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Resumo 
 

Este trabalho de iniciação científica está inserido no projeto ACERTA (Avaliação de 

Crianças Em Risco de Transtorno de Aprendizagem) projeto multi-cêntrico e longitudinal que 

almeja consolidar uma interface entre a neurociência e o ensino fundamental brasileiro para 

auxiliar na identificação precoce de transtornos de aprendizagem a partir de índices 

neurobiológicos. O objetivo específico deste trabalho de iniciação científica é atuar na 

investigação de transtornos de aprendizagem (dislexia e discalculia) a partir de seus correlatos 

neurais identificados pela ressonância magnética funcional. Pontualmente, nos dois últimos 

semestres: (1) aprofundamos a literatura sobre os marcadores neurobiológicos do transtorno 

de aprendizagem em leitura; (2) desenvolvemos paradigmas de linguagem para a ressonância 

magnética funcional (RMF); (3) aprendemos a analisar os dados de ressonância em primeiro 

nível (magnitude e localização de ativação) e (4) realizamos exame piloto de RMF para o 

projeto. O primeiro semestre foi dedicado à discussão de material teórico, com pesquisa 

bibliográfica em artigos científicos e livros sobre diagnóstico de transtornos de aprendizagem 

e achados em neuroimagem correspondentes. Como resultado destas atividades, está sendo 

preparado um artigo de revisão em colaboração com outros integrantes do projeto. 

Posteriormente, iniciou-se o treinamento com o software e-prime para a criação de 

paradigmas (seqüências de tarefas cognitivas) para exames de ressonância magnética 

funcional e testou-se o paradigma com pacientes, inicialmente, adultos.  Desenvolvemos 

paradigmas para avaliar fluência verbal e compreensão de rimas– por exemplo, o paciente é 

apresentado a pares de palavras, como GATO e RATO, e deve responder se as palavras 

rimam ou não. Estes paradigmas foram testados e utilizados em pacientes que estão em 
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atendimento no Inscer – Instituto do Cérebro do RS. No presente momento, temos dados do 

piloto dos paradigmas, que mostram a lateralização da linguagem nos hemisférios cerebrais – 

dado condizente com o analisado na bibliografia estudada. Apresentaremos resultados de teste 

piloto do paradigma com pacientes. (Projeto ACERTA – CAPES Observatório da Educação 

14385) 


