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Introdução
Dislexia é uma desordem na aprendizagem caracterizada pela dificuldade de aprendizagem
da leitura e escrita sem uma causa aparente específica e que não está associada a déficits
de inteligência, a falta de instrução ou oportunidade educacional e outro problema médico
aparente. Além destas dificuldades, essas crianças também apresentam baixo desempenho
em diversas tarefas sensório-motoras. Como o diagnóstico da dislexia é obtido apenas
durante o período de alfabetização, perde-se um tempo precioso durante a fase pré-escolar
para o início da intervenção a fim de minimizar os déficits fonológicos e motores futuros.
Testes sensório-motores de custo baixo, de fácil aplicação e entendimento poderiam ser
utilizados para o diagnóstico precoce de possíveis casos de dislexia. Um candidato seria o
teste dos nove pinos nos buracos (9-PnB), que consiste em pegar e colocar pinos em
buracos e retirá-los imediatamente após a colocação dos mesmos.
Objetivo
O objetivo do estudo foi comparar o desempenho de crianças disléxicas e não disléxicas no
teste dos 9-PnB.
Metodologia
Quinze crianças com dislexia e 15 sem dislexia, com idade entre 8 e 14 anos, realizaram três
tentativas do teste dos 9-PnB utilizando a mão dominante (i.e., direita). Elas foram instruídas
a realizar a tarefa o mais rápido possível e o menor tempo registrado foi utilizado como
variável dependente.
Resultados
O resultado revelou que as crianças com dislexia apresentaram maior tempo de execução do
teste do que as crianças sem dislexia (disléxicas=17,25±1,79s e não-disléxicas=16,11±1,7s).
Isso indica que as crianças disléxicas apresentam déficits sensório-motores. Como o teste
dos 9-PnB é de simples entendimento e execução, tudo leva a crer que ele pode ser aplicado
em crianças em idade pré-escolar e pode contribuir para o diagnóstico de problemas motores
em crianças nessa faixa etária. Sabendo que muitas dessas crianças com problemas
motores podem ter dislexia, o desempenho no teste dos 9-PnB poderia sinalizar um possível
caso dessa disfunção.
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