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Abstract—This work investigates reading patterns based on
effects of the Meares-Irlen Syndrome (SMI), a visual-perception
deficit that affects indirectly our cognitive system. The most
common symptoms related to SMI in reading tasks are visual
stress, sensation of moving letters and distortions in the text.
These effects have been computationally simulated here and using
eye-tracking information of a number of participants we have
been able to linearly classify each effects with high accuracy.

Index Terms—Meares-Irlen Syndrome, Eye-Tracking, Reading
Patterns.

I. INTRODUÇÃO

A leitura, que para muitos é uma habilidade natural e au-
tomática, é uma das tarefas mais difı́ceis que o ser humano já
desenvolveu ao decorrer de sua evolução, requerendo ativida-
des fisiológicas e cognitivas extremamente complexas. Desde
a captação de uma informação pela retina, várias etapas de
processos neurológicos devem estar em perfeita sintonia para
ser feito o reconhecimento das palavras que estão sendo lidas
e associá-las com seu significado e som. Estes processos não
são realizados em apenas uma área do cérebro, possibilitando
que o estudo da leitura possa ser realizado de várias formas,
cognitiva, visual e fonoaudiológicamente [1].

Dentro destes processos, existe a possibilidade de uma das
etapas possuir algum tipo de déficit, causado por anormali-
dades fisiológicas ou cognitivas. Estes déficits podem causar
problemas no processo de leitura como um todo, dificultando
a compreensão do que está sendo lido, gerando problemas
de caráter sociocultural e pedagógico. Estima-se que aproxi-
madamente 17% da população mundial possui problemas de
leitura [2], e, excluindo os casos de dificuldades pedagógicas
(condições socioculturais e problemas de ensino) e transtor-
nos neuropsiquiátricos (paralisia cerebral, epilepsia), estima-
se que a maioria destes casos esteja associado a transtornos
neurológicos como a Dislexia ou TDAH [1], [3].

A Dislexia e o TDAH são os distúrbios mais presentes no
ambiente escolar, interferindo principalmente no rendimento,
deixando-o muito abaixo do esperado em relação à idade do
indivı́duo portador [4]. No caso da Dislexia, o indivı́duo não
possui déficits perceptuais e mesmo assim apresenta dificul-
dade na leitura. Segundo a literatura [3]–[5], existem três tipos
distintos de classificação para a Dislexia: fonológica, lexical ou
mista. Em todos os tipos, o problema está centrado no processo
cognitivo da leitura, ou seja, é um problema exclusivamente
neurológico. Os sintomas levam a problemas que muitas vezes
são identificados como desatenção na hora da leitura, desinte-
resse e perda de autoestima (principalmente quando o portador
está no processo de aprendizagem primário) [3]. Já no caso
do TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade),
o indivı́duo também possui dificuldade no processo de leitura,
sendo caracterizado pela frequente perda de atenção e hipera-
tividade/impulsividade [5].

Dentre os distúrbios da capacidade de leitura, existe a
possibilidade do déficit estar presente em uma capacidade
visual-perceptiva, relacionado a uma deficiência na retina
que causa uma desordem no processamento das informações
captadas [2], denominada Sı́ndrome de Meares-Irlen (SMI)
[6]. A SMI pode vir acompanhada de outros distúrbios, o
que dificulta seu diagnóstico, que muitas vezes é deixado de
lado por possuir sintomas muito próximos à Dislexia e ao
TDAH. Dentre os principais sintomas da SMI estão presentes
a dificuldade de leitura e estresse visual, porém estas condições
não são causadas por fatores neurológicos, apesar do processo
cognitivo da leitura ficar comprometido e ser prejudicado.

Os exames oftalmológicos tradicionais não conseguem de-
tectar essa sı́ndrome, requerendo o desenvolvimento de novos
métodos para obter um diagnóstico preciso. Estudos recentes
[1], [2] pesquisam como quantificar dados relacionados à
visão para que possam ser comparados com dados obtidos de


