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CRITÉRIOS PARA O DIGNÓSTICO DA DILESXIA 
 
              A Dislexia é considerada um transtorno específico de aprendizagem de 
origem neurobiológica, caracterizada por dificuldade no reconhecimento preciso 
e/ou fluente da palavra, na habilidade de decodificação e em soletração. Essas 
dificuldades normalmente resultam de um déficit no componente fonológico da 
linguagem e são inesperadas em relação à idade e outras habilidades cognitivas. 
(Definição adotada pela IDA – International Dyslexia Association, em 2002. 
              A avaliação deve ocorrer mediante a história clínica, familiar, acadêmica, 
considerando as evidências apontadas em testes. Também é imprescindível que 
seja realizada por uma equipe multidisciplinar, pois, é necessário obter dados 
suficientes que possibilitem a exclusão de hipóteses originadas por outras 
patologias neurológicas.  
             Basicamente os critérios para o diagnóstico são descritos no DSM - V 
(Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais) como: 
A. Dificuldades na aprendizagem e no uso de habilidades acadêmicas, pela 
presença de ao menos um dos sintomas a seguir, que tenha persistido por pelo 
menos 6 meses; 
A1 - Leitura de palavras de forma imprecisa ou lenta e com esforço; 
A2 - Dificuldade para compreender o sentido do que é lido; 
A3 - Dificuldades para ortografar; 
A4 - Dificuldades com a expressão escrita; 
 
B- As habilidades acadêmicas afetadas estão substancial e quantitativamente 
abaixo do esperado para a idade cronológica do indivíduo, causando interferência 
significativa no desempenho acadêmico; 
C- As dificuldades na aprendizagem começam na idade escolar; 
D- As dificuldades não podem ser explicadas por deficiências intelectuais, déficits 
visuais ou auditivos não corrigidos, outros transtornos neurológicos ou mentais. 
 
             Os graus de severidade são descritos como leve, moderado e severo 
que, correspondem ao nível de impacto na vida diária e à quantidade de 
adaptações educacionais necessárias, ou seja, critérios funcionais. 
É importante ressaltar que a qualquer sinal de risco os pais devem procurar um 
profissional para iniciar a avaliação, pois, a intervenção eficaz se dá com a 
iniciação precoce. 
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