisciplinar, só indicam 
um distúrbio de aprendizagem, não confirmam a Dislexia. E não para por aí, os mesmos 
sintomas podem indicar outras situações, como lesões, síndromes e etc. 
  

Outros Distúrbios 
 
A Associação Brasileira de Dislexia, sendo um Centro de Referência em avaliações de 
distúrbios de aprendizagem, recebe crianças, adolescentes e adultos com a queixa de 
dificuldades em leitura e escrita, mas muitos que nos procuram não são disléxicos, o que pode 
ser confirmado pelo gráfico abaixo. Todos os anos são realizados estudos mostrando o perfil 
daqueles que buscam nosso diagnóstico.  
 
A Dislexia é genética e hereditária, por isso muitos pais que já realizaram suas avaliações e 
que são disléxicos, nos procuram com suas crianças pequenas. Realizamos avaliações a partir 
de crianças com cinco anos de idade, só que nesses casos ainda não podemos falar em 
dislexia, só afirmaremos após terem passado dois anos pelo processo de alfabetização. 
Falaremos rapidamente do conceito "criança de risco" e outras definições de algumas 
dificuldades encontradas nos pacientes que apresentam queixas, mas não são disléxicos.  
  
CRIANÇA DE RISCO 
São crianças (muitos filhos e filhas de disléxicos), que começam a apresentar dificuldades na 
aquisição, percepção e produção da fala, geralmente também com um atraso. Na pré-escola 
ou no ensino fundamental apresentam dificuldades na nomeação das letras e na relação letra e 
som, interferindo no processo de alfabetização. Essas crianças, depois do diagnóstico, devem 
começar a intervenção com uma fonoaudióloga e, depois de dois anos, refazer a avaliação. 
  
EMOCIONAL 
“As emoções que afetam a cognição podem se apresentar de forma aguda, como no caso de 
estresse e do trauma, quando então as condições potenciais são desafiadas e um novo rumo 
se estabelece na aprendizagem. As crises emocionais, naturais ao desenvolvimento ou 
específicas da pessoa, vão influenciar de forma crônica a evolução desta mesma 
aprendizagem.” – Maria Helena Mariante Ferreira em 'Aprendizagem e problemas 
emocionais', cap. 31 do livro Transtornos da Aprendizagem – Abordagem Neurobiológica e 
Multidisciplinar – Newra T. Rotta, Lygia Ohlweiler e Rudimar dos Santos Riesgo (2006). 
  
PSIQUIÁTRICO 
Entre os distúrbios psiquiátricos que afetam a aprendizagem, podemos citar: Transtorno 
desafiador opositor, Transtornos de humor, TOC, Transtornos de ansiedade, Fobias, 
Transtornos Psicóticos, Autismo, Síndrome de Asperger e Transtorno do déficit de atenção/ 
hiperatividade (TDAH) e suas variáveis, tratado em separado devido à alta incidência em casos 
de fracasso escolar.  
  
MEMÓRIA 
Déficit de memória é uma dificuldade decorrente de outros transtornos como, por exemplo, 
TDAH, TDA e Transtornos Psiquiátricos, caracterizado por um prejuízo na capacidade  de reter, 
armazenar e recuperar informações vindas do meio, trazendo ao indivíduo dificuldades para 
aumentar o seu conhecimento e  melhor se adaptar ao meio. 
  
DEFICIÊNCIA MENTAL 
Caracteriza-se como um funcionamento intelectual abaixo da média esperada para a faixa 
etária em que ocorrem dificuldades cognitivas, de memória, linguagem, leitura e cognição 
espacial, além de áreas de habilidades adaptativas. 
  
DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM (ou, de acordo com alguns autores, Dificuldade de 
Aprendizagem Escolar, é diferente de Distúrbios Específicos de Aprendizagem no qual se 
incluem Dislexia, Discalculia e Disgrafia) 



Caracteriza-se por uma dificuldade mais abrangente que envolve geralmente todas as áreas 
acadêmicas. Essa dificuldade pode ser de origem social, emocional, cognitiva, por falta de 
adaptação ao método de ensino. 
  
DISCALCULIA 
A discalculia do desenvolvimento é um distúrbio específico na capacidade de adquirir as 
habilidades matemáticas básicas, do processamento numérico e do cálculo. Ocorre quando a 
aquisição ou habilidade em aritmética é significativamente abaixo da esperada para a idade, 
escolaridade e nível de inteligência. Este distúrbio tem caráter hereditário, está presente desde 
a infância e não é resultado de ensino inadequado, fatores culturais, déficit intelectual global, 
condições médicas ou transtornos psicoafetivos. 
  
DISTÚRBIOS NEUROLÓGICOS 
São caracterizados por origem orgânica determinada no desenvolvimento e na formação do 
Sistema Nervoso Central que acarreta em alterações específicas no desenvolvimento e na 
cognição de acordo com a área lesada. 
  
DEFICIÊNCIA AUDITIVA 
É a perda parcial ou total de capacidade de ouvir, que interfere na aquisição da linguagem oral 
e escrita. 
  
DISTÚRBIO ESPECÍFICO DE LINGUAGEM 
É um distúrbio na organização cerebral para o processamento da informação linguística, que 
interfere em todo desenvolvimento da linguagem oral e escrita. 
  

 


