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RESUMO
O objetivo do estudo foi verificar os efeitos da manipulação das características do
estímulo visual no controle postural de crianças com dislexia. Trinta e seis crianças,
com idade entre 09 e 13 anos, sendo 18 crianças com dislexia e 18 crianças sem
dislexia, participaram deste estudo. Todas as crianças permaneceram em pé dentro
de uma sala móvel, o mais estático possível e fixando um alvo, em diferentes
condições de distância entre participante e alvo (25 e 150 cm) e visão (visão
periférica). Foi realizado um total de 13 tentativas, sendo a primeira tentativa
realizada sem visão (linha de base). Em seguida, foram realizadas 4 tentativas em
que a sala permaneceu estática e 8 tentativas com a sala em movimento (0,2 Hz de
frequência, velocidade de pico de 0,38 cm/s e amplitude de 0,3 cm), cada uma com
duração de 60 segundos. Dois emissores infravermelhos do OPTOTRAK foram
utilizados para registrar a oscilação corporal e o movimento da sala. Amplitude
média de oscilação, coerência, amplitude de oscilação na frequência do estímulo,
ganho, fase, variabilidade de posição e velocidade foram computados. Os resultados
revelam que as crianças com dislexia oscilaram com maior magnitude na condição
sem visão, nas condições em que sala permaneceu estática e em movimento.
Quando a sala permaneceu estática, todos os participantes apresentaram maior
magnitude de oscilação corporal na distância de 150 cm do que na distância de 25
cm.

Ainda, com a sala estática, as crianças com dislexia apresentaram maior

magnitude de oscilação do que crianças sem dislexia na condição com óculos
comparada à condição sem óculos. O movimento da sala desencadeou oscilação
corporal em todas as crianças, entretanto, crianças com dislexia apresentaram
valores menores de coerência do que as crianças sem dislexia. Embora as crianças
com dislexia apresentem maior magnitude de oscilação corporal com óculos na
condição em que a sala permaneceu estática, esse resultado não foi observado
quando a sala foi movimentada. Dessa forma, podemos concluir que na presença de
um estímulo estruturado, ou seja, frequência, posição e velocidade bem definidos, as
crianças com dislexia apresentam comportamento similar às crianças sem dislexia.

Em contrapartida, na ausência deste estímulo parece que crianças com dislexia são
mais dependentes dos estímulos provenientes da região periférica do campo visual.

Palavras-chave: Dislexia, Informação visual, Distância, Controle postural.
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ABSTRACT
The goal of this study was to investigate the effects of manipulation of the
characteristics of visual stimulus on postural control in dyslexic children. Thirty six
children aged between 9 and 13 years-old, 18 dyslexic and 18 non dyslexic children,
participated of this study. All children stood upright inside of a moving room, as still
as possible, and look at a target at different conditions of distance between
participant and target (25 e 150 cm) and vision (with and without goggles occluding
peripheral vision). A total of 13 trials was performed, with the first one performed
without vision (baseline). Then, four trials were performed in which the room
remained stationary and eight trials with the room moving (frequency of 0.2 Hz, peak
velocity of 0.38 cm/s and amplitude of 0,3 cm), lasting 60 s each. Two infrared
OPTOTRAK emitters were used to record participant’s body sway and the position of
the room. Mean sway amplitude, coherence, stimulus frequency sway amplitude,
gain, phase, position and velocity variability were calculated. The results revealed
that dyslexic children swayed with greater magnitude in the no vision condition, and
in the conditions in which the room remained static and oscillating. When the room
remained stationary, all participants showed greater magnitude of body sway in the
150 cm distance compared to 25 cm distance. With the room stationary, only dyslexic
children showed greater magnitude of body sway in the condition with goggles
compared to the no goggles condition. Visual manipulation induced body sway in all
children, however, dyslexic children showed lower values of coherence than children
without dyslexia. Although dyslexic children showed greater body sway magnitude
with the goggles in the conditions of static room, this result was not observed when
the room was oscillated. Therefore, we can conclude that in the presence of a
structured stimulus, that is, frequency, position and velocity well defined, dyslexic
children show behavior that is similar to non dyslexic children. On the other hand, in
the absence of such stimulus, dyslexic children are more dependent on information
coming from peripheral region of the visual field.
Key words: Dyslexia, Visual information, Distance, Posture control.
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1 INTRODUÇÃO

Tradicionalmente, dislexia tem sido associada com uma dificuldade na
aprendizagem da leitura, escrita e soletração aparentemente sem uma causa
específica. Geralmente, se torna mais evidente durante o processo de alfabetização,
devido à dificuldade da criança em recitar o alfabeto, nomear letras ou perceber
rimas (NICOLSON; FAWCETT; DEAN, 2001; STEIN, 2001). Essas dificuldades não
podem ser justificadas por retardo mental, transtorno emocional ou distúrbios
neurológicos, devido ao fato das crianças disléxicas apresentam índices normais em
testes de inteligência (HAIRSTON et al., 2005; MOE-NILSSEN et al., 2003).
A dislexia afeta uma parcela considerável da população que está ao redor de
10% (PAULESU et al., 2001), podendo chegar a 20% (KATZIR, 2009). Apesar desta
alta incidência e de todas as consequências, por exemplo, para o desenvolvimento
da criança e para o sistema de ensino, as causas da dislexia são desconhecidas e
ações para minimizar ou atenuar tal situação ainda são motivos de debates intensos,
sendo este um dos objetivos de estudiosos abordando essa temática. A primeira
proposta levantada para explicar a ocorrência da dislexia, no final da década de 70,
foi referente ao déficit do processamento fonológico, relacionada ao déficit da
consciência fonológica, mais especificamente na correspondência grafema-fonema
(BRADLEY; BRYANT, 1978; DENCKLA; RUDEL, 1976).
Atualmente, parece haver um consenso de que a dislexia esteja relacionada a
uma desordem neuro comportamental (FAWCETT; NICOLSON, 2004; KATZIR,
2009; PAULESU et al., 2001) e, de forma geral, outras possíveis causas têm sido
sugeridas. Para um grupo de estudiosos, a dislexia seria decorrente de déficits no
cerebelo, levando à incapacidade de automatizar tanto as tarefas cognitivas quanto
as motoras (FAWCETT; NICOLSON, 2004; NICOLSON et al., 2002; NICOLSON;
FAWCETT; DEAN, 2001; NICOLSON, 2001). Essa sugestão baseia-se no fato de
que crianças com dislexia realizam tarefas similarmente às crianças sem dislexia,
porém não de maneira fluente e/ou automática. Para outro grupo de estudiosos, a
dislexia seria decorrente de déficits visuais (FACOETTI; PAGANONI; LORUSSO,
2000; FACOETTI et al., 2001; GOLDIE; EVANS; BACH, 1994; STEIN, 2003; STEIN;
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RICHARDSON; FOWLER, 2000) relacionados à problemas na formação das células
que compõem a camada magnocelular, localizadas predominantemente na região
periférica da retina, formando a via de processamento visual que se estende da
retina até o cérebro (CRAWFORD; HIGHAM, 2001; STEIN, 2001; STEIN; TALCOTT,
1999).
Algumas evidências indicam que crianças com dislexia não apresentam
distúrbios apenas nos processos de linguagem ou de aprendizagem da escrita.
Fawcett e Nicolson (1995) questionaram tal especificidade da dislexia, e diversos
resultados têm mostrado desempenho inferior de disléxicos em tarefas motoras
(BROOKES et al., 2010; MOE-NILSSEN et al., 2003; POZZO et al., 2006;
ROSENGREN et al., 2009; STOODLEY et al., 2005). Neste sentido, foi observado
que crianças com dislexia apresentam desempenho inferior do sistema de controle
postural, bem como dificuldades em integrar estímulos sensoriais (BARELA, 2007;
BARELA et al., 2011a). De forma geral, estes estudos indicam que dislexia não está
relacionada apenas a aprendizagem da leitura, mas também a outras atividades que
envolvam obtenção e utilização de informação sensorial para produção de um
determinado ato motor.
A explicação magnocelular sugere que disléxicos apresentam possíveis
alterações na via magnocelular (LIVINGSTONE et al., 1991; STEIN; WALSH, 1997),
sendo mais prevalente na região periférica da retina. Se esse for o caso, há
necessidade de melhor entender os possíveis efeitos deletérios que essa possível
alteração poderia trazer como consequência para o desempenho de controle
postural. Para tanto, há necessidade de investigar se a qualidade da informação
visual e a disponibilidade ou não da visão periférica alteram o desempenho do
controle postural em crianças com dislexia. Skottun (2001) verificaram que a
qualidade do estímulo visual proporcionou melhora na leitura das crianças com
dislexia.

Ainda,

diversos

estudos

têm

observado

diferenças

quanto

ao

reconhecimento do campo visual entre disléxicos e não disléxicos (GEIGER;
LETTVIN, 2000; LORUSSO et al., 2004). Parece que crianças com dislexia utilizam
a região mais periférica do campo visual em tarefas de leitura do que crianças sem
dislexia. Dessa forma, as crianças sem dislexia conseguem selecionar as
informações mais importantes do ambiente, no caso, utilizam a estratégia
denominada “mascaramento lateral”, conseguindo ignorar as informações não
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relevantes. Diferentemente, crianças com dislexia teriam dificuldades, pois não
conseguiriam ignorar estímulos como crianças sem dislexia.
De acordo com o pressuposto de que crianças com dislexia apresentam
alguma alteração visual, é preciso investigar as consequências que essa alteração
acarretaria em uma tarefa que não estivesse associada à leitura e escrita. Mais
ainda, quais mudanças ocorreriam se a qualidade do estímulo visual fosse alterada?
Dessa forma, o objetivo geral deste estudo foi verificar os efeitos da manipulação
das características do estímulo visual, distância e disponibilidade ou não da visão
periférica, no controle postural de crianças com dislexia.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1

Dislexia
Dentre as inúmeras causas da dificuldade de aprendizagem, uma que mais tem

chamado atenção na atualidade é a dislexia. Em 1968, a Federação Mundial de
Neurologia, utilizou pela primeira vez o termo dislexia definindo-a como um
transtorno que se manifesta pela dificuldade na aprendizagem da leitura, decorrente
de um distúrbio neurológico, não explicada por déficits de inteligência ou falta de
oportunidade de aprendizado (FLETCHER, 2009). Isso significa dizer que, apesar de
frequentarem a escola regularmente, crianças com dislexia não conseguem adquirir
eficientemente as habilidades de leitura, escrita e soletração. Seguindo essa mesma
linha, a Associação Internacional de Dislexia define o termo dislexia como sendo
uma dificuldade no reconhecimento de palavras e na associação entre a palavra e o
som (FLETCHER, 2009). Recentemente, dislexia tem sido associada a uma possível
causalidade hereditária, com alterações genéticas, apresentando ainda alterações
no padrão neurológico (SCERRI; SCHULTE-KORNE, 2010; SCHULTE-KORNE,
2010), embora este vínculo genético necessite ser comprovado.
Atualmente, dislexia tem sido entendida a partir de um espectro muito mais
amplo que apenas o fonológico. Crianças diagnosticadas com dislexia também
podem apresentar inúmeras comorbidades ou transtornos associados, como por
exemplo, déficit de atenção, hiperatividade, traços de ansiedade, depressão,
discalculia

(dificuldade

com

raciocínio

lógico-matemático),

alterações

do

processamento auditivo e visual (STEIN; RICHARDSON; FOWLER, 2000), prejuízo
nas habilidades motoras (NICOLSON et al., 1999) e diminuição na velocidade de
processamento das informações sensoriais (WRIGHT; BOWEN; ZECKER, 2000).
Embora a dislexia se torne evidente durante o processo de alfabetização,
devido às dificuldades apresentadas pelas crianças em tarefas cognitivas, como por
exemplo, recitar o alfabeto, nomear letras e perceber rimas (FACOETTI et al., 2001;
NICOLSON; FAWCETT; DEAN, 2001), a mesma certamente não se restringe tão
somente às dificuldades de leitura e escrita. Dificuldades de leitura e escrita são
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sintomas, dentre outros, que crianças apresentam decorrentes de uma causa ainda
a ser definida.

2.2

Incidência
Os transtornos associados às dificuldades de aprendizagem decorrentes da

dislexia são ainda mais preocupantes considerando a incidência da mesma. Embora
ainda necessitando de levantamentos mais detalhados e precisos, há estimativas de
que a dislexia é uma das desordens desenvolvimentais mais comuns, afetando
aproximadamente 15% da população mundial (MOE-NILSSEN et al., 2003; SCERRI;
SCHULTE-KORNE, 2010; SHAYWITZ; SHAYWITZ, 2005). No Brasil, assume-se
que a incidência da dislexia se assemelhe à observada em outros países. Assim,
estima-se que entre 10 a 15% da população brasileira também apresentem
dificuldades de aprendizagem decorrentes da dislexia (SALLES; PARENTE;
MACHADO, 2004).
De acordo com dados publicados pelo IBGE (2010), o Brasil tem cerca de 190
milhões de habitantes, dos quais quase 45 milhões de crianças e adolescentes
estão matriculados no ensino regular. Se considerarmos a prevalência reservada de
10% de alunos disléxicos, estaremos diante de 4.5 milhões de brasileiros nessa
condição. Apesar desta alta incidência e de todas as consequências, por exemplo,
para o desenvolvimento da criança e para o sistema de ensino, as causas e ações
para minimizar ou atenuar tal situação ainda são desconhecidas e diversas ações
têm sido realizadas e discutidas, sendo este o maior objetivo de estudiosos e
envolvidos com esta população.

2.3

Causas da Dislexia
Diversas explicações teóricas têm sido propostas com o intuito de explicar por

que crianças aparentemente normais falham em alcançar eficientemente as
habilidades de leitura, escrita e soletração. No entanto, algumas delas têm focado
apenas em problemas relacionados ao domínio da linguagem (leitura e escrita),
negligenciando outras deficiências sensório-motoras observadas em disléxicos. De
forma geral, três linhas de possíveis causas da dislexia têm sido sugeridas, sendo
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elas: déficit fonológico, déficit cerebelar e déficit magnocelular. Estas propostas
serão apresentadas a seguir.

2.3.1 Déficit Fonológico
A partir do final da década de 70 surgiu a proposta de que a dislexia estaria
relacionada a um déficit no processamento fonológico. Essa linha de explicação
propõe que crianças com dislexia teriam dificuldades na correspondência entre os
sons da linguagem (fonema) e os símbolos visuais que são usados para representálos (grafema), acarretando déficits na consciência fonológica (BRADLEY; BRYANT,
1978), lentidão no reconhecimento das palavras e dificuldades com a memória
verbal de curto prazo (TORGESEN et al., 1994).
Desenvolver a consciência fonológica significa ter o conhecimento de
manipular os segmentos das palavras. É a percepção de que as palavras
representam sequências de fonemas, os quais, se alterados, podem mudar o seu
significado. Isto é, perceber que frases podem ser divididas em palavras e palavras
podem ser divididas em sílabas, fonemas, rimas ou aliteração (repetição das
mesmas sonoridades numa série de sílabas ou palavra). A consciência fonológica
refere-se à atenção que o indivíduo faz para a construção sonora de uma linguagem
oral e pode ser notada como, por exemplo, na realização dos testes de deleção,
adição ou subtração de sílabas/fonemas (BRADLEY; BRYANT, 1978).
Em geral, crianças disléxicas apresentam dificuldades nas tarefas de
nomeação rápida. Denckla e Rudel (1976) mostraram que crianças disléxicas
apresentam dificuldades para nomear objetos após a apresentação de figuras ou
após definição falada. Brandt e Rosen (1980) investigaram a percepção das
consoantes, como por exemplo, [d] e [p], em leitores disléxicos e não disléxicos,
sendo possível observar que os leitores disléxicos obtiveram desempenho inferior no
reconhecimento das letras quando comparado aos leitores não disléxicos. A
nomeação rápida tem sido considerada como uma habilidade da linguagem
relacionada à consciência fonológica. Uma das razões dessa correlação entre
nomeação rápida e consciência fonológica pode ser encontrada em alguns estudos
(TORGESEN et al., 1994; VAN DER LELY; MARSHALL, 2010), que descreveram a
nomeação rápida como um importante instrumento de verificação de atenção,
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articulatórios.
As crianças disléxicas também apresentam dificuldades na produção da fala
(BRADY; SHANKWEILER; MANN, 1983; SNOWLING, 1981). Snowling (1995)
estendeu essas descobertas e mostrou que as crianças disléxicas também
apresentam dificuldades específicas na leitura de palavras que não possuem
significado (pseudopalavras). Assim, está claro e estabelecido que crianças e
adultos disléxicos apresentem dificuldades fonológicas. Entretanto, é preciso
identificar as causas subjacentes dos déficits fonológicos, e considerar os possíveis
mecanismos neurais que possam estar por trás desses sintomas.

2.3.2 Déficit Cerebelar
A proposta cerebelar pressupõe que uma disfunção do cerebelo poderia ser
responsável por déficits sensório-motoras observadas em disléxicos (NICOLSON;
FAWCETT, 2005; NICOLSON; FAWCETT; DEAN, 2001). Nicolson e Fawcett (1990)
observaram

que

o

desempenho

do

controle

postural

de

disléxicos

foi

consideravelmente afetado pela adição de uma segunda tarefa. Neste caso,
disléxicos foram solicitados a manter o equilíbrio enquanto realizavam uma tarefa
atencional. Considerando que a manutenção do equilíbrio segundo estes autores, é
uma tarefa automática, a adição de uma segunda tarefa não deveria ocasionar
prejuízos à mesma. No entanto, os resultados deste estudo demonstraram que
disléxicos apresentaram desempenho inferior em ambas às tarefas, equilíbrio e
tarefa atencional, apenas quando realizadas simultaneamente. Assim, estes autores
sugeriram que crianças com dislexia teriam dificuldades na realização de tarefas,
pois as mesmas não seriam realizadas de forma automática.
Após alguns anos, Yap & Van Der Leij (1994) fizeram uso do mesmo
paradigma de dupla tarefa em crianças com e sem dislexia, utilizando com tarefa
secundária, uma tarefa atencional auditiva. Os principais resultados mostraram que
os disléxicos foram mais prejudicados que não disléxicos na condição de dupla
tarefa em relação à condição de tarefa única. Dessa forma, os resultados apoiam a
hipótese do déficit de automatização em dislexia. Sendo assim, sugere-se que
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disléxicos apresentam dificuldades em realizar tarefas de forma automática e, ainda,
tais dificuldades são compensadas por um dispêndio atencional mais elevado.
Baseado nos pressupostos mencionados acima acerca dos problemas motores
e de automatização, Fawcett e colaboradores (FAWCETT; NICOLSON; DEAN,
1996) sugeriram que a origem de tais dificuldades apontava para algum déficit
cerebelar, uma vez que disléxicos apresentaram desempenho similar ao dos
pacientes com lesão cerebelar em diversas tarefas que avaliaram a função do
cerebelo, tais como equilíbrio, tônus muscular e estimativa temporal (NICOLSON;
FAWCETT, 1995). No entanto, a introdução da explicação cerebelar como sendo
uma das causas da dislexia foi melhor estruturada e apresentada por Nicolson e
colegas (2001).
O cerebelo é uma estrutura complexa que está envolvida com a regulação de
movimentos que exigem grande habilidade, de modo especial, no planejamento e na
execução de complexas sequências de movimentos temporais e espaciais (incluindo
fala) e por integrar estímulos sensoriais provenientes de diversos canais sensoriais
(PURVES et al., 2010). Além disso, no cerebelo encontra-se metade de todos os
neurônios do encéfalo (STOODLEY; STEIN, 2012). Diversos estudos têm apontado
que a ocorrência da dislexia parece estar relacionada à capacidade de integrar os
muitos estímulos sensoriais disponíveis no ambiente e, neste caso, o cerebelo teria
papel fundamental. Mais ainda, devido à sua rica conexão com a maioria das
estruturas do sistema nervoso central, incluindo áreas relacionadas às atividades
cognitivas e motoras, o cerebelo estaria envolvido tanto na aquisição de habilidades
cognitivas quanto na aquisição de habilidades motoras (LEINER; LEINER; DOW,
1993).
Desta maneira, a ocorrência da dislexia seria decorrente de alterações
neurocomportamentais, porém com consequências muito mais amplas do que
apenas déficits fonológicos (KATZIR, 2009; STEIN; RICHARDSON; FOWLER, 2000;
STOODLEY et al., 2005). As dificuldades na automatização de habilidades poderiam
ser uma das muitas consequências vivenciadas por crianças que, por alguma razão,
apresentam dificuldades em integrar estímulos sensoriais provenientes de diversas
fontes sensoriais e utilizar esta informação para produzir respostas motoras (i.e.,
leitura, escrita, fala e manutenção da postura).
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2.3.3 Déficit Magnocelular
Para a realização de uma boa leitura, o sistema visual necessita processar uma
grande quantidade de estímulos para obter informação sobre as letras e palavras.
Estes estímulos devem ser ordenados e codificados de forma precisa e seletiva
(FACOETTI et al., 2001). Sem dúvida, o processo envolvido na leitura é muito
complexo, pois um elemento depende do outro e é necessário que todos esses
fatores aconteçam em sincronismo para que o objetivo de reconhecimento e
identificação dos caracteres e seus significados sejam alcançados. Stein (2001)
propôs como possível causa da dislexia uma anormalidade no funcionamento do
sistema visual, especialmente nas vias magnocelulares. Entretanto, a relação entre
função magnocelular e leitura ainda não está totalmente esclarecida.
A maior parte das informações visuais captadas pelo olho segue passando pelo
nervo óptico até o tálamo e posteriormente pelo córtex occipital. Parte destes sinais
segue outros caminhos que nem sempre estão envolvidos com o processamento da
informação visual, podendo estar envolvidos no controle do movimento da pupila e
acompanhamento de objetos no campo visual (PURVES et al., 2010). Na retina a
informação visual é segregada entre células ganglionares que têm dois tamanhos:
células grandes (magnocelulares ou tipo M) e células pequenas (parvocelulares ou
tipo P). As informações chegam ao núcleo geniculado lateral (NGL) do tálamo e
depois a diferentes regiões do córtex visual. O núcleo geniculado lateral (NGL) é
formado por seis camadas: duas vias magnocelulares, quatro vias parvocelulares.
Basicamente as informações após chegarem ao córtex seguem por duas vias: dorsal
e ventral. A via dorsal segue para cima até o lobo parietal e o lobo frontal e a via
ventral segue para baixo até a parte inferior do lobo temporal. No fluxo dorsal a
informação dominante é magnocelular e no fluxo ventral é parvocelular (PURVES et
al., 2010).
As camadas magnocelulares são responsáveis por responder a movimentos
rápidos e de curta duração, fornecendo informação sobre a localização do objeto no
espaço e também sobre profundidade (PURVES et al., 2010). As camadas
parvocelulares vão da área visual primária até o córtex temporal inferior onde são
processadas

as

informações

referentes

à

cor,

forma

e

textura,

sendo

predominantemente uma via de processamento lento. Aproximadamente 80% das
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células ganglionares conectam-se à via parvocelular, 10% à via magnocelular
(PURVES et al., 2010).
A explicação causal da dislexia baseada no déficit do sistema visual, mais
especificamente no canal transiente magnocelular do sistema visual, surgiu com
Lovergrove e colegas (LOVERGROVE et al., 1980). Algumas evidências para esta
explicação têm se firmado na diferença encontrada entre disléxicos e não disléxicos
quanto à sensibilidade reduzida para baixas frequências espaciais e também para
altas frequências temporais. Como as magnocélulas do núcleo geniculado lateral
respondem melhor a menores frequências espaciais e maiores frequências
temporais do que as parvocélulas, o padrão de déficits perceptivos visto na dislexia é
um indicativo de dano ou alteração da via magnocelular (LIVINGSTONE et al., 1991;
STEIN; WALSH, 1997).
Livingstone e colaboradores (LIVINGSTONE et al., 1991) comprovaram tais
evidências através de análises eletrofisiológicas e anatômicas, as quais revelaram
alterações no sistema magnocelular de disléxicos. Nesta ocasião, foi observado que
disléxicos apresentam ausência de respostas elétricas específicas (VEP – potenciais
visualmente evocados) e baixa sensibilidade ao contraste quando estímulos visuais
são apresentados rapidamente (alta frequência). Ainda, em termos estruturais, foi
verificado que disléxicos apresentam diferenças na organização e no tamanho do
núcleo das células M (magno). Os autores justificam que o tamanho reduzido do
núcleo das magnocélulas pode vir a ter consequências funcionais corroborando os
resultados encontrados: corpos celulares menores têm axônios mais finos,
apresentando menor velocidade de condução.
Eden e colaboradores (1996) estudaram o processamento visual a partir de
neuroimagem e observaram falha na produção de ativação na região do córtex
visual em disléxicos quando o estímulo era apresentado em movimento. O sistema
magnocelular também é o responsável em processar sinais de movimento durante a
leitura quando os olhos passam sobre as letras, atuando no controle dos olhos
posicionando-os adequadamente sobre cada letra, determinando a ordem das letras
dentro de uma palavra. Dessa forma, o sistema visual através da movimentação dos
olhos centraliza a fóvea com o intuito de selecionar a área de interesse em meio a
várias informações periféricas disponíveis.
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Skottun e colegas (SKOTTUN, 2001) mostraram que a leitura das crianças com
dislexia melhorou consideravelmente com o aumento da qualidade do estímulo
visual. Neste caso, as crianças com dislexia apresentaram melhor desempenho na
leitura com o aumento do tamanho da letra. Assim, podemos sugerir que a qualidade
do

estímulo

visual

fez

com

que

crianças

com

dislexia

apresentassem

comportamento similar às crianças sem dislexia.
Mais ainda, Zorzi e colegas (ZORZI et al., 2012) verificaram que manipulação
de espaçamento entre as palavras melhorou substancialmente o desempenho da
leitura em crianças com dislexia. Dessa forma, os autores sugerem que os disléxicos
apresentam dificuldade em processar informação aglomerada na região periférica do
campo visual, ou seja, disléxicos não conseguem anular as informações irrelevantes
vindas da periferia para a realização de uma leitura fluente. Por isso, a manipulação
do espaçamento entre as palavras ajudou com que as influências periféricas
ficassem menos aparentes.
No estudo realizado por Lorusso e colegas (LORUSSO et al., 2004) foi
verificado que crianças com dislexia apresentam maior reconhecimento visual na
região mais periférica do campo visual. Sendo assim, foi sugerido que disléxicos
utilizam mais a visão periférica, ao contrário das crianças sem dislexia que fazem
uso predominantemente da visão central. Os autores sugerem que disléxicos são
influenciados pelas informações irrelevantes vindas da periferia, sendo que o mesmo
não ocorre com as crianças sem dislexia. Esse fenômeno utilizado pelas crianças
sem dislexia é chamado de “mascaramento lateral”. Entretanto, é preciso investigar
melhor esse fenômeno em outras tarefas que não estejam relacionadas apenas à
leitura e escrita, como por exemplo, uma tarefa de controle postura.
Da mesma forma que estudos mostraram que crianças com dislexia
apresentam melhora no desempenho da leitura quando a característica do estímulo
visual é manipulada, e sabendo que disléxicos também apresentam desempenho
inferior de controle postural, é pertinente investigar os efeitos da manipulação do
estímulo visual no controle postural de crianças com dislexia.
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2.4

Uso de Informação Sensorial no Controle Postural
O funcionamento do sistema de controle postural envolve um relacionamento

coerente e estável entre informação sensorial e ação motora para que um indivíduo
realize diferentes atividades. Ainda, o controle postural tem como objetivos
comportamentais alcançar e/ou manter a orientação e o equilíbrio postural.
Orientação postural pode ser definida como a manutenção da posição dos
segmentos corporais em relação aos outros segmentos e em relação ao ambiente.
Equilíbrio postural pode ser definido como o controle das forças internas e externas
que se fazem atuantes no corpo, em situação dinâmica ou estática, já que para
permanecer em pé, o ser humano sofre ação da força da gravidade e das forças
reativas da superfície de apoio dos pés (HORAK; MACPHERSON, 1996).
Ainda, Horak e McPherson (1996) também sugerem que há muitas
características em comum entre estes dois objetivos comportamentais. Para ambos
os casos, o sistema de controle postural precisa usar informação sensorial
provenientes de vários canais, incluindo o somatossensorial, vestibular e visual.
Estas informações devem ser integradas no sistema nervoso central para oferecer
ao sistema de controle postural informações sobre o relacionamento dos segmentos
uns em relação aos outros e sobre a posição e orientação do corpo no espaço
(JEKA; OIE; KIEMEL, 2000). Embora estes três sistemas sensoriais forneçam
informação para o controle postural, não existe um que possa ser considerado como
o mais importante. O papel que cada um tem em relação à orientação e ao equilíbrio
postural pode mudar, dependendo da tarefa e do contexto em que esta tarefa é
realizada (HORAK; MACPHERSON, 1996).
Diferenças encontradas no desempenho de controle postural de crianças com
dislexia têm sido observadas e descritas na literatura desde alguns anos (DIAS;
BARELA, 2007; MOE-NILSSEN et al., 2003; STOODLEY et al., 2005). Nestes
estudos, crianças disléxicas, durante a manutenção da postura em pé, apresentaram
maior oscilação corporal. Estes estudos corroboram com o resultado verificado por
Fawcett e Nicolson (1999), entretanto os autores justificam seus resultados como
sendo um comprometimento cerebelar. Já Facoetti e colaboradores

(2000)

sugeriram que crianças com dislexia apresentam déficits visuais. Assim, estes
déficits também poderiam afetar atividades que envolvam ação motora e informação
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sensorial . Os resultados apresentados no estudo acima são fortes indicativos de
que tais sugestões parecem estar corretas e precisam ser melhores investigadas.
Uma maneira de investigar este relacionamento entre informação sensorial e
ação motora é manipular a informação fornecida a um sistema sensorial e verificar
as repostas motoras desencadeadas por essa manipulação. Esta abordagem foi
utilizada para verificar a influência da informação visual no controle postural a partir
dos estudos pioneiros de Lee e colaboradores (LEE; LISHMAN, 1975; LISHMAN;
LEE, 1973), sendo denominada de paradigma da “sala móvel”. Neste paradigma, a
orientação postural e o equilíbrio postural são influenciados pelo movimento de
paredes e/ou teto de uma sala, independentemente do piso. O deslocamento da sala
altera a imagem projetada na retina criando a ilusão de oscilação corporal. Assim,
quando a sala se aproxima do indivíduo, a imagem desta sala projetada na retina
aumenta dando a impressão ao indivíduo de que ele oscilou para frente, o que o faz
realizar contrações musculares adequadas para que desloque o corpo para trás. Da
mesma forma, quando a sala se afasta, a imagem projetada na retina diminui
criando a ilusão de que o indivíduo se deslocou para trás e, por meio de contrações
musculares adequadas, ele desloca seu corpo para frente.
Recentemente, Barela et al., (2011a) e Dias & Barela (2007) analisaram o
desempenho do sistema de controle postural e do acoplamento entre informação
visual e oscilação corporal em crianças com dislexia, utilizando o paradigma da sala
móvel. Os resultados mostraram que embora crianças com dislexia utilizem
informação sensorial para controlar as ações motoras, o uso de informação visual
pelas crianças com dislexia é ligeiramente diferente do observado em crianças sem
dificuldade de aprendizagem. As crianças com dislexia apresentaram um
relacionamento entre informação visual e oscilação corporal mais fraco e mais
variado do que crianças sem dificuldades de aprendizagem. Como sugerido,
relacionamento mais fraco e variado entre informação sensorial e ação motora
parece ser decorrente de dificuldades em identificar e utilizar um determinado
estímulo sensorial disponível (BARELA; JEKA; CLARK, 2003). Portanto, as
diferenças na realização de ações motoras observadas em crianças com dislexia
poderiam ser decorrentes de dificuldades no uso de informação sensorial, como
informação visual, para controlar adequadamente a realização de uma dada ação
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motora, como sugerido anteriormente (FACOETTI; PAGANONI; LORUSSO, 2000;
FACOETTI et al., 2001; GOLDIE; EVANS; BACH, 1994).
Especificamente no controle postural, pode ser que a maior magnitude de
oscilação corporal seja decorrente de dificuldades em que as crianças com dislexia
possuem em identificar e focar estímulos visuais e também devido a uma maior
movimentação ocular conforme sugerido (BISCALDI; GEZECK; STUHR, 1998;
FACOETTI; PAGANONI; LORUSSO, 2000; JAINTA; KAPOULA, 2011; KAPOULA;
BUCCI, 2007), para manter o equilíbrio postural nos níveis observados das crianças
sem dificuldade de aprendizagem. Neste sentido, é importante investigar
cuidadosamente os efeitos da manipulação dos estímulos sensoriais visuais em
crianças com dislexia na realização de uma tarefa postural.

2.5

Manipulação dos Estímulos Visuais em Crianças com Dislexia
A influência da informação sensorial no controle postural de disléxicos tem sido

estudada através da manipulação das características da informação visual. Por
exemplo, a observação de maior magnitude de oscilação corporal verificada na
manutenção da postura em pé quando não há informação visual, apenas pelo ato de
fechar os olhos (PATEL et al., 2010; POZZO et al., 2006; STOODLEY et al., 2005;
VIANA, 2012). Além da disponibilidade ou não de informação visual, uma
propriedade que também pode interferir no uso da informação visual se dá pela
expansão da imagem projetada na retina. Paulus e colegas (PAULUS et al., 1989;
PAULUS; STRAUBE; BRANDT, 1984) observaram que manipulação na qualidade
da informação visual, como por exemplo da distância entre observador e cenário
visual, altera a performance do controle postural.
Paulus e colegas (1989) observaram que a magnitude de oscilação corporal de
adultos aumenta quando a distância entre os participantes e o estímulo visual
estático aumenta. Posteriormente, Dijkstra, Gielen e Melis (1992) e Dijkstra, Schöner
e Gielen (1994) também manipularam a distância entre os participantes adultos e o
cenário visual estático, e obtiveram os mesmos resultados de Paulus e colegas
(1989). A partir destes resultados, os autores afirmaram que, como já sugerido por
Paulus e colegas (1989), à medida que a distância do cenário aumenta o
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deslocamento retinal do cenário, causado pela oscilação da cabeça durante a
fixação, diminui e, consequentemente, a estabilização visual deteriora.
O efeito da distância parece não acontecer quando o cenário visual é
manipulado, oscilando de forma contínua e desencadeando oscilação corporal
correspondente nos participantes. Dijkstra, Schöner e Gielen (1994) observaram que
quando a distância entre o participante e o cenário móvel aumentou, embora tenha
ocorrido uma diminuição da expansão da imagem visual na retina, a amplitude da
oscilação corporal desencadeada pela oscilação do cenário visual não se alterou ou
a alteração não foi proporcional ao aumento da distância. Baseados nestes
resultados, Dijkstra e colegas (1994) sugeriram que o sistema de controle postural
de adultos não é passivamente dirigido pela expansão da imagem projetada na
retina na situação de indução de oscilação corporal, mas ao contrário, que ele
ativamente gera movimentos condizentes com a amplitude e frequência do
movimento visual.
Fatores como distância entre observador e cenário visual e disponibilidade
visual podem afetar a forma como o sistema visual contribui para o controle postural
(BARELA et al., 2011b; GODOI; BARELA, 2008; KAPOULA; LÊ, 2006; LÊ;
KAPOULA, 2006; MORAES; LOPES; BARELA, 2009). De forma geral, os estudos
mostraram que em maiores distâncias entre o participante e o cenário/alvo a ser
visualizado ocorre aumento da oscilação corporal. Kapoula & Bucci (2007)
manipularam a qualidade da informação visual e verificaram as respostas posturais
das crianças com dislexia. Os resultados revelaram que tanto para as crianças com
dislexia quanto para as sem dislexia houve redução da oscilação corporal na menor
distância entre observador e cenário visual. Com o aumento da distância, a projeção
do cenário na retina é reduzida e, consequentemente, o observador necessita ter
uma amplitude de oscilação maior para que a projeção seja alterada em uma mesma
quantidade do que quando a distância entre observador e cenário é menor. Desta
forma, o sistema de controle postural parece minimizar a expansão da imagem na
retina com o objetivo de manter um relacionamento estável entre o observador e o
cenário visual ao seu redor. Este mecanismo, entretanto, parece ser similar entre
crianças com e sem dislexia (KAPOULA; BUCCI, 2007).
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Buscando responder questão similar, Skottun (2001) demonstrou que
disléxicos apresentaram melhoras significativas na leitura quando o tamanho das
letras é aumentado. Alguns autores afirmam que as fixações das sacadas podem ser
usadas como um mecanismo para extrair informação visual de acordo com as
distâncias de visualização entre o observador e o alvo (QING; KAPOULA, 2004;
YANG; KAPOULA, 2003). Neste sentido, Jainta e Kapoula (2011) realizaram um
estudo envolvendo a leitura em diferentes distâncias entre o observador e o texto.
Os resultados revelaram que durante a leitura houve maior instabilidade de fixação
para as crianças com dislexia em comparação com as crianças não disléxicas,
podendo interferir diretamente na velocidade da leitura. Portanto, os autores
argumentam que instabilidade de fixação durante a leitura pode interferir diretamente
nos processos de fusão da imagem na retina, prejudicando a qualidade da leitura
(JAINTA; KAPOULA, 2011).
A atividade de leitura envolve um padrão de movimento ocular. Os movimentos
oculares são importantes pelo fato de a maior acuidade visual restringir-se à fóvea,
uma pequena região circular localizada na retina central e densamente povoada
pelos fotorreceptores e cones (PURVES et al., 2010). No total, são três pares de
músculos antagonistas que controlam os movimentos oculares: o músculo reto
lateral e medial, reto superior e inferior e oblíquo superior e inferior. Esses músculos
são responsáveis pelos movimentos do globo ocular em três eixos: horizontal, na
direção do nariz (adução) ou em sua direção oposta (abdução); vertical, elevação ou
abaixamento, e de torção, movimentos do alto do olho em direção ao nariz (torção
interna) ou na direção oposta (torção externa) (PURVES et al., 2010). Os músculos
extraoculares são inervados pelos neurônios motores inferiores que constituem três
nervos cranianos: o abducente, o troclear e o oculomotor.
Guerraz & Bronstein (2008) sugerem duas formas de detecção visual da
oscilação postural: aferente, através do deslizamento da imagem na retina e
eferente, através de sinais motores oculares. Ainda, ao mover os olhos, receptores
dos músculos extraoculares são ativados. O mecanismo de “feedback” dos músculos
oculares é usado para interpretar o deslocamento da imagem na retina, informando
ao sistema nervoso central que os olhos mudaram de posição (GUERRAZ;
BRONSTEIN, 2008). O objetivo do estudo foi verificar a evidência de que há dois
modos de detecção visual de oscilação do corpo: ocular e extraocular. Embora a
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explicação do deslizamento da imagem na retina (isto é, o controle ocular da
postura) parece adequado para a redução da oscilação corporal em maiores
distâncias, outra possibilidade envolve o componente motor do sistema visual (por
exemplo, controle extraocular da postura). Tem-se encontrado que o movimento
ocular é suficiente para aumentar a oscilação corporal (GLASAUER et al., 2005;
JAHN et al., 2002). Entretanto, o mesmo não foi observado no estudo de Kapoula e
Bucci (2007), já que oscilação corporal foi reduzida com os movimentos de
vergência.
Outro fator importante que pode afetar a forma como o sistema visual contribui
para uma determinada habilidade está relacionado à disponibilidade de visão central
e/ou periférica. Alguns estudos têm mostrado que a dificuldade de leitura em
crianças com dislexia é mais evidente quando a criança é solicitada a ler palavras
encaixadas em um determinado texto do que palavras isoladas (LOVEGROVE;
MACFARLANE, 1990). Leitores disléxicos são incapazes de isolar uma palavra do
texto e, consequentemente, se confundem ao longo da leitura (GEIGER; LETTVIN,
2000). Uma possível explicação para este fato seria a falta de habilidade dos
disléxicos em “mascarar” as palavras circunvizinhas do texto para que o processo de
leitura seja realizado de forma clara e fluente. Tal fenômeno é definido como
“mascaramento lateral” (GEIGER; LETTVIN, 1987; LORUSSO et al., 2004).
Ao contrário, crianças com dislexia parecem não utilizar essa estratégia e
realizam a leitura na região mais periférica da retina. Alguns estudos têm verificado
diferença no que diz respeito à forma como crianças com dislexia identificam letras
e/ou sequências de letras apresentadas no campo visual (GEIGER; LETTVIN, 1987;
2000; LORUSSO et al., 2004). Estes estudos mostraram que crianças com dislexia
apresentam maior quantidade de identificação correta de letras na região mais
periférica do campo visual enquanto que leitores sem dislexia fazem a leitura
utilizando a região central, utilizando a estratégia chamada “mascaramento lateral”
(GEIGER; LETTVIN, 2000; LORUSSO et al., 2004). Isso resulta diretamente na
dificuldade que os disléxicos apresentam em selecionar as informações mais
importantes para a realização da tarefa de leitura e ignorar as informações
irrelevantes que prejudicam a tarefa (LORUSSO et al., 2004).
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A contribuição da visão periférica na estabilidade postural é avaliada pela
manipulação da disponibilidade do campo visual periférico. No estudo de Nougier e
colegas (1998), crianças entre 6 e 10 anos de idade permaneceram sobre uma
plataforma de força olhando para um alvo estacionário posicionado a 1,75 metros de
distância. Foram realizadas três condições visuais: visão completa, visão central
(visão disponível apenas dentro de 10º da fóvea) e visão periférica (visão disponível
somente ao redor de 20º da fóvea). As crianças apresentaram menor velocidade do
centro de pressão na condição de visão completa, maior velocidade do centro de
pressão na condição com os olhos fechados, e também apresentaram menor
velocidade do centro de pressão na condição de visão central comparada a
condições de visão periférica e olhos fechados.
Nas situações em que a sala móvel é utilizada, a estrutura do fluxo ótico tem
sido dividida em fluxo central (quando apenas a parede frontal da sala é
movimentada), fluxo periférico (quando apenas as paredes laterais da sala são
movimentadas) e fluxo global (quando a parede frontal e as paredes laterais da sala
são movimentadas) e vários estudos têm demonstrado a importância desta estrutura
do fluxo para o controle da postura (STOFFREGEN, 1985). Stoffregen, Schmuckler e
Gibson (1987) observaram que crianças entre 10 meses e 2 anos de idade foram
influenciadas por todas as estruturas de fluxo (central, periférico e global), Bertenthal
e Bai (1989) observaram que crianças entre 12 e 14 meses de idade foram mais
influenciadas pelo fluxo global e pelo fluxo periférico do que pelo fluxo central.
Resultados semelhantes foram observados em adultos (STOFFREGEN, 1985;
1986).
Estas diferenças observadas nos estudos citados acima quanto à utilização de
visão central e/ou visão periférica em crianças entre 6 e 10 anos e adultos pode
resultar em diferentes sensibilidades à estrutura do fluxo central e/ou periférico
nestes

grupos,

como

já

observado

em

bebês

e

crianças

mais

jovens

(BERTENTHAL; BAI, 1989; HIGGINS; CAMPOS; KERMOIAN, 1996).
Até o momento, não há nenhum estudo na literatura que verificou os efeitos da
manipulação do campo visual periférico no controle postural de crianças com
dislexia. Foi apenas verificado que durante a leitura os disléxicos apresentam
dificuldade em excluir as informações irrelevantes da periferia para realizar uma

29

leitura fluente e precisa. Entretanto, é importante buscar melhor entender esse
fenômeno em uma tarefa não cognitiva, por exemplo, na manutenção da postura
ereta. Mais ainda, o que a manipulação da distância e/ou disponibilidade da visão
periférica alteraria o desempenho de controle postural em crianças disléxicas.
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3 OBJETIVO

De forma geral, este estudo tem como objetivo verificar os efeitos da mudança
das características do estímulo visual no controle postural de crianças com dislexia,
durante a manutenção da postura em pé quieta.
Especificamente, os objetivos deste estudo são:


Examinar o relacionamento entre informação visual, proveniente de

uma sala móvel, e oscilação corporal em crianças com dislexia e em crianças sem
dificuldades de aprendizagem;


Examinar se o relacionamento entre informação visual, proveniente de

uma sala móvel, e oscilação corporal em crianças com dislexia e em crianças sem
dificuldades de aprendizagem pode ser alterado com a manipulação da distância
entre o participante e a parede frontal da sala móvel;


Examinar o efeito da manipulação de uma fonte de informação

sensorial, visual, na situação de oclusão da visão periférica em crianças com dislexia
e em crianças sem dificuldades de aprendizagem;
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4 HIPÓTESES

Considerando os objetivos e as questões do presente estudo, foram levantadas
as seguintes hipóteses:
H1: As crianças com dislexia apresentarão desempenho inferior do controle postural
em relação às crianças sem dislexia quando informação visual for manipulada.
H2: As crianças com dislexia apresentarão acoplamento entre informação visual e
oscilação corporal mais fraco e mais variado comparado às crianças sem dislexia.
H3: As crianças com dislexia apresentarão desempenho inferior do controle postural
em relação às crianças sem dislexia quando informação visual for retirada.
H4: As crianças com dislexia apresentarão melhor desempenho do controle postural
em relação às crianças sem dislexia com informação visual restrita.
H5: Todas as crianças apresentarão melhor desempenho do controle postural em
situação de menor distância entre alvo e observador.
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5 MÉTODOS

5.1

Participantes
Participaram deste estudo 18 crianças com dislexia e 18 crianças sem

dificuldades de aprendizagem, com idade entre 9 e 13 anos. As crianças sem
dislexia foram pareadas, considerando a idade, com as crianças com dislexia. A
participação de cada criança ocorreu após a assinatura, por parte dos pais ou
responsável legal, de um termo de consentimento livre e esclarecido, aprovado pelo
Comitê de Ética da Universidade Cruzeiro do Sul/SP (CE/UCS-005/2012).
Todas as crianças com dislexia foram devidamente diagnosticadas por uma
equipe multidisciplinar pertencente ao Instituto CEFAC (Centro de Especialização
em Fonoaudiologia Clínica) e à ABD (Associação Brasileira de Dislexia), formada por
psicólogos, fonoaudiólogos e psicopedagogos, podendo envolver, em alguns casos,
parecer de outros profissionais, tais como oftalmologista, neurologista, entre outros.
Por outro lado, todas as crianças sem dislexia foram recrutadas por meio de contato
pessoal. As Tabelas 1 e 2 apresentam identificação das crianças, sexo, idade,
massa corporal, estatura e índice de massa corporal (IMC) e laudo (crianças com
dislexia) das crianças do grupo com dislexia e do grupo controle, respectivamente.
MANOVA para massa, estatura e IMC não revelou diferença entre os grupos, Wilks’
Lambda 0,798, F(3,32)=2,70, p>0,05.
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Tabela 1 – Sexo, idade, massa, estatura, IMC e diagnóstico das crianças do
grupo com dislexia.
Idade
Massa Estatura
Criança
Sexo
IMC
Laudo
Obs.
(anos)
(kg)
(m)
Rb

F

8,5

46,45

1,47

21,5

Dislexia

TDAH

Cs

M

11,9

40,85

1,48

18,6

Dislexia

Cf

F

11,8

58,1

1,6

22,7

Dislexia

RR

M

13,2

43,5

1,5

19,3

Dislexia

SM

M

11,7

52,3

1,45

24,9

Dislexia

*

Ra

M

10,1

53

1,5

23,2

Dislexia

*

Rc

M

10,3

38,1

1,41

19,2

Dislexia

Ansioso

Lm

M

12,3

51,8

1,49

23,2

Dislexia

PL

M

11

37,3

1,41

18,8

Dislexia

RS

M

11,9

41,3

1,43

20,2

Dislexia

Bs

F

13,2

52,2

1,52

22,6

Dislexia

GP

M

10,2

33

1,42

16,4

Dislexia

TDAH

Jv

M

10,1

35,1

1,45

16,7

Dislexia

*

La

M

12

83,2

1,63

31,3

Dislexia

Dc

M

11,5

39

1,43

19,1

Dislexia

Sh

M

11

35

1,44

16,9

Dislexia

Ar

F

11

45,2

1,44

21,8

Dislexia

Va

F

11,1

44,7

1,41

22,5

Dislexia

MÉDIA

11,35

46,11

1,47

20,00

DP

0,99

11,74

0,06

6,11

*

TDAH

TDAH

TDAH

Nota: * Crianças em processo de avaliação, porém com grande probabilidade de
quadro de dislexia.
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Tabela 2 – Sexo, idade, massa, estatura e IMC das crianças do grupo controle.
Criança
Sexo
Idade
Massa (kg)
Estatura
IMC
(anos)
(m)
Tm

F

10,1

31,2

1,44

15

As

M

12,3

37,8

1,41

19

Ks

F

11,8

45

1,46

21,1

MS

M

13,3

52,45

1,68

18,6

GO

M

11,7

30,9

1,44

14,9

Rm

M

9,7

37,65

1,36

20,4

Ló

M

10,2

32,05

1,40

16,4

Nb

M

12,3

40,9

1,49

18,4

Tb

F

12

34

1,46

15,9

Gm

M

13,3

34

1,41

17,1

Ci

M

13

49,8

1,58

19,9

MG

F

10,2

54,85

1,58

22

Ak

F

10,4

29,9

1,37

16

Aw

F

13,2

58,7

1,57

23,8

Ju

M

11,5

30,1

1,38

15,8

Ma

M

10,5

61,6

1,60

24,1

RR

M

11,2

33,6

1,41

16,9

Ll

M

11

31,6

1,46

14,8

MÉDIA

11,55

40,33

1,47

18,33

DP

1,22

10,65

0,092

2,99

5.1.1 Critérios de Inclusão
Como critério de inclusão, as crianças com dislexia deveriam apresentar
diagnóstico fornecido pelo Centro de Avaliação e Encaminhamento da ABD ou pelo
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Instituto CEFAC (Anexo 1). Neste caso, no diagnóstico deveria constar que as
crianças foram diagnosticadas como “disléxicas”.

5.1.2 Critérios de Exclusão
Como fatores de exclusão foram adotados os critérios de qualquer queixa ou
informação de comprometimentos musculoesqueléticos que pudessem interferir na
manutenção da postura ereta não poderiam participar deste estudo. Ainda, através
de anamnese, tentou-se garantir que as crianças do grupo controle não
apresentassem nenhuma evidência de um possível problema de aprendizagem que,
de certa forma, levasse a suspeita de dislexia.

5.2

Procedimentos
Inicialmente, os responsáveis legais das crianças foram informados acerca dos

objetivos e procedimentos do presente estudo e, posteriormente, assinaram um
termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo 2), aprovado pelo comitê de ética
da Universidade Cruzeiro do Sul (Anexo3), autorizando a participação das mesmas
no referido estudo. Todos os participantes compareceram ao Laboratório de Análise
do Movimento (LAM), Instituto de Ciências da Atividade Física e Esporte,
Universidade Cruzeiro do Sul. Após uma breve familiarização ao ambiente de
laboratório, os participantes foram solicitados a permanecer em pé, descalços,
dentro de uma sala móvel, com os braços posicionados ao lado do corpo, o mais
estático possível fixando o olhar em um alvo posicionado à frente do participante. A
sala móvel foi constituída de uma armação de alumínio em formato cúbico, com
dimensões de 2 m x 2 m x 2 m (altura, largura e comprimento), montada sobre
quatro rodas que deslizam sobre trilhos, possibilitando quando desejado o
movimento da sala para frente e para trás. As paredes internas da sala são da cor
branca com faixas adesivas afixadas na cor preta, formando listras verticais, com
aproximadamente 22 cm de largura e distantes entre si aproximadamente 30 cm, o
que propicia maior contraste no ambiente. Na parte superior da sala, duas lâmpadas
fluorescentes de 20 Watts permaneceram acesas durante todo o experimento, a fim
de garantir o mesmo nível de luminosidade dentro da sala entre as tentativas e entre
os participantes.
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No primeiro bloco, a sala permaneceu estacionária, sem qualquer oscilação.
No segundo e terceiro blocos, a sala foi movimentada. O movimento da sala foi
produzido por um sistema constituído por uma guia linear (Ottime, modelo PL6-90CLD-MT-RC), um motor de passo DC (Ottime, modelo SM3452808) e um drive para
motor (Ottime, modelo MBD 8080DC), controlado por programas específicos (Motion
Planner 4.3). Por meio deste sistema, a sala móvel foi movimentada continuamente
para frente e para trás na frequência de 0,2 Hz, com amplitude de 0,3 cm, e com
velocidade de pico mantida constante em 0,38 cm/s. Nos três blocos, a ordem das
tentativas foi definida aleatoriamente.
Cada participante realizou 13 tentativas com 60 segundos de duração. Na
primeira tentativa, as crianças permaneceram em pé sem visão, sendo solicitadas
que mantivessem os olhos fechados. As 12 tentativas restantes foram divididas em
três blocos, com 4 tentativas cada. Cada tentativa refletiu a combinação das duas
condições experimentais do presente estudo: distância e visão. Na condição
distância, os participantes permaneceram 25 cm (Figura 1) e 150 cm (Figura 2) da
parede frontal da sala móvel. Na condição visão, os participantes permaneceram em
pé com visão normal e com visão restrita, decorrente do uso de um par de óculos de
natação adaptado (Figura 3).
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Figura 1 – Foto de uma criança dentro da sala móvel, olhando para o alvo
(círculo branco) afixado na parede frontal da sala móvel, na
distância de 25 cm entre alvo e observador.

Figura 1 – Foto de uma criança dentro da sala móvel, olhando para o alvo
(círculo branco) afixado na parede frontal da sala móvel, na
distância de 150 cm entre alvo e observador.
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Figura 2 – Foto de uma criança utilizando um par de óculos de natação
adaptado, em que o campo visual foi restrito.

Considerando um campo visual de aproximadamente 200 graus (WILLIAMS;
DAVIDS; WILLIAMS, 1999), quando os participantes permaneceram em pé a 25 cm
da parede frontal, a visibilidade horizontal de cada parede lateral foi de
aproximadamente 23,4 (ambos os lados: 46,8) graus, respectivamente, e a
visibilidade horizontal da parede frontal foi de aproximadamente 153,2 graus. Por
outro lado, na distância de 150 cm, o fluxo periférico ficou mais disponível que o
fluxo central. Quando os participantes permaneceram em pé a 150 cm, a visibilidade
horizontal de cada parede lateral foi de aproximadamente 65 (ambos os lados: 130)
graus, e a visibilidade horizontal da parede frontal foi de aproximadamente 70 graus
(Figura 4).

Figura 3 – Representação transversal da sala móvel (linha grossa), com os
ângulos visuais calculados para as distâncias de 25 e 150 cm. O
ponto preto representa a posição do participante dentro da sala
móvel. O ângulo tracejado representa o campo de visão (200°).
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Dois emissores infravermelhos do sistema OPTOTRAK CERTUS foram
utilizados para registrar a oscilação dos participantes e o movimento da sala nas
direções ântero-posterior, médio-lateral e vertical. Para tanto, um marcador foi
afixado entre as escápulas do participante (altura da 6ª vértebra torácica) e o outro
na parede frontal da sala móvel. A frequência de aquisição dos sinais provenientes
dos emissores foi de 100 Hz.

5.3

Tratamento e Análise dos Dados
Considerando que o movimento da sala ocorreu na direção ântero-posterior,

todas as análises envolvendo a relação entre estímulo sensorial e oscilação corporal
foi realizada nesta direção.
Através de rotinas específicas desenvolvidas em ambiente Matlab (MathWorks,
Inc.), os dados referentes à oscilação corporal e ao movimento da sala foram
filtrados por um filtro digital do tipo Butterworth, passa-baixa, de 2ª ordem, com
frequência de corte de 5 Hz. Para determinar a frequência de corte para filtragem
dos dados, foi realizada uma análise residual, conforme modelo proposto por Winter
(1983), e cálculo da diferença entre o sinal bruto e filtrado. Após filtragem dos sinais,
foram calculadas as seguintes variáveis: amplitude média de oscilação (AMO),
coerência, amplitude da oscilação na frequência do estímulo (sfsa), ganho, fase,
variabilidade de posição e variabilidade de velocidade.
A amplitude média de oscilação é utilizada para a magnitude de oscilação
corporal das crianças durante a manutenção da postura ereta, na condição em que a
sala permaneceu estacionária, bem como na condição em que a mesma foi
movimentada. Nas condições em que a sala permaneceu estacionária, a AMO foi
calculada nas direções ântero-posterior e médio-lateral. Nas condições em que a
sala foi movimentada, a AMO foi calculada apenas na direção ântero-posterior.
Para o cálculo da AMO, foi realizada, primeiramente, a remoção de um
polinômio de 1ª ordem dos valores de oscilação corporal dos sinais de cada
tentativa. Para tanto, foi utilizada a função detrend do Matlab, removendo tendências
e variações indesejadas dos sinais que não podem ser consideradas como
componentes da oscilação corporal. Posteriormente, foi calculado o desvio padrão
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dos valores de oscilação corporal. Assim, a AMO correspondeu à dispersão dos
dados de oscilação corporal, sendo que valores baixos e valores altos indicaram,
respectivamente, menor e maior dispersão desses dados e, consequentemente,
menor e maior magnitude de oscilação corporal.
Para examinar o relacionamento entre informação visual e oscilação corporal
durante as condições em que a sala foi movimentada, foram utilizadas as seguintes
variáveis dependentes: coerência, amplitude da oscilação na frequência do estímulo
(sfsa), ganho, fase, variabilidade de posição e variabilidade de velocidade
A coerência é uma medida que permite verificar a dependência de dois
conjuntos espectrais (neste caso, posição da sala e oscilação corporal) e foi obtida
na frequência de oscilação da sala (0,2 Hz). Valores de coerência podem variar
entre zero e 1, sendo que valores próximos a 1 indicam que o espectro dos sinais
utilizados apresentam dependência dos componentes. Por outro lado, valores
próximos de zero indicam que o espectro dos sinais utilizados não apresentam
dependência dos componentes.
A amplitude de oscilação na frequência do estímulo (Stimulus Frequency Sway
Amplitude – SFSA) é o valor da amplitude do espectro da oscilação corporal
correspondente à frequência do estímulo (0,2Hz). Quanto mais alto o valor da SFSA,
maior é a quantidade de oscilação naquela frequência, desencadeada pelo
movimento da sala.
O ganho é uma medida que permite verificar o quão um sistema está
influenciando o outro, neste caso, movimento da sala induzindo oscilação corporal,
podendo ser calculado pela razão entre a amplitude do espectro da oscilação
corporal e a amplitude do espectro do movimento da sala. Desta forma, valores
menores ou maiores do que 1 indicam que a resposta da oscilação corporal foi
menor ou maior que a amplitude do estímulo, respectivamente.
A fase avalia a relação temporal entre o movimento da sala e o deslocamento
corporal dos participantes (valores positivos ou negativos indicam que o
deslocamento corporal está adiantado ou atrasado em relação ao movimento da
sala, respectivamente). É fornecida em graus, sendo que valores próximos a 0
indicam relacionamento em fase entre oscilação corporal e o movimento da sala.
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A variabilidade de posição e velocidade de oscilação corporal indica a
amplitude de oscilação corporal (posição e velocidade) em frequências diferentes da
frequência do estímulo sensorial apresentado, neste caso 0,2 Hz. As mesmas foram
computadas obtendo o desvio padrão da trajetória de oscilação corporal, após
remoção do componente de oscilação corporal correspondente à frequência do
estímulo sensorial (trajetória residual).
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6 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Para investigar o comportamento dos participantes na ausência de movimento
da sala foi realizada uma análise de multivariância (MANOVA) 2 x 2 x 2 (grupo x
distância x visão), tendo como variáveis dependentes a amplitude média de
oscilação nas direções ântero-posterior e médio lateral.
A fim de investigar o comportamento dos participantes perante a movimentação
da sala e as manipulações das distâncias e das condições de visão, foram
realizadas duas análises de multivariância (MANOVA) 2 x 2 x 2 (grupo x distância x
visão), sendo os dois últimos fatores tratado como medidas repetidas, e quatro
análises de variância (ANOVA) 2 x 2 x 2 (grupo x distância x visão), sendo os dois
últimos fatores tratado como medidas repetidas. A primeira MANOVA tendo como
variáveis dependentes o ganho e a fase, e a segunda MANOVA tendo como
variáveis dependentes a variabilidade de posição e a variabilidade de velocidade.
Duas ANOVAs tiveram como variáveis dependentes a amplitude média de oscilação
tanto para a condição em que a sala permaneceu estacionária quanto para a
condição em que a sala foi movimentada, a terceira ANOVA tendo como variável
dependente a coerência, e por fim a quarta ANOVA tendo como variável dependente
a amplitude de oscilação na frequência do estímulo (SFSA).
Quando necessário, os dados foram transformados para que os pressupostos
de normalidade e homogeneidade de variância fossem alcançados. Análises
univariadas e testes post hoc Tukey com ajustes de Bonferroni foram realizados
quando preciso. Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o
programa SPSS (SPSS para Windows – versão 10.0 – SPSS, inc) e o valor de alfa
foi mantido em 0,05.
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7 RESULTADOS

Primeiro, serão apresentados os resultados da oscilação corporal quando as
crianças permaneceram em pé, com os olhos fechados, dentro da sala móvel, sendo
a mesma mantida estacionária. Posteriormente, serão apresentados os resultados
da oscilação corporal quando as crianças permaneceram em pé, com os olhos
abertos, em diferentes condições de distância e visão, dentro da sala móvel, quando
a mesma permaneceu estacionária e em movimento. Por fim, serão apresentados os
resultados do acoplamento entre informação sensorial e oscilação corporal.

7.1

Magnitude de Oscilação Corporal
A Figura 5 apresenta os valores médios da variável amplitude média de

oscilação nas direções ântero-posterior e médio-lateral. MANOVA revelou diferença
para grupo, Wilks’ Lambda=0,795, F(2,33)=4,26, p<0,05. Testes univariados
revelaram que as crianças com dislexia apresentaram maior amplitude de oscilação
corporal na direção ântero-posteior, F(1,34)=6,71, p<0,005, durante a manutenção
da postura ereta na condição sem visão do que crianças sem dislexia.
Diferentemente, nenhuma diferença foi observada para direção médio-lateral,
F(1,34)=0,15, p>0,05.
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Figura 4 – Valores médios e desvios padrão da amplitude média de oscilação
(AMO) nas direções ântero-posterior (AP) e médio-lateral (ML) na
condição sem visão para os grupos de crianças sem dificuldade
(controle) e com dificuldade (disléxico) de aprendizagem.
7.2

Manipulação da Informação Visual

7.2.1 Sala Estacionária
A Figura 6 apresenta os valores médios da variável amplitude média de
oscilação para as crianças do grupo controle e disléxico, nas condições de distância
e visão. ANOVA revelou diferença para grupo, F(1,34)=4,44, p<0,05, distância,
F(1,34)=5,90, p<0,05, visão, F(1,34)=14,27, p<0,001, e interação para grupo e visão,
F(1,34)=5,07, p<0,05. No entanto, ANOVA não revelou diferença para interação
entre grupo e distância, F(1,34)=0,25, p>0,05, distância e visão, F(1,34)=0,89,
p>0,05, e grupo, distância e visão, F(1,34)=0,07, p>0,05. As crianças com dislexia
apresentaram maior amplitude de oscilação corporal durante a manutenção da
postura ereta do que crianças sem dislexia. Ainda, as crianças apresentaram maior
magnitude de oscilação corporal na distância de 150 cm do que na distância de 25
cm. Testes post hoc para interação entre grupo e visão revelaram que as crianças
sem dislexia não apresentaram diferença nas condições sem e com óculos,
entretanto, crianças com dislexia apresentaram maior magnitude de oscilação
corporal na condição com óculos do que sem óculos.
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Figura 5 – Valores médios e desvios padrão da amplitude média de oscilação
(AMO) na direção ântero-posterior para os grupos de crianças sem
dificuldade (controle) e com dificuldade (disléxico) de
aprendizagem, nas condições de distância e de visão: 25 cm sem
óculos (25 SO), 150 cm sem óculos (150 SO), 25 cm com óculos (25
CO), 150 cm com óculos (150 CO).
7.2.2 Sala Oscilando
A manipulação da informação visual, decorrente do movimento da sala móvel,
induziu oscilação corporal correspondente em todas as crianças. A Figura 7
apresenta um exemplo de séries temporais da oscilação corporal de uma criança
sem dislexia e de uma criança com dislexia, nas condições de distância e visão.
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Figura 6 – Séries temporais do movimento da sala (SMap) e da oscilação
corporal (OCap) de uma criança sem dislexia (coluna esquerda) e
de uma criança com dislexia (coluna da direita), nas condições
experimentais: 25 cm sem óculos (a,e); 150 cm sem óculos (b,f); 25
cm com óculos (c,g); 150 cm com óculos (d,h).

A Figura 8 apresenta os valores médios da variável amplitude média de
oscilação para as crianças do grupo controle e disléxico, nas condições de distância
e visão. ANOVA revelou diferença para grupo, F(1,34)=5,20, p<0,001, e visão,
F(1,34)=5,30, p<0,05. No entanto, ANOVA não revelou diferença para distância,
F(1,34)=0,67, p>0,05, e ainda não revelou diferença para interação entre grupo e
distância, F(1,34)=0,26, p>0,05, grupo e visão, F(1,34)=1,05, p>0,05, distância e
visão, F(1,34)=0,003, p>0,05, e grupo, distância e visão, F(1,34)=0,02, p>0,05. As
crianças com dislexia apresentaram maior amplitude de oscilação corporal do que
crianças sem dislexia. Ainda, crianças apresentaram maior amplitude de oscilação
corporal na condição com óculos do que na condição sem óculos.
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Figura 7 – Valores médios e desvios padrão da amplitude média de oscilação
(AMO) na direção ântero-posterior para os grupos de crianças sem
dificuldade (controle) e com dificuldade (disléxico) de
aprendizagem, nas condições de distância e de visão: 25 cm sem
óculos (25 SO), 150 cm sem óculos (150 SO), 25 cm com óculos (25
CO), 150 cm com óculos (150 CO).
A Figura 9 apresenta os valores médios de coerência para as crianças do
grupo controle e disléxico, nas condições de distância e visão. ANOVA revelou
diferença para grupo, F(1,34)=5,277, p<0,001, distância, F(1,34)=54,639, p<0,001, e
visão, F(1,34)=67,807, p<0,001. No entanto, ANOVA não revelou interação para
grupo e distância, F(1,34)=0,875, p>0,05, grupo e visão, F(1,34)=0,547, p>0,05,
distância e visão, F(1,34)=0,495, p>0,05, e grupo, distância e visão, F(1,34)=0,068,
p>0,05. As crianças com dislexia apresentaram menores valores de coerência do
que as crianças sem dislexia. Ainda, as crianças apresentaram menores valores de
coerência na distância de 150 cm do que na distância de 25 cm, e também
apresentaram menores valores de coerência na condição com óculos do que na
condição sem óculos.
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Figura 8 – Valores médios e desvios padrão da coerência para os grupos de
crianças sem dificuldade (controle) e com dificuldade (disléxico) de
aprendizagem, nas condições de distância e de visão: 25 cm sem
óculos (25 SO), 150 cm sem óculos (150 SO), 25 cm com óculos (25
CO), 150 cm com óculos (150 CO).

A Figura 10 apresenta os valores médios da amplitude de oscilação na
frequência do estímulo para as crianças do grupo controle e disléxico, nas condições
de distância e visão. ANOVA revelou diferença para distância, F(1,34)=40,83,
p<0,001, e visão, F(1,34)=59,70, p<0,001. No entanto, ANOVA não revelou
diferença para grupo, F(1,34)= 0,004, p>0,05, e ainda não revelou diferença para
interação grupo e distância, F(1,34)=0,30, p>0,05, grupo e visão, F(1,34)=0,18,
p>0,05, distância e visão, F(1,34)=2,54, p>0,05, e grupo, distância e visão,
F(1,34)=0,02, p>0,05. Crianças apresentaram menores valores de SFSA na
distância de 150 cm do que na distância de 25 cm. Ainda os valores de SFSA foram
menores na condição com óculos que sem óculos.
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Figura 9 –

Valores médios e desvios padrão da amplitude média de oscilação
na frequência do estímulo (SFSA) para os grupos de crianças sem
dificuldade (controle) e com dificuldade (disléxico) de
aprendizagem, nas condições de distância e de visão: 25 cm sem
óculos (25 SO), 150 cm sem óculos (150 SO), 25 cm com óculos
(25 CO), 150 cm com óculos (150 CO).

A Figura 11 apresenta os valores médios das variáveis ganho e fase para as
crianças do grupo controle e disléxico, nas condições de distância e visão. MANOVA
revelou diferença para distância, Wilks’ Lambda=0,419, F(2,33)=22,84, visão, Wilks’
Lambda=0,30, F(2,33)=37,18, p<0,001, e interação entre distância e visão, Wilks’
Lambda=0,826, F(2,33)=3,47, p<0,05. No entanto, MANOVA não revelou diferença
para grupo, Wilks’ Lambda=0,89, F(2,33)=2,03, p>0,05, e ainda não revelou
diferença para interação grupo e distância, Lambda=0,95, F(2,33)=0,87, p>0,05,
grupo e visão, Wilks’ Lambda=0,896, F(2,33)=1,91, p>0,05, e grupo, distância e
visão, Wilks’ Lambda=0,982, F(2,33)=0,30, p>0,05. Testes univariados para
distância revelaram diferença para ganho, F(1,34)=42,94, p<0,001, entretanto, não
revelaram diferença para fase, F(1,34)=2,35, p>0,05. Ainda, testes univariados para
visão revelaram diferença para ganho, F(1,34)=69,80, p<0,001, entretanto, não
revelaram diferença para fase, F(1,34)=3,78, p>0,05. Por fim, testes univariados
para interação entre distância e visão revelaram diferença para ganho, F(1,34)=7,14,
p<0,001, entretanto, não revelaram diferença para fase, F(1,34)=0,01, p>0,05.
Testes post hoc para interação entre distância e visão revelaram que na distância de
150 cm e com óculos, crianças foram menos influenciadas pela manipulação da
informação visual do que nas demais condições.
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Figura 10 – Valores médios e desvios padrão do ganho (A) e da fase (B) para
os grupos de crianças sem dificuldade (controle) e com
dificuldade (disléxico) de aprendizagem, nas condições de
distância e de visão: 25 cm sem óculos (25 SO), 150 cm sem
óculos (150 SO), 25 cm com óculos (25 CO), 150 cm com óculos
(150 CO).
A Figura 12 apresenta os valores médios de variabilidades de posição e
velocidade para as crianças do grupo controle e disléxico, nas condições de
distância e visão. MANOVA revelou diferença para distância, Wilks’ Lambda=0,808,
F(2,33)=3,91, p<0,05, e visão, Wilks’ Lambda=0,458, F(2,33)=19,51, p<0,001. No
entanto, MANOVA não revelou diferença para grupo, Wilks’ Lambda=0,868,
F(2,33)=2,50, p>0,05, e ainda não revelou interação grupo e distância, Wilks’
Lambda=0,934, F(2,33)=1,16, p>0,05, grupo e visão, Wilks’ Lambda=0,971,
F(2,33)=0,49, p>0,05, distância e visão, Wilks’ Lambda=0,971, F(2,33)=0,48, p>0,05,
e grupo, distância e visão, Wilks’ Lambda=0,97, F(2,33)=0,50, p>0,05. Testes
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univariados para o fator distância revelaram diferença para variabilidade de posição,
F(1,34)=8,06, p<0,001, entretanto não revelou diferença para variabilidade de
velocidade, F(1,34)=3,67, p>0,05. Testes univariados para o fator visão revelaram
diferença para variabilidade de posição, F(1,34)=22,15, p<0,001, e variabilidade de
velocidade, F(1,34)=39,03, p<0,001. Na condição com óculos, a variabilidade de
posição e velocidade foram maiores que na condição sem óculos, e na distância de
150 cm a variabilidade de posição foi maior que na distância de 25 cm.

Figura 11 – Valores médios e desvios padrão da variabilidade de posição (A) e
velocidade (B) para os grupos de crianças sem dificuldade
(controle) e com dificuldade (disléxico) aprendizagem, nas
condições de distância e de visão: 25 cm sem óculos (25 SO), 150
cm sem óculos (150 SO), 25 cm com óculos (25 CO), 150 cm com
óculos (150 CO).
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8 DISCUSSÃO

O objetivo do presente estudo foi verificar o desempenho do sistema de
controle postural em crianças com dislexia e os efeitos da manipulação das
características do estímulo visual no controle postural de crianças com dislexia. De
maneira geral, os resultados indicaram que crianças com dislexia apresentam
desempenho inferior ao das crianças sem dislexia na manutenção da postura ereta.
Manipulação de distância e visão alterou o desempenho do controle postural de
crianças, entretanto, para visão o efeito de tal manipulação foi diferente para
crianças com e sem dislexia. Enquanto crianças com dislexia apresentaram aumento
da oscilação corporal com a privação da visão periférica o mesmo não foi verificado
para as crianças sem dislexia. Crianças com dislexia conseguem acoplar suas ações
motoras a estímulos sensoriais e respondem com ação motora correspondente à
manipulação do estímulo sensorial. Ainda crianças com dislexia apresentam a
mesma organização temporal e magnitude do acoplamento quanto ao uso da
informação visual para a produção de oscilação corporal. Em contrapartida, crianças
com dislexia apresentam um acoplamento mais fraco que crianças sem dislexia.
Assim, pode-se sugerir que acoplamento mais fraco está relacionado ao modo como
as informações sensoriais são selecionadas para a realização de uma atividade
motora.
Os resultados do presente estudo indicaram que crianças com dislexia
apresentaram desempenho inferior no controle postural quando comparados às
crianças sem dislexia. Independentemente da condição de visão, crianças com
dislexia apresentaram maior magnitude de oscilação corporal do que crianças sem
dislexia. Esta constatação ocorreu na ausência de informação visual, bem como com
visão disponível nas situações em que sala permaneceu estática e em movimento.

8.1

Sem Visão
Na condição sem visão, os resultados revelaram que crianças com dislexia

apresentaram maior magnitude de oscilação na direção ântero-posterior, quando
comparadas com crianças sem dislexia. Embora esses resultados não sejam
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inéditos, estão de acordo com estudos que têm constatado tais evidências em
situações que envolveram a manutenção da postura ereta sem informação visual
tanto para crianças (POZZO et al., 2006; STOODLEY et al., 2005; VIANA, 2012)
quanto para adultos (PATEL et al., 2010; ROCHELLE; WITTON; TALCOTT, 2009).
Essa constatação indica que dislexia não está relacionada apenas a problemas
visuais. Assim, maior magnitude de oscilação corporal, observada em crianças e
adultos com dislexia, não necessariamente pode ser atribuída ao uso de informação
visual. Se assim fosse, nenhuma diferença na magnitude de oscilação corporal seria
observada na condição de manutenção da postura ereta sem o uso de informação
visual. Sendo assim, parece que crianças com dislexia apresentam maior magnitude
de oscilação corporal devido a uma causa subjacente que talvez não esteja
relacionado apenas a problemas visuais ou na forma como informação visual é
utilizada no controle postural.
A ausência da informação visual pode ser suprida por informações
provenientes de outros canais sensoriais disponíveis como, por exemplo,
somatossensorial e vestibular. Para tanto, é importante que esses estímulos
sensoriais sejam obtidos e integrados, e que atividade muscular apropriada seja
desencadeada, a fim de manter a orientação postural desejada. Com base nesses
pressupostos e de acordo com os resultados obtidos no presente estudo, disléxicos
não foram capazes de suprir a ausência da informação visual de forma similar à
observada em crianças sem dislexia. Considerando, ainda, a proposta de que o
controle postural envolve um intrincado relacionamento entre informação sensorial e
ação motora (HORAK; MACPHERSON, 1996), os resultados observados no
presente estudo podem sugerir que disléxicos também apresentam alterações neste
relacionamento, uma vez que oscilaram com maior magnitude independentemente
da condição de visão.

8.2

Sala Estacionária
Os resultados do presente estudo também indicaram que crianças com dislexia

apresentam maior magnitude de oscilação do que crianças sem dislexia também
quando estímulos visuais estão disponíveis. A constatação da diferença entre os
grupos no desempenho do sistema de controle postural com informação visual
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disponível também não é um resultado inédito. Esses resultados estão de acordo
com a literatura já que diversos estudos (BARELA et al., 2011a; DIAS, 2002; MOENILSSEN et al., 2003; PATEL et al., 2010; STOODLEY et al., 2005; VIANA, 2012)
observaram que crianças com dislexia oscilam mais que crianças sem dislexia
durante a manutenção da postura ereta, com visão.
Apesar deste conhecimento, diferenças comportamentais observadas em
disléxicos podem ser parcialmente atribuídas a déficits no processamento da
informação visual (STEIN, 2001; STEIN; WALSH, 1997) e, de certa forma, serem
explicadas pela proposta magnocelular da dislexia. Conquanto os achados de Barela
e colaboradores (BARELA et al., 2011a) sugerem que dislexia esteja relacionada à
dificuldades de automatização da integração sensório-motora, também, pode-se
sugerir que a ação motora produzida por disléxicos pode ser afetada por
mecanismos de atenção visual e/ou processamento visomotor.
Como no presente estudo a distância entre o participante e o estímulo visual foi
manipulada, também foi possível investigar como crianças com e sem dislexia
comportam-se frente às alterações que ocorrem nas características do estímulo
visual à medida que a distância entre observador e o alvo foi alterado. Os resultados
mostraram que com o aumento da distância, crianças oscilam com maior magnitude,
no caso do presente estudo na distância de 150 cm do que na distância de 25 cm.
Mais ainda, nenhuma diferença foi observada entre crianças com e sem dislexia
quanto à manipulação da distância entre elas e a parede frontal, embora crianças
com dislexia oscilem mais que crianças sem dislexia.
A maior magnitude de oscilação corporal em maiores distâncias pode ser
explicada pelo deslocamento da projeção da imagem na retina, sendo que em
distâncias maiores a qualidade da informação visual deteriora e os estímulos visuais
são menos eficientes para o desempenho do controle postural (DIJKSTRA; GIELEN;
MELIS, 1992; PAULUS et al., 1989). Efeito de distância no desempenho do controle
postural tem sido observado em adultos (MORAES; LOPES; BARELA, 2009) e
também em crianças (BARELA et al., 2011b; GODOI; BARELA, 2008). No caso de
crianças com dislexia, Kapoula e Bucci (2007) observaram que disléxicos oscilaram
menos em distância menor do que em maior distância à um alvo colocado a frente
das crianças. Assim, os resultados do presente estudo estão de acordo com o
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observado neste estudo prévio (KAPOULA; BUCCI, 2007). Ainda, como no presente
estudo, mesmo sendo afetadas pela alteração dos estímulos visuais, crianças com
dislexia ainda oscilaram mais que crianças sem dislexia, fixando alvos próximos e
distantes. Kapoula & Bucci (2007) sugeriram que crianças com dislexia oscilam mais
em situações de fixação a um alvo, pois disléxicos apresentam movimentos dos
olhos que prejudicam a fixação do alvo, especialmente em distâncias maiores. Os
resultados do presente estudo, não sustentam a sugestão destes autores. Crianças
com dislexia também oscilaram mais do que crianças sem dislexia mesmo na
distância de 25 cm e até mesmo com os olhos fechados. Assim, embora crianças
com dislexia apresentem alteração nos movimentos dos olhos quando fixando um
objeto a uma determinada distância (KAPOULA; BUCCI, 2007), outros mecanismos
também parecem contribuir para o pior desempenho durante a manutenção da
postura ereta.
No presente estudo, a qualidade e característica do estímulo visual também
foram manipuladas a partir do uso de um par de óculos que privava as crianças de
visão periférica. Ao contrário do efeito de distância, o efeito de visão foi diferente
para crianças com e sem dislexia. Nossos resultados mostraram que crianças sem
dislexia não apresentam diferença com ou sem privação da visão periférica. Assim,
quando as crianças sem dislexia fizeram uso do par de óculos que privava visão
periférica, observou-se que a magnitude de oscilação corporal foi similar quando as
mesmas não fizeram uso do par de óculos. Interessante, que o mesmo
comportamento não foi verificado para as crianças com dislexia. A utilização do par
de óculos, ou seja, privação de visão periférica, acarretou em maior magnitude de
oscilação corporal quando comparada a situação sem uso do par de óculos pelas
crianças com dislexia.
Além de ser um resultado inédito, a constatação de maior magnitude de
oscilação corporal com privação de visão periférica pode contribuir para o
entendimento das possíveis causas subjacentes da dislexia, uma vez que verificou o
uso de informação visual, mais especificamente o uso da visão periférica. Através
desses resultados, podemos sugerir que as crianças com dislexia são mais
dependentes da visão periférica comparada às crianças sem dislexia. Sendo assim,
as diferenças observadas entre as crianças com e sem dislexia relacionada com a
privação da visão periférica não podem descartar problemas relacionados ao uso de
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informação sensorial proveniente do processamento oculomotor (STEIN, 2001;
2003; STEIN; WALSH, 1997). Maior magnitude de oscilação corporal, observada em
crianças com dislexia, na condição em que houve privação de visão periférica, pode
ser atribuída à forma com que essas crianças utilizam informação visual. Caso não
fosse, nenhuma diferença seria observada em crianças com dislexia nas condições
sem e com privação de visão periférica, como observado nas crianças sem dislexia.
Interessante apontar que esse comportamento não é observado apenas em tarefas
de manutenção da postura ereta, mas também em outras tarefas, como por
exemplo, reconhecimento de letras ou palavras em diferentes áreas do campo
visual. Sendo assim, nossos dados corroboram os achados de (GEIGER; LETTVIN,
2000; LORUSSO et al., 2004).
Alguns autores sugerem que há diferenças quanto à área de reconhecimento
do campo visual entre crianças com dislexia e sem dislexia (GEIGER; LETTVIN,
2000; LORUSSO et al., 2004). Os estudos mostram que crianças com dislexia
identificam letras e fazem a leitura na região mais periférica do campo visual.
Diferentemente,

crianças

sem

dislexia

realizam

as

mesmas

tarefas

predominantemente com a utilização da visão central. Tal fenômeno ou estratégia é
definido como “mascaramento lateral”. Os autores explicam que disléxicos
apresentam um foco mais amplo na parte direita do campo visual. No entanto, a
constatação de uma dificuldade para inibir a informação que vem da periferia (à
direita) é comum em dois tipos de estudo (FACOETTI et al., 2001; LORUSSO et al.,
2004). Dessa forma, pode-se concluir que disléxicos são mais dependentes da visão
periférica que as crianças sem dislexia. Portanto, esse fenômeno pode ser
confirmado com os resultados do presente estudo, onde crianças disléxicas
expostas a um cenário visual estático com privação da visão periférica oscilaram
mais do que na condição sem privação de visão periférica.

8.3

Sala Oscilando
Nas tentativas em que sala móvel foi movimentada, os resultados do presente

estudo indicaram que a oscilação corporal das crianças com dislexia foi influenciada
pela oscilação da sala móvel. A influência da informação visual na oscilação corporal
de disléxicos não é um dado surpreendente, uma vez que estudos anteriores já
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haviam observado resultados similares (BARELA et al., 2011a; DIAS; BARELA,
2007; VIANA, 2012). Assim, os resultados do presente estudo corroboram resultados
anteriores, indicando que crianças com dislexia utilizam informação visual para o
controle postural e, caso informação sensorial seja manipulada, oscilação corporal
correspondente é desencadeada. A indução de oscilação corporal decorrente da
manipulação visual permite investigar a relação entre informação sensorial e
atividade muscular, sendo que neste caso crianças com dislexia apresentaram um
acoplamento sensório-motor mais fraco (menores valores de coerência) que
crianças sem dislexia.
A observação de acoplamento mais fraco em crianças com dislexia também
não é novidade, pois já havia sido observado em estudos prévios (BARELA et al.,
2011a; DIAS; BARELA, 2007). Apesar dessa semelhança nos resultados do
presente estudo, as demais variáveis utilizadas no presente estudo e que examinam
o acoplamento sensório-motor (ganho, fase, sfsa, variabilidade de posição e
velocidade) não indicaram qualquer diferença entre os grupos de crianças disléxicas
e não disléxicas. Essa constatação foi surpreendente, pois diferenças para algumas
destas variáveis foram observadas em estudos prévios (BARELA et al., 2011a). A
discrepância dos resultados pode decorrer das manipulações de distância e visão
realizadas no presente estudo. Entretanto, para melhor entendimento destas
diferenças outras comparações necessitarão ser realizadas. É importante ressaltar
que valores menores de coerência sugerem que crianças com dislexia conseguem
utilizar informação sensorial para organizar as ações motoras, entretanto, não de
forma tão consistente e precisa quanto crianças sem dislexia.
Barela e colegas (BARELA; JEKA; CLARK, 2003) sugeriram que acoplamento
mais fraco observado em crianças seria decorrente de dificuldades que estas teriam
em focar o estímulo sensorial disponível, proveniente do movimento da sala, sem
sofrer interferência dos demais estímulos sensoriais que também estariam
disponíveis. Parece que crianças com dislexia também teriam dificuldades em
selecionar as informações mais relevantes e úteis para a realização da tarefa, neste
caso, a informação visual proveniente do movimento da sala móvel. Os resultados
do presente estudo também revelaram que o acoplamento entre informação visual e
oscilação corporal foi dependente da distância, sendo que para a distância menor
(25 cm) o acoplamento foi mais forte e induziu maior oscilação corporal do que na
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distância maior (150 cm). Tais manipulações indicam comportamento similar entre
disléxicos e não disléxicos.
É interessante notar, no entanto, que quando houve privação da visão
periférica e a sala foi movimentada, não foram observadas diferenças na magnitude
de oscilação corporal entre grupos, como observado na situação em que a sala
permaneceu estática. A ausência de diferença entre as crianças sem e com dislexia
para a magnitude de oscilação corporal quando visão periférica esteve ausente e a
sala foi movimentada torna estes resultados ainda mais curiosos. Uma possível
explicação para a diferença entre o uso de informação periférica na condição de sala
estacionária e movimentada pode decorrer das diferenças dos estímulos propiciados
em cada condição e como as crianças com dislexia usam os mesmos.
Especificamente disléxicos apresentam diversas alterações quanto aos limiares de
sensibilidade ao contraste, como discutido por Costa (2009), principalmente quando
envolve discriminação rápida de estímulos visuais (LIVINGSTONE et al., 1991).
Na condição da sala oscilando, a estrutura dos estímulos visuais provenientes
da sala e de seu movimento pode minimizar essas dificuldades, pois propicia
estímulos mais estruturados (JEKA et al., 2004). Sendo mais estruturados, os
estímulos provenientes do movimento da sala podem ser mais informativos e as
crianças com dislexia tiraram vantagem dessa possibilidade, mesmo com a privação
dos estímulos periféricos, e apresentaram oscilação corporal e acoplamento entre
informação e oscilação corporal similar às crianças sem dislexia. Vale lembrar que
esta sugestão necessita ser melhor examinada para o entendimento dos
mecanismos envolvidos.
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9 CONCLUSÃO

A utilização das informações visuais por crianças com dislexia diante de
alterações das características do estímulo visual durante a manutenção da posição
em pé foi investigada neste estudo. Para isto a distância entre o alvo e participante e
disponibilidade ou não de visão periférica foram manipuladas. Analisando os
resultados obtidos, observou-se que:
 De maneira geral, os resultados revelaram que as crianças com dislexia
apresentaram maior magnitude de oscilação corporal nas condições
experimentais realizadas.
 Apesar de crianças com dislexia serem influenciadas pelo movimento da sala,
produzindo oscilação corporal correspondente ao movimento da mesma,
acoplamento mais fraco foi observado.
 Todos os participantes apresentaram maior magnitude de oscilação corporal
na distância de 150 cm quando comparada à distância de 25 cm.
 Em ambiente estático, as crianças com dislexia apresentaram desempenho
inferior de controle postural com privação de visão periférica. Entretanto,
crianças sem dislexia apresentaram comportamento similar com ou sem
privação de visão periférica.
 Quando a sala foi movimentada, ou seja, o estímulo visual foi bem estruturado
com frequência posição e velocidade bem definidos, crianças com dislexia
apresentaram magnitude de oscilação corporal similar às crianças sem
dislexia.
Com base nesses resultados, pode-se concluir que na presença de um
estímulo estruturado, com frequência, posição e velocidade bem definidos, as
crianças com dislexia apresentaram comportamento similar às crianças sem dislexia.
Por outro lado, na ausência deste estímulo, crianças com dislexia são mais
dependentes de estímulos provenientes da região periférica do campo visual.
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ANEXO B

Projeto: “EFEITOS DA MANIPULAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO ESTÍMULO
VISUAL NO CONTROLE POSTURAL DE CRIANÇAS COM DISLEXIA”
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Identificação do Participante:
Nome:______________________________________________________________
RG:___________________________ CPF.:_______________________________
Data de Nascimento:_______________

Telefone:________________________

Endereço: __________________________________________________________
___________________________________________________________________
Declaro ter pleno conhecimento de que a minha avaliação será realizada no
Laboratório de Análise do Movimento, Universidade Cruzeiro do Sul, campus
Liberdade,

e

autorizo

e

consinto

minha

participação

na

realização

dos

procedimentos necessários. Fui informado que este trabalho pretende investigar os
efeitos da manipulação das características do estímulo visual no controle postural de
crianças, durante a manutenção da postura em pé quieta.
Como parte dos procedimentos experimentais na avaliação do controle
postural, terei que permanecer em pé, na posição bipodal, com os braços soltos ao
longo do corpo, durante 60 segundos em cada uma das tentativas.
Fui informado(a) que não haverá qualquer forma de ressarcimento.
Benefícios: Entendimento sobre o relacionamento entre informação sensorial visual
e ação motora.
Desconforto e risco: Fui informado(a) que o estudo será não-invasivo e que não
envolve qualquer risco à minha saúde física e mental, além dos riscos encontrados
nas atividades normais da vida diária.
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Liberdade de participação: Fui informado(a) que tenho a liberdade de recusar
minha participação ou retirar o meu consentimento em qualquer fase deste estudo,
sem que venha sofrer qualquer penalidade ou prejuízo, e que minha identidade não
será revelada. Eu aceitei participar neste estudo de livre e espontânea vontade.
As informações obtidas durante este trabalho serão mantidas em sigilo, não
podendo ser consultadas por outras pessoas sem minha autorização por escrito.
Porém, essas informações poderão ser utilizadas para fins científicos, desde que
seja resguardada a minha privacidade. Autorizo a Universidade Cruzeiro do Sul usar
as informações obtidas durante as avaliações, por meio de fotos, filmagens ou
qualquer outro meio, para quaisquer finalidades de ensino ou de divulgação em
jornais ou revistas científicas do país ou do exterior, respeitando os devidos códigos
de ética e mantendo o meu anonimato.
Todas

as

informações

contidas

neste

documento

foram

lidas

e

compreendidas, assim como as da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de
Saúde, e entendo que é meu direito manter cópia deste termo de consentimento.
A presente autorização é realizada em caráter gratuito, sem qualquer ônus
para a Universidade Cruzeiro do Sul.
São Paulo, ____ de _______________ de 201__.

_________________________________

_______________________________

Assinatura do participante

Prof. Dr. José Angelo Barela
(Responsável pela pesquisa)

Para questões associadas com esse estudo:
Entrar em contato com a Prof. Dr. José Angelo Barela (Responsável pelo projeto)
Universidade Cruzeiro do Sul, campus Liberdade, Instituto de Ciências da Atividade Física e Esporte,
Laboratório de Análise do Movimento
o

Rua Galvão Bueno, 868, 12 andar, Bloco B, CEP 01506-000, Telefone: (11) 3385 3103
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