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Resumo: A síndrome de Irlen (SI), foi notada pela         
primeira vez por Meares em 1981 e em 1983 pela          
pesquisadora Helen L. Irlen. Pouco se sabe sobre a SI,          
suas causas são incertas. Diversas pesquisas são       
realizadas em relação a SI, mas muitas sofrem pela         
baixa quantidade de dados, devido a dificuldade de se         
encontrar pessoas diagnosticadas. Este trabalho propõe      
a elaboração de um dataset com cerca de 800 pacientes          
utilizando os dados obtidos por meio de um eye tracker          
onde os pacientes têm irlen, dislexia ou TDAH. 

1. Introdução 
1.1 Síndrome de Irlen 

A Síndrome de Meares-Irlen, também conhecida      
como Síndrome de Irlen (SI) ou, em alguns projetos,         
Visual Stress [1], é algo relativamente novo, descoberto        
aproximadamente em 1983 pela pesquisadora e      
terapeuta Helen L. Irlen por meio de uma pesquisa em          
que se estudou métodos para ajudar adultos e crianças         
com dificuldades relacionadas à leitura [2]. 

Um problema recorrente é a associação da SI com a          
dislexia. Após a realização de exames, é comum ocorrer         
o errôneo diagnóstico de que o paciente tem dislexia,         
quando na verdade o real problema é a SI. Há trabalhos           
que dizem que a SI é uma deficiência decorrente de          
indivíduos que sofrem por dislexia [3]. Porém, existem        
pesquisas que dizem que isso é algo duvidoso de se          
afirmar [4]. Por ser algo recente, não se sabe ao certo as            
causas ou os sintomas da SI. Diversos estudos já foram          
feitos para tentar descobrir esses sintomas, porém,       
alguns problemas dificultam esse processo. Um desses é        
a baixa quantidade de pessoas entrevistadas, resultando       
em uma grande margem de erro. 

Foi realizado um breve levantamento em diferentes       
trabalhos e artigos, buscando, principalmente, o número       
de pessoas entrevistadas e quantas possuem SI para que         
seja possível perceber o problema citado, mostrando a        
necessidade de um dataset organizado. Esse      
levantamento pode ser visto na tabela 1. 

1.2 Eye Trackers 
Eye trackers são utilizados para registrar o       

movimento ocular e obter dados para posterior análise. 
1.3 Dataset 

Datasets consistem em um agrupamento de dados       
específicos sobre certo assunto. No caso deste estudo,        
são referentes aos dados obtidos por meio de eye         
trackers de pacientes que possuem SI, dislexia ou        
TDAH. 

Como já fora apresentado, não é algo fácil encontrar         
dados sobre pacientes que sofrem da SI, e a criação          
deste dataset pretende auxiliar pesquisadores em futuros       
projetos na área. 

Tabela 1 – Relação entre Pessoas Entrevistadas x 
Diagnosticadas 

Autores Entrevistados Sofrem de SI 

BELIDO, 2015 [5] 2 2 

KIM et al, 2015 [6] 15 15 

CHANG et al, 2014 
[7] 

45 34 

2. Metodologia 
Foi realizada uma revisão bibliográfica através da       

biblioteca virtual chamada Scopus, algumas das      
palavras chaves utilizadas para filtrar os artigos foram:        
Irlen Syndrome, Visual stress e eye-tracking. Após essa        
revisão bibliográfica, encontramos trabalhos que se      
utilizaram de eye-trackers para estudarem o      
comportamento do olho, seja com dislexia, SI, etc.        
(RAGHURAM et al., 2019 [9]; LUCA et al., 1999 [10];          
JAINTA; KAPOULA, 2011 [11]; VAGGE et al., 2015        
[12]), para observarmos os parâmetros mais utilizados.       
Após o levantamento, é possível ver uma certa        
prevalência de alguns parâmetros, que são: sacadas (os        
movimentos que os olhos realizam entre pontos de        
fixação do mesmo); fixações (ocorrem quando fixamos       
o olhar em certo ponto); o movimento horizontal dos         
olhos (é o movimento realizado em um padrão        
“esquerda-direita” na leitura); regressão (é o movimento       
que é realizado durante o texto em que é necessário reler           
certa parte do texto); velocidade. Além desses       
parâmetros, outros também obtidos pelo eye tracker       
foram: reconhecimento (quantidade de palavras ou parte       
das mesmas percebidas durante uma fixação na leitura);        
a duração da fixação; grade level (cálculo automático        
que o programa realiza sobre o leitor em relação a sua           
eficiência); cross correlation (esse parâmetro indica a       
correlação do movimento dos olhos, ou seja, o valor         
perfeito seria 100%) [8]. 

Foram obtidos dados do Hospital de Olhos de Belo         
Horizonte para a realização deste trabalho, os quais        
foram supervisionados pela UFMG. Inicialmente, a lista       
com os dados dos pacientes recebido possuía 1707        
pacientes, tanto do sexo masculino quanto feminino. Os        

 
São Bernardo do Campo – 2019  



IX Simpósio de Iniciação Científica, Didática e de Ações Sociais da FEI  

pacientes eram separados por grupos de acordo com        
suas idades (criança/adulto) e por grupos de acordo com         
seus diagnósticos, que são: dislexia, dislexia sem laudo,        
TDAH e TDAH sem laudo. Dislexia / TDAH sem laudo          
ocorre quando o médico entrega o diagnóstico, porém        
não chega a escrever um laudo. Outra informação que         
pode ser vista são alguns sintomas, e, dentre eles, quais          
foram apresentados pelos pacientes. Esses sintomas são:       
ver borrado; auréolas na visão (enxergar circunferências       
brilhantes em torno da luz); vista embaçada;       
redemoinho durante a leitura (as palavras parecem       
formar um redemoinho enquanto a pessoa realiza a        
leitura); enxergar tremido; efeito de “rios” durante a        
leitura (as palavras parecem se separar, formando,       
assim, “rios” entre elas mesmas); percepção de       
serrilhados na visão; enxergar ondas na visão. 

Em seguida, foi-se realizado uma análise, filtração e        
organização dos dados utilizando os parâmetros citados       
anteriormente. Após esta limpeza, restaram cerca de 800        
pacientes. Foram criados 4 datasets, onde os pacientes        
foram separados grupos e ocorrência da SI. Esses        
datasets também possuem dados dos exames realizados       
com overlays coloridos. 

3. Resultados 
O primeiro grupo de datasets possui os dados dos         

pacientes que estão no grupo de TDAH e dislexia.         
Como já foi dito anteriormente, esse dataset está        
separado em duas versões. A primeira consiste em ter         
apenas os parâmetros mais encontrados em outros       
projetos (sacadas; fixações; o movimento horizontal dos       
olhos; regressão; velocidade), enquanto a segunda      
possui todos os mesmos parâmetros e outros, obtidos        
pelo eye tracker (reconhecimento; duração da fixação;       
grade level; cross correlation). Já o segundo grupo de         
datasets consiste nos dados dos pacientes que possuem        
a síndrome de Irlen. Ele também possui as mesmas duas          
versões que o primeiro (primeira versão mostra apenas        
os dados principais, enquanto a segunda mostra todos        
obtidos pelo eye tracker). 

4. Conclusões 
Após tudo o que fora dito, foram criados 4 datasets          

no qual existem dados referentes aos pacientes que        
sofrem de SI, dislexia e TDAH. Estes datasets tem a          
intenção de auxiliar futuras pesquisas na área. 
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