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RESUMO 

Introdução: De acordo com o modelo proposto por Baddeley & Hitch (1974) e 

revisado por Baddeley (2000), a Memória Operacional é subdividida em quatro 

subcomponentes: o executivo central, que atua como um sistema de controle de 

atenção, supervisionando os demais subcomponentes; o buffer episódico, que 

integra a atividade das alças fonológica e visuoespacial com a memória de longo 

prazo; a alça visuoespacial, está envolvida na geração, retenção e manipulação de 

estímulos visuais; e a alça fonológica, responsável por armazenar as informações 

verbais por um curto período de tempo, lidando tanto com a retenção do item em si, 

quanto com sua ordem serial. Embora muito se tenha pesquisado sobre este 

modelo, a relação entre o desenvolvimento das habilidades de retenção do item e 

da ordem serial ainda não foi muito estudado. Objetivo: Utilizando provas de 

repetição de pseudopalavras e de repetição de dígitos, o objetivo do presente 

trabalho foi caracterizar os erros de item e de ordem serial em cada tarefa de 

memória de curto prazo e identificar se eles diminuem em função da idade. Também 

é intuito do estudo analisar se existe correlação entre a retenção do item e da ordem 

serial. Método: Foram selecionadas aleatoriamente 200 crianças em 

desenvolvimento típico, com idades entre 3:06 a 5:09, a partir de uma amostra 

original de 582 crianças matriculadas em 27 escolas da Rede Pública de Ensino 

Infantil de São Caetano do Sul no ano de 2014. As respostas destas crianças nos 

testes de repetição de pseudopalavras (BCPR; Santos & Bueno, 2003)” e repetição 

de dígitos (Digit Span AWMA; Alloway, 2007) foram analisadas. Resultados: Na 

prova de repetição de pseudopalavras e na de repetição de dígitos os tipos de erros 

de item mais comuns foram os de omissão (ex.  [rate] para /porate/) seguido dos 
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erros de substituição (ex. [korate] para /porate/). Poucas crianças realizaram o erro 

de intrusão (ex. [porateR] para /porate/). Já os tipos de erros de ordem serial mais 

comuns foram a troca de um fonema em posição de onset por outro (O-O), seguida 

pela troca de um fonema em posição de rima por outro (R-R). Não foi vista troca de 

fonema em posição de onset por rima (O-R). Houve uma diminuição de erros de 

omissão na prova de repetição de pseudo palavras e de inserção na prova de 

repetição de dígitos com o aumento da idade das crianças. Na prova de repetição 

de dígitos em relação aos erros de ordem serial, foi observado uma maior 

quantidade de erros de antecipação e uma maior incidência de trocas seriais em 

posições próximas. Palavras-Chave: Memória de curto prazo; linguagem infantil; 

desenvolvimento infantil. 
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ABSTRACT 

Introduction: According to the model proposed by Baddeley & Hitch (1974) and 

revised by Baddeley (2000), Operational Memory is subdivided into four 

subcomponents: the central executive, who acts as an attention control system, 

supervising the other subcomponents; the episodic buffer, which integrates 

phonological and visuospatial loop activity with long-term memory; the visuospatial 

loop, is involved in the generation, retention and manipulation of visual stimuli; and 

the phonological loop, responsible for storing verbal information for a short period of 

time, dealing with both the retention of the item itself and its serial order. Although 

much research has been done on this model, the relationship between the 

development of item retention skills and serial order has not been much studied. 

Objective: Using proofs of repetition of pseudowords and repetition of digits, the 

objective of the present work was to characterize the errors of item and of serial 

order in each task of short term memory and to identify if they decrease with age. 

The aim of the study is also to analyze whether there is a correlation between item 

retention and serial order. Method: 200 children in typical development, aged 3:06 to 

5:09, were randomly selected from an original sample of 582 children enrolled in 27 

public schools in São Caetano do Sul in 2014 The responses of these children in the 

repetition tests of pseudowords (BCPR; Santos & Bueno, 2003) ”and repetition of 

digits (Digit Span AWMA; Alloway, 2007) were analyzed. Results: In the repetition of 

pseudowords and in the repetition of digits the most common types of item errors 

were omission errors (example: [rate] for / porate /) followed by substitution errors 

(example: [korate] for / porate /). Few children performed the intrusion error 

(example: [porateR] to / porate /). The most common types of serial order errors 
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were the exchange of one phoneme in the onset position for another (O-O), followed 

by the exchange of one phoneme in rhyme position for another (R-R). No change of 

phoneme in the position of onset by rhyme (O-R) was seen. There was a decrease 

in errors of omission in the repetition test of pseudo words and insertion in the 

repetition test of digits with increasing age of the children. In the test of repetition of 

digits in relation to errors of serial order, it was observed a greater amount of 

anticipation errors and a higher incidence of serial exchanges in close positions. Key 

words: Short-term memory; children's language; child development. 
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Introdução e Justificativa 

  

A Memória Operacional (MO), também conhecida como memória de trabalho, 

refere-se a um sistema cerebral que fornece armazenamento temporário e 

manipulação das informações necessárias para tarefas cognitivas complexas como 

a compreensão da linguagem, o aprendizado e o raciocínio (BADDELEY,1992). A MO é 

utilizada quando precisamos, por exemplo, realizar tarefas complexas do nosso dia 

a dia.  

Diferentes modelos teóricos foram propostos para buscar explicar o 

funcionamento desta modalidade de memória, caracterizada por possuir capacidade 

limitada e armazenar temporariamente as informações. Um dos modelos de MO 

mais aceitos e difundidos na comunidade científica foi proposto por Baddeley e 

Hitch (1974). De acordo com a primeira versão deste modelo, a MO seria 

subdividida em três sub componentes: a alça fonológica, a alça visuoespacial e o 

executivo central. O terceiro, executivo central, atuaria como controlador atencional, 

supervisionando e manipulando os demais componentes.  

Depois de mais de duas décadas, o modelo foi revisto e foi adicionado um 

novo componente, conhecido como o buffer episódico (BADDELEY, 2000). Sua função 

seria integrar a atividade das alças fonológica e visuoespacial com a memória de 

longo prazo (episódica e semântica).  

O componente da memória operacional que mais se relaciona com a 

linguagem é a alça fonológica, já que tem como função armazenar informações 

auditivas e verbais por meio de um processo de recapitulação articulatória de curto 

prazo. Este processo ocorre em um tempo suficiente para que essas informações 

sejam processadas e utilizadas, em seguida, em forma de ações (BADDELEY, 1986).  

A MO é um importante preditor do desenvolvimento da linguagem oral e 

escrita em crianças típicas, pois permite a aprendizagem de novos conceitos e sua 

integração com conhecimentos previamente armazenados (MAJERUS; COWAN, 2016).  

Aos 4 anos, as crianças já são capazes de reter estímulos que lhe forem 

apresentados, mas sua capacidade é restrita a 2-3 itens (LECLERCQ; MAJERUS, 2010). 

Com o aumento da idade, esta capacidade expande e ao redor dos 6-7 anos se 

torna eficiente e é possível armazenar aproximadamente 7 ± 2 itens (MILLER, 1956).  
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Contudo, para que essa retenção, na alça fonológica, seja feita 

adequadamente, é necessário memorizar não apenas os itens propriamente ditos, 

como também sua ordem serial.  

Os modelos mais recentes de memória de curto prazo preveem a existência 

de mecanismos e capacidades distintas para o armazenamento dessas duas 

habilidades, a de reter o item a ser memorizado e sua ordem serial. A retenção do 

item diz respeito ao armazenamento das propriedades fonológicas, semânticas e 

lexicais dos próprios estímulos verbais, e sofre a interferência do conhecimento de 

longo prazo. Esta habilidade também sofre a influência de características 

específicas dos itens, como a frequência das palavras e sua semelhança lexical 

com outros itens (NAIRNE; KELLEY, 2004). Já a retenção da ordem serial diz respeito à 

habilidade de memorizar a ordem sequencial de apresentação dos itens, e esta 

habilidade é considerada um importante preditor para a aquisição do vocabulário e 

consequentemente no desenvolvimento da habilidade de decodificação da leitura 

(MAJERUS ET AL., 2006 ; LECLERCQ & MAJERUS, 2010; MARTINEZ PEREZ ET AL. , 2012). Se 

os mecanismos de processamento destas informações são distintos, pode-se supor 

que um indivíduo possa ser capaz de reter todos os estímulos, mas não 

necessariamente a ordem serial correta. 

No decorrer do desenvolvimento, ocorrem mudanças na capacidade de 

armazenamento da memória de ordem serial e de item. Aos 4 anos, como acontece 

uma maior expansão em relação ao vocabulário da criança, a memória de item 

tende aumentar também, principalmente por conta das propriedades semânticas 

dos estímulos que vão sendo adquiridos. Em contrapartida, também há um aumento 

da memória de ordem serial, visto que ela é um preditor para a aquisição do 

vocabulário (MAJERUS et al., 2006). 

Aos 6 anos, com o aprendizado da leitura e o desenvolvimento da 

consciência fonológica, a criança passa a ser capaz de lidar melhor com as 

informações fonológicas, e há uma melhora da retenção da ordem serial. Mas 

também há um crescimento da memória de item por conta do desenvolvimento 

lexical necessário durante essa etapa (MAJERUS et al., 2006). 

Ao todo, esses dados mostram que o desenvolvimento do vocabulário e da 

consciência fonológica tem relação com a retenção da ordem serial.  
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Da mesma forma, crianças que apresentam algum tipo de transtorno da 

linguagem (oral ou escrita) costumam apresentar dificuldades em tarefas lexicais e 

de consciência fonológica, e que exigem habilidades de MO. A natureza das 

dificuldades de MO, no entanto, pode diferir de acordo com cada patologia.  

Indivíduos com dislexia, segundo Majerus e Cowan (2016), podem 

apresentar prejuízos maiores na ordem serial, enquanto indivíduos com TDL podem 

ter mais déficits na retenção do item por conta das propriedades fonológicas e 

semânticas que são prejudicadas nesse transtorno (MAJERUS et al., 2009). 

Visto isso, a análise de erros das crianças na tarefa de memória de curto 

prazo pode nos auxiliar a entender o modo como estas habilidades se desenvolvem 

na infância. 

Erros de item: 

Segundo Henson e Mccormack (2000) existem três tipos de erros de item: o 

“erro de intrusão” que ocorre quando um item fora do conjunto de apresentação 

original é fornecido como uma resposta; o “erro de omissão” que acontece quando 

nenhuma resposta é dada em uma determinada posição serial e o “erro de 

repetição” que é quando um item é lembrado em outro lugar na lista por exemplo 

/porate/ e a criança falar /torate/. Esses tipos de erros ocorrem tanto na prova de 

repetição de pseudopalavras quanto na prova de repetição de dígitos. 

Erros de ordem serial: 

De acordo com os tipos de erro de ordem serial, Henson e Mccormack (2000) 

denominam de “erro de movimento” que ocorre quando um item da lista é 

recuperado em uma posição serial incorreta, este erro também foi denominado 

como erro de transposição pelo estudo de Emrani et. Al (2018). 
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Na prova de repetição de pseudopalavras, de acordo com Aoroson (1968), os 

erros de ordem serial são mais comuns de acontecerem, porém alguns estudos 

como o de Treiman (1995) e Leclercq & Majerus (2010) mostraram que a inversão 

entre a primeira e a última consoante de uma mesma palavra durante essa prova é 

considerada relativamente improvável, visto que, a primeira e a última consoante 

não são codificadas como duas posições seriais arbitrárias e trocáveis. 

 Segundo Treiman (1995), os erros mais típicos de acontecerem são aqueles 

que combinam a consoante inicial de uma palavra (onset) com a rima da outra 

palavra a ser lembrada. Por exemplo, para uma lista original com as pseudopalavras 

GAT e DOC, a criança falaria GOC e DAT. Esses erros quase sempre compartilham 

a estrutura silábica (CVC – consoante, vogal, consoante) dos estímulos.  

Na prova de repetição de dígitos, segundo Eysenck e Keane (1990), ao 

recordar uma sequência de dígitos, o indivíduo apresenta uma tendência a recordar 

os primeiros e os últimos itens comparado com os itens médios, este efeito é 

denominado de efeito de primazia e recência. Uma pesquisa de Emrani Et. al (2018) 

mostrou que fora esses erros, ocorreram perseverações e erros por conta de 

similaridade fonológica. 

Dentro dos erros de ordem serial (transposição ou erro de movimento), na 

prova de repetição de dígitos Emrani. Et.al (2018) encontraram outros dois subtipos 

denominados antecipação, onde os erros foram pontuados com valores negativos 

pois ocorreram antes da sua posição serial original e adiantamento, onde os erros 

foram pontuados usando um valor positivo pois ocorreram após a sua posição serial 

original. 

 Existem diversos estudos que procuram entender a memória operacional e 

relacioná-la a diferentes patologias mas poucos estudos pesquisam de fato, a 

natureza e características dos erros de ordem serial e de item e como esses dois 

tipos de memória se desenvolvem no decorrer o tempo. Geralmente analisam 

apenas o acerto e o erro, desconsiderando em qual posição a palavra ou número 

está e qual foi o tipo de troca realizada 
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Objetivos 

Diante disso, os objetivos do presente trabalho foram: 

● Caracterizar os erros de item apresentados por crianças com 

desenvolvimento típico em cada tarefa de memória de curto prazo e 

identificar se eles diminuem em função da idade; 

● Caracterizar os erros de ordem serial apresentados por crianças com 

desenvolvimento típico em cada tarefa de memória de curto prazo e 

identificar se eles diminuem em função da idade; 

● Testar se existe correlação entre a retenção do item e a retenção da ordem 

serial; 

Essa análise será de extrema importância para saber o que influencia e como 

essas habilidades se desenvolvem. Além disso, reconhecer essas habilidades nas 

crianças dessa faixa etária é importante para saber como será o desenvolvimento 

da linguagem, leitura e escrita futuramente, pois, como dito anteriormente, essas 

memórias predizem o desenvolvimento lexical e de processamento fonológico. Por 

meio deste estudo também será possível conhecer mais especificamente onde está 

a dificuldade da criança, auxiliando no direcionamento terapêutico.  
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Métodos 

Este estudo utilizou dados de um ensaio clínico randomizado de larga escala 

desenvolvido ao longo dos anos de 2014 a 2016 por um dos grupos de pesquisa do 

docente responsável (INCT de Psiquiatria do Desenvolvimento para Infância e 

Adolescência, CNPq), aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (protocolo nº 431/12). Os dados já foram 

totalmente coletados e transcritos, e todos os participantes tiveram seus TCLE 

assinados por seus pais ou responsáveis. 

Apenas os dados referentes aos testes “BCPR Santos e Bueno (2003)” e  

 “Digit Span AWMA Alloway (2007)” serão usados neste estudo, que será submetido 

ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo. 

 

Participantes 

A amostra desta pesquisa foi constituída por 200 crianças selecionadas 

aleatoriamente de uma amostra de 582 crianças matriculadas em 27 escolas da 

Rede Pública de Ensino Infantil de São Caetano do Sul no ano de 2014. A partir da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos pais ou 

responsáveis, as crianças matriculadas nos anos I e II do Ensino Infantil no início de 

2014 foram autorizadas a participar do estudo. 

As crianças tinham idades entre 3,6 e 5,9 anos no momento da primeira 

avaliação, e estavam matriculadas nos Anos I ou II de Escolas Municipais de Ensino 

Infantil do Município de São Caetano do Sul. 

 

Materiais 

Foram utilizados dados de apenas dois testes: BCPR (Santos e Bueno 2003) 

e o Digit Span AWMA (Alloway, 2007) para os propósitos deste trabalho.  

O BCPR - Teste de Repetição de Pseudopalavras para crianças brasileiras 

(Santos & Bueno, 2003) é composto por 40 pseudopalavras de diferentes níveis. 

Dentre as 40, existem palavras de baixa, média e alta lexicalidade e com extensão 

de 2 a 5 sílabas. No começo do teste é dito para a criança que ela ouvirá algumas 

"palavras inventadas" que ela terá que repetir em voz alta, da maneira que 

entender, as palavras serão transcritas em uma folha de respostas no qual o 

avaliador terá em mãos. Os itens são apresentados em uma sequência constante 
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para todos os sujeitos, ditas pelo experimentador com a boca escondida por uma 

folha de papel para prevenir a leitura labial. A criança é orientada a repetir cada não 

palavra imediatamente após ouvi-la, e cada resposta é marcada como correta (1 

ponto) ou incorreta (0 pontos) na folha de respostas. A pontuação total na prova 

pode variar entre 0 e 40 pontos. Este teste avalia a memória operacional e mais 

especificamente o componente da alça fonológica.  

O Digit Span AWMA (Alloway, 2014) é um teste neuropsicológico que avalia 

tanto alça fonológica (na ordem direta) como o executivo central (na ordem inversa), 

ambos componentes de memória operacional relacionados a informações verbais, 

neste trabalho, serão utilizados apenas os dados do teste na ordem direta. 

No começo do teste são apresentadas sequências crescentes de números que 

variam entre três e seis algarismos, na ordem direta, sendo quatro grupos de três 

sequências. Neste teste, há blocos que variam de acordo com a quantidade dos 

estímulos dados. Em cada bloco, são oferecidas seis tentativas e se caso a criança 

acertar pelo menos quatro delas, ela passa para o próximo bloco que terá uma 

sequência com um item a mais que o bloco anterior. Caso a criança erre três das 

seis tentativas, a prova é interrompida. Cada tentativa é pontuada como correta (1 

ponto) ou incorreta (0 pontos), e o escore total corresponde à somatória no pontos 

do teste.  

 

Procedimentos 

As respostas em ambas as provas foram analisadas com relação à retenção do item 

e da ordem serial. 

Retenção do item: 

Na prova de repetição de pseudopalavras e repetição de dígitos, cada fonema e 

cada dígito foi pontuado como correto e incorreto e os erros foram classificados em 

omissão, inserção e substituição, sendo que o erro de substituição englobou erros 

de repetições, perseverações e similaridade fonológica. 
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Retenção da ordem Serial: 

 Na prova de repetição de pseudopalavras, foi usada a classificação de Treiman 

(1995) que propõe classificar os erros de ordem de acordo com a posição do 

fonema na palavra (Onset ou Rima). Os erros poderiam ser de O-O (onset-onset), 

R-R (rima-rima) e O-R (Onset-Rima).  

As psedopalavras foram separadas em sílabas e cada sílaba foi dividida em 2 

ramos: onset e rima. A rima foi dividida em núcleo e coda (PIKE, 1947; KURYLOWICZ, 

1948; FUDGE, 1969; HULST RITTER, 1999; SELKIRK, 1982 E BLEVINS, 1998). 

Na prova de repetição de dígitos, foi usada a classificação de Emrani et.al 

(2018) que propõe classificar os erros de ordem de acordo com movimentação do 

dígito comparado a sua posição original. 

 Em casos de antecipação de um dígito, foi associado o sinal negativo (-) à 

quantidade de “casas” antecipadas; já em casos de adiamento de um dígito, foi 

associado o sinal positivo (+) à quantidade de “casas” adiadas. Por exemplo, se o 

número alvo era “3 7 4”, e a criança repetiu “4 3 7”, a movimentação do dígito 4 foi 

pontuada como “-2”, indicando que houve antecipação de duas casas; enquanto a 

movimentação dos dígitos 3 e 7 foram pontuadas como “+1”, indicando que houve 

adiamento de uma casa para cada dígito. A classificação final neste caso teria 

ficado: -2/+1/+1. Caso o dígito tenha sido repetido na ordem correta, sua 

classificação seria 0 (zero). 

Para essa classificação adotamos as seguintes regras: 

● As inserções e omissões não foram contadas nos erros de ordem serial. 

● Quando não era possível saber qual item foi trocado (em virtude de ter havido 

também substituição e uma omissão), era escolhido o primeiro item. (Ex: 

5926 para 246 � -2/+1/-1); 

● Quando um indivíduo repetia um dígito, era repetida também a posição do 

mesmo. (Ex: 61425 para 61415 � 0/0/0/+2/0). 

Acurácia 

O número de acertos na prova de repetição de dígitos foi analisado 

considerando o padrão Engel, Santos & Gathercole (2008), na qual leva em 

consideração como a criança os 4 pontos necessários para o próximo nível. Caso a 
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criança acerte os 4 primeiros itens sem necessitar dos outros 2, receberá 6 pontos. 

Caso a criança acertar os 4 itens mas necessitando de 5 tentativas, receberá 5 

pontos e por último, caso a criança precise das 6 chances, receberá 4 pontos. 
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Forma de análise dos resultados 

As provas foram analisadas quanto à retenção do item e da ordem serial. 

Para caracterizar os tipos de erros de item e ordem serial em cada prova, foram 

utilizadas ANOVAs para medidas repetidas. Utilizando testes de correlação, 

avaliamos se houve uma diminuição dos erros de retenção do item e da ordem 

serial em função da idade, para cada prova. Também foi utilizado teste de 

correlação para avaliar se houve associação entre a retenção do item e a retenção 

da ordem serial. 
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Resultados  

Análise descritiva – Acertos 

A Tabela 1 apresenta a quantidade de acertos nas provas de repetição de 

pseudopalavras e repetição de dígitos em função da idade. 

Tabela 1 – Acertos nas provas de repetição de pseudopalavras e 

repetição de dígitos 

 

A ANOVA revelou que, em ambas as provas, as crianças apresentaram uma 

grande quantidade de acertos em todas as faixas etárias. 

Gráfico 1 – Comparação da idade e acertos na prova de repetição de dígitos 

 

 

Media (DP) %

Repetição de Pseudopalavras

3 anos (N=42) 248.5 (57.7) 89,0%

4 anos (N=145) 266,6 (18,0) 93,4%

5 anos (N=12) 275,2 (10,0) 96,5%

Total (N=199) 263,3 (31,4) 92,70%

Repetição de Dígitos

3 anos (N=44)

4 anos (N=145)

5 anos (N=12)

Total (N=201)

ACERTOS

Média (DP)

12,6 (3,8)

15,3 (5,0)

16,5 (4,0)

14,8 (4,8)
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A partir da análise proposta pelo método de Engel et al (2008), foi possível 

perceber uma diminuição dos acertos a medida que a extensão do estimulo 

aumenta e a pontuação “6” foi observada apenas nos blocos com um tamanho de 

sequência menor (bloco 1 e 2).  

Verificamos inicialmente que a idade teve fraca correlação com a quantidade 

de acertos na prova de repetição de pseudopalavras (r=0,233 e p=0,001) e na 

prova de repetição dígitos (r=0,324 e p<0,001). 

 

Análise de Erros de Item 

A Tabela 2 apresenta a porcentagem, média e desvio padrão de cada tipo de 

resposta (substituições, inserções e omissões) na prova de repetição de 

pseudopalavras e de dígito em função da idade. 

 

Tabela 2 – Distribuição dos erros de item para ambas as provas. 

 

Na prova de repetição de pseudopalavras, A ANOVA constatou que os erros 

mais prevalentes foram o de substituição e omissão quando comparados aos de 

inserção.  

Quando analisados em função da idade foi possível observar que na prova 

de repetição de pseudopalavras, os erros de omissão diminuíram significativamente 

com o aumento da idade (F=5,49; df=2,215; p=0.003), mas apresentou uma 

correlação negativa fraca (r=-0.212; p=0,002) enquanto os erros de substituição e 

de inserção não obtiveram o mesmo resultado.  

Já na prova de repetição de dígitos, os erros de inserções foram os que 

diminuíram com o decorrer do desenvolvimento, mostrando uma correlação bem 

Media (DP) % Media (DP) % Media (DP) % Media (DP)

Repetição de Pseudopalavras

3 anos (N=42) 8.8 (7,4) 3,2% 0,9 (1,2) 0,3% 20,9 (47,5) 7,5% 0,1 (0,2)

4 anos (N=145) 9,8 (7,2) 3,4% 0,9 (1,2) 0,3% 7,9 (14,7) 2,8% 0,1 (0,2)

5 anos (N=12) 5,9 (5,1) 2,1% 1,0 (0,9) 0,4% 3,0 (4,3) 1,1% 0,1 (0,2)

Total (N=199) 9,4 (7,2) 3,30% 0,9 (1,2) 0,30% 10,3 (25,5) 3,70% 0,1 (0.2)

Repetição de Dígitos

3 anos (N=44) 1,0 (1,1)

4 anos (N=145) 1,0 (1,0)

5 anos (N=12) 0,6 (0,5)

Total (N=201) 1,0 (1,0)

ERROS DE 

ORDEMINSERÇÕES OMISSÕESSUBSTITUICÕES

ERROS DE ITEM

2,3 (1,7)

Média (DP) Média (DP) Média (DP)

2,4 (1,7)

2,1 (1,5)

1,4  (1,1)

2,1 (1,5)

0,2 (0,4)

0,1 (0.3)

0,0 (0,0)

0,1 (0,3)

2,2 (1,8)

2,3 (1,7)

1,8 (1,6)
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fraca (r=-0,168; p=0,017), além disso, foi possível observar um maior número de 

erros de omissões, em seguida os erros de substituições e por último (menos 

frequentes) os erros de inserções. 

Análise de Erros de Ordem Serial 

Tarefa de Repetição de Pseudopalavras 

A Tabela 3 demonstra a porcentagem de ocorrência, a média e o desvio 

padrão de cada tipo de erro de ordem (O-O, R-R, O-R) na prova de repetição de 

pseudopalavras, em função da idade. 

 

Tabela 3 – Distribuição dos erros de ordem serial na prova de repetição de 

pseudopalavras 

 

 

Em relação aos tipos de erros de ordem serial, os mais comuns foram as 

trocas de um fonema em posição de onset por outro (O-O) seguida pela troca de um 

fonema em posição de rima por outro (R-R). Não foi vista troca de fonema em 

posição de onset por rima (O-R). 

Quando observamos os erros de ordem serial em função da idade, podemos 

concluir que tanto na prova de repetição de pseudopalavras não houve correlação 

significativa (r=- 0,013; p=0,850).  
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Tarefa de Repetição de Dígitos 

Em relação aos tipos de erros de ordem serial e considerando a alteração da 

distância de cada item, foi possível perceber que as crianças trocam com uma maior 

frequência os dígitos que estão próximos.  

Gráfico 2. Análise de erros de ordem serial vs. extensão do estímulo 

 

Eixo x: Distância entre a posição original e a final (após erro de movimentação) de cada dígito 

Eixo y: Frequência de ocorrência 

Foi observado, neste gráfico, que a movimentação entre posições mais 

próximas ocorreu com uma maior frequência e houve uma diminuição significativa 

dos erros quando comparado a extensão do estímulo. 

O teste de Pearson revelou que não houve correlação estatisticamente 

significante entre os erros de ordem serial e a idade, nesta tarefa. 
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Relação entre a Retenção do Item e da Ordem Serial 

 

Foram realizados testes de correlação de Pearson para avaliar a relação 

entre os erros de item e de ordem serial.  

Na prova de repetição de pseudopalavras não houve uma correlação 

significativa entre esses os dois tipos de erros (r=0,076; p=0,287) e na prova de 

repetição de dígitos houve uma correlação bem fraca. (r=0,166; p=0,018). 
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Discussão 

Os teste de repetição de dígitos e repetição de pseudopalavras são testes 

usados para avaliar a memória operacional fonológica em diversos estudos 

importantes, ademais, a prova de repetição de pseudopalavras exige mais da 

memória operacional visto que as palavras usadas são desconhecidas e, 

consequentemente, não sujeito às influências lexicais (GRIVOL; HAGE, 2010) 

Retenção do item 

Na revisão de literatura, segundo Henson (1998) as crianças que apresentassem 

alterações dentro da memória de item, realizariam omissões ou intrusões. As 

crianças presentes neste estudo além de realizarem esse tipo de troca, também 

cometeram um erro no qual denominamos de substituição (troca de um fonema por 

outro).  

Segundo a tabela 1, na prova de repetição de pseudopalavras, o erro de 

omissão aparece em primeiro lugar com 3,7% de erros obtidos. Em segundo 

substituição (3,3%) e por último a inserção (0,3%). O mesmo padrão encontra-se na 

prova de repetição de dígitos, sendo omissão (Me 2,3), Substituição (Me 2,1) e 

Inserções (Me 0,1). 

Além disso, na prova de repetição de dígitos e na prova de repetição de 

pseudopalavras observamos uma maior quantidade de erros de item quando 

comparados com os erros de ordem serial o que ecoa com alguns estudos 

encontrados como em Emrani Et. Al (2018) e Osman e Sullivan (2015). 

Retenção de ordem serial: 

De acordo com Aoroson (1968), na prova de repetição de pseudopalavras, os 

erros de ordem serial são mais comuns de acontecerem, diferente dos dados 

encontrados neste trabalho, visto que, na tabela 3 os erros de item tiveram um total 

de 20,57 e de ordem 0,22.  

De acordo com Treiman (1995), o que mais ocorre na prova de repetição de 

pseudopalavras é a troca do onset de uma palavra com a rima da outra, o que 

combinou com o que foi encontrado neste trabalho, no entanto, nos áudios 

analisados, foi visto que conforme a idade aumenta, esse tipo de erro também 
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cresce, possivelmente por terem uma tendência maior de reter e manipular os 

fonemas mentalmente e inconscientemente. 

Na análise dos erros de ordem serial na prova de repetição de dígitos, os erros 

que ocorreram antecipadamente (à frente da sua posição serial normal) foi visto 

com uma maior frequência, ademais, foi constatado também uma maior incidência 

de trocas seriais em posições próximas o que combinou com dados encontrados 

nos estudos de Hurlstone, Hith and Baddeley (2014) e Emrani et.al, (2018). 

Visto todos esses aspectos, podemos observar diferenças na natureza dos tipos 

de erros (item e ordem serial), diferentes influencias e diferenças em relação a 

capacidade de armazenamento (por exemplo, Nairne e Kelley, 2004), confirmando a 

correlação fraca encontrada entre eles nas provas de repetição de pseudopalavras 

e repetição de dígitos. O mesmo dado foi encontrado em outros estudos (ver 

McCormack, Brown, Vousden e Henson (2000). 
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Conclusão 

Certificamos a partir dos resultados apresentados, que ao reter o item, em 

ambas as provas (repetição de dígitos e de pseudopalavras), as crianças 

apresentam uma tendência a omitir os fonemas e os dígitos. Os erros foram 

caracterizados em erros de omissões, substituições e inserções. Analisando o 

desenvolvimento dessas habilidades no decorrer do tempo foi observado que 

conforme a idade aumenta, há também um aumento dos acertos, corroborando com 

o fato de que este tipo de memória aumenta conforme desenvolvimento. 

 Além do mais, também foi possível analisar as características dos erros de 

ordem serial durante a prova de repetição de pseudopalavras, sendo observadas 

apenas os erros O-O e O-R. A troca mais comum foi de um fonema em posição de 

onset por outro (O-O), este dado fortalece a teoria mais recente de fonológia não 

linar, respeitando uma estrutura hierarquicamente organizada.  

Em relação a repetição de dígitos, observamos uma maior quantidade de 

erros de antecipação do dígito e uma maior incidência de trocas seriais em posições 

próximas.  

Esse estudo, por fim, demonstrou uma correlação fraca entre erros de item e 

ordem serial apenas na prova de repetição de dígitos, demonstrando que um não 

está inteiramente ligado ao do outro. 
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foram muito estudados. Objetivo: Identificar a presença e os tipos de inversões da 

memória de ordem serial no desenvolvimento típico e se esta capacidade está ou 

não associada a memória de item. Analisaremos também se haverá alguma 

diminuição significativa das inversões ao longo da idade e se o sexo da criança irá 

influenciar nesse processo. Método: Duzentas crianças em desenvolvimento típico, 

com idades entre 3:06  a 5:09, serão selecionadas aleatoriamente de uma amostra 

de 582 crianças matriculadas em  27 escolas da Rede Pública de Ensino Infantil de 

São Caetano do Sul no ano de 2014. As respostas destas crianças nos testes 

BCPR Santos e Bueno (2003)” e “DigitSpan AWMA Alloway (2007) serão 

analisadas. Resultados esperados: Acreditamos que o resultado desse trabalho 

mostrará uma diminuição significativa de ambos os erros com o decorrer da idade e 

que os erros de ordem serial serão mais frequentes dentro do desenvolvimento 

típico. Contudo, acreditamos que os resultados das duas provas serão diferentes 

por conta das diferentes naturezas dos testes, já que o teste de Repetição de 

Dígitos deverá depender mais do conhecimento lexical da criança do que o teste de 

Repetição de Pseudopalavras. 
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HIPÓTESE: A hipótese do estudo é que crianças que estão em um desenvolvimento 

típico, irão apresentar uma tendência significativa para realizar inversões seriais. 

Além disso esperando que os erros de ordem serial serão os mais prevalentes 

quando comparados com os de itens. Contudo, acreditamos que os resultados das 

duas provas serão diferentes por conta das diferentes naturezas dos testes, já que o 

teste de Repetição de Dígitos deverá depender mais do conhecimento lexical da 

criança do que o teste de Repetição de Pseudopalavras. 

Objetivo da Pesquisa: 

OBJETIVO PRIMÁRIO: Diante disso, a finalidade do presente trabalho é identificar 

se as crianças com desenvolvimento típico apresentam de fato uma tendência 

significativa para realizar inversões seriais e se essa capacidade está ou não 

associada a memória de item. Além disso, iremos comparar os dados da ordem 

serial e de retenção de item e analisar se haverá alguma diminuição significativa dos 

erros no decorrer da idade e se o sexo da criança influencia nesse processo. Será 

analisada também, a natureza dos erros de ordem serial e de item durante as 

provas de repetição de pseudopalavras e de repetição de dígitos. Essa análise será 

de extrema importância para saber o que influencia e como essas habilidades se 

desenvolvem. Além disso, reconhecer essas habilidades nas crianças dessa faixa 

etária é importante para saber como será o desenvolvimento da linguagem, leitura e 

escrita futuramente, pois, como dito anteriormente, essas memórias 

Endereço: Rua Botucatu, 
740 
Bairro: VILA CLEMENTINO 
UF: SP Município: 
Telefone: (11)5571-

1062 

CEP: 04.023-900 
SAO PAULO 

Fax: (11)5539-7162 E-mail: cep@unifesp.br 
Página 02 de 07 

 

 

UNIFESP - HOSPITAL SÃO 

PAULO - HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SÃO PAULO - HSP/UNIFESP 

 

Continuação do Parecer: 3.854.640 



38 
 

predizem o desenvolvimento lexical e de processamento fonológico. Por meio deste 

estudo também será possível conhecer mais especificamente onde está a 

dificuldade da criança, auxiliando no direcionamento terapêutico. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Em relação aos riscos e benefícios, o pesquisador(a) declara: 

RISCOS: Visto que este estudo utilizará dados de um ensaio clínico randomizado de 

larga escala desenvolvido ao longo dos anos de 2014 a 2016 por um dos grupos de 

pesquisa do docente responsável ( INCT de Psiquiatria do Desenvolvimento para 

Infância e Adolescência, CNPq), aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (protocolo nº 431/12), não 

haverá riscos para as crianças da amostra. Os dados já foram totalmente coletados 

e transcritos, e todos os participantes tiveram seus TCLE assinados por seus pais 

ou responsáveis. 

BENEFÍCIOS: Da mesma forma, não haverá benefícios para as crianças da 

amostra. Os dados já foram totalmente coletados e transcritos, e todos os 

participantes tiveram seus TCLE assinados por seus pais ou responsáveis. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

TIPO DE ESTUDO: Retrospectivo 
LOCAL:  27 escolas da Rede Pública de Ensino Infantil de São Caetano do Sul no 
ano de 2014 
PARTICIPANTES: 200 crianças selecionadas aleatoriamente de uma amostra de 

582 crianças matriculadas PROCEDIMENTOS: O projeto baseia-se no uso de 

banco de dados. O responsável pelo banco de dados aprovou a utilização dos 

dados para a presente pesquisa. 

-  Serão utilizados dados de apenas dois testes: BCPR (Santos e Bueno 2003) e o 

DigitSpan AWMA ( Alloway, 2007) para os propósitos deste trabalho. O BCPR - 

Teste de Repetição de Pseudopalavras para crianças brasileiras (Santos & Bueno, 

2003) é composto por 40 pseudopalavras de diferentes níveis. Dentre as 40, 

existem palavras de baixa, média e alta lexicalidade e com extensão de 2 a 5 

sílabas. No começo do teste é dito para a criança que ela ouvirá algumas "palavras 
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inventadas" que ela terá que repetir em voz alta, da maneira que entender, as 

palavras serão transcritas em uma folha de respostas no qual o avaliador terá em 

mãos. Os itens são apresentados em uma sequência 
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constante para todos os sujeitos, ditas pelo experimentador com a boca escondida 

por uma folha de papel para prevenir a leitura labial. A criança é orientada a repetir 

cada não palavra imediatamente após ouvi-la, e cada resposta é marcada como 

correta (1 ponto) ou incorreta (0 pontos) na folha de respostas. A pontuação total na 

prova pode variar entre 0 e 40 pontos. Este teste avalia a memória operacional e 

mais especificamente o componente da alça fonológica. O DigitSpan AWMA 

(Alloway, 2014) é um teste neuropsicológico que avalia tanto alça fonológica (na 

ordem direta) como o executivo central (na ordem inversa), ambos componentes de 

memória operacional relacionados a informações verbais, neste trabalho, serão 

utilizados apenas os dados do teste na ordem direta. No começo do teste são 

apresentadas sequências crescentes de números que variam entre três e seis 

algarismos, na ordem direta, sendo quatro grupos de três sequências. Neste teste, 

há blocos que variam de acordo com a quantidade dos estímulos dados. Em cada 

bloco, são oferecidas seis tentativas e se caso a criança acertar pelo menos quatro 

delas, ela passa para o próximo bloco que terá uma sequência com um item a mais 

que o bloco anterior. Caso a criança erre três das seis tentativas, a prova é 

interrompida. Cada tentativa é pontuada como correta (1 ponto) ou incorreta (0 
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pontos), e o escore total corresponde à somatória no pontos do teste. A retenção do 

item e da ordem serial será pontuada de acordo com os acertos/erros nas provas de 

repetição de não palavras (Santos e Bueno 2003) e o DigitSpan (Alloway, 2007). A 

pontuação será dividida em escore de retenção do item e escore da ordem serial. 

Cada acerto relacionado à retenção do item receberá a pontuação 1 e cada erro 

será pontuado como 0. O mesmo acontecerá para a ordem serial (o acerto será 

pontuado 1, o erro 0). Por exemplo: se a criança diz “5672” para o estímulo “6257”, 

ela acertou todos os itens (1 ponto) mas errou a ordem serial (0 pontos). O mesmo 

vale para o teste das pseudopalavras, se caso a criança, por exemplo, falar “poarte” 

para “porate” (retenção = 1 ponto; ordem serial = 0). 

( mais informações, ver projeto detalhado ). 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

1- Foram apresentados adequadamente os principais documentos: folha de rosto; 

projeto completo; cópia do cadastro CEP/UNIFESP, orçamento financeiro e 

cronograma. 2- Outros documentos importantes anexados na Plataforma Brasil : a) 

Aprovação do CEP/FMUSP (Aprovacao_CEP_FMUSP.pdf). 

b) AUTORIZAÇÃO PARA USO DE BANCO DE DADOS EM PESQUISA, assinada 

pelo Prof. Dr. Guilherme 
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Vanoni Polanczyk (Autorizacao_Banco_Dados.pdf). 
3 – O(A) Pesquisador(a) solicitou a dispensa do TCLE. Justificativa: Os dados já 

foram totalmente coletados e transcritos, e todos os participantes tiveram seus 

TCLE assinados por seus pais ou responsáveis. A aprovação prévia do comitê de 

ética está sendo enviada anexa. 

Recomendações: 

Sem recomendações. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Respostas ao parecer nº 3802637 de 17 de Janeiro de 2020. PROJETO 

APROVADO. 

PENDÊNCIA 1. Deve ser enviada declaração, assinada pelo pesquisador principal, 

de garantia de sigilo e anonimização dos dados e de responsabilização por qualquer 

problema em relação a quebra de sigilo dos participantes. Neste documento deve 

constar que o pesquisador está ciente que deverá orientar os demais pesquisadores 

envolvidos no projeto sobre o sigilo e a anonimização dos dados. 

RESPOSTA: Esta declaração foi redigida (texto abaixo) e assinada pelo 

pesquisador responsável. O documento foi anexado na Plataforma Brasil com o 

título “Declaracao_sigilo”. 

Venho, por meio desta, declarar que garanto sigilo e anonimização dos dados e 

responsabilizo-me por qualquer problema em relação à quebra de sigilo dos 

participantes cujos dados serão analisados no projeto “Desenvolvimento da 

memória operacional em crianças de 3 a 5 anos: Retenção do item ou da ordem 

serial?”. Estou ciente de que devo orientar os(as) demais pesquisadores(as) 

envolvidos no projeto sobre as práticas para garantia de sigilo e anonimização dos 

dados. 

PENDÊNCIA 2. Incluir a aluno(a) de graduação Gabriela Ciciliano como assistente 

no formulário de informações básicas da Plataforma Brasil. 

RESPOSTA: A aluna Gabriela Ciciliano como assistente no formulário. 
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PENDÊNCIA 3. Adequar, no formulário de submissão da Plataforma Brasil, o campo 

“Riscos”. Conforme orientação da CONEP, lembramos que deve ser sempre 

informado quais são os riscos, por mínimo que sejam. No que diz respeito a esta 

pesquisa, por exemplo, a possibilidade de quebra de sigilo das informações poderia 

se configurar como um risco para os participantes e 
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instituições envolvidas. 
RESPOSTA: Foram realizadas as seguintes alterações no campo “riscos”: 
ESTE ESTUDO NÃO APRESENTA RISCOS FÍSICOS AOS PACIENTES, VISTO 

QUE OS dados já foram totalmente coletados e transcritos, e todos os participantes 

tiveram seus TCLE assinados por seus pais ou responsáveis. ENTRETANTO, 

COMO OS DADOS SERÃO ANALISADOS, EXISTE RISCO MÍNIMO DE 

QUEBRA DE SIGILO DAS INFORMAÇÕES. O PESQUISADOR RESPONSÁVEL, 
NO ENTANTO, 
EMPENHARÁ O MÁXIMO ESFORÇO PARA GARANTIR QUE O SIGILO E 

CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES SEJA ASSEGURADO. 

PENDÊNCIA 4. O cronograma informado no formulário de informações básicas 

indica que parte do estudo já será iniciada antes da aprovação do protocolo 

(Tabulação dos dados + Transcrição dos áudios – início 01 /11/2019). Adequar o 
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formulário. Lembramos que nenhum estudo pode ser iniciado antes da aprovação 

pelo CEP/UNIFESP (Norma Operacional CNS no 001 de 2013, item 3.3.f). 

RESPOSTA: O cronograma foi modificado de acordo. 

PENDÊNCIA 5. Em relação ao orçamento, foi informado que o custo do projeto será 

de R$ 0,00. Lembramos que nenhum projeto de pesquisa pode ter custo zero. 

Sempre há custos, por mínimos que sejam (pelo menos custos de material de 

escritório e informática). Corrigir o formulário de informações básicas. 

RESPOSTA: Foram acrescentados no orçamento os valores totais da bolsa de 

iniciação científica PIBIC recebida pela aluna Gabriela Ciciliano, no valor de 

R$400,00 mês (total R$4.800,00). 

PENDÊNCIAS ATENDIDAS 

Considerações Finais a critério do CEP: 

O CEP informa que a partir desta data de aprovação, é necessário o envio de 

relatórios parciais ( semestralmente), e o relatório final, quando do término do 

estudo, por meio de notificação pela Plataforma Brasil. 
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Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações 
Básicas do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 
ROJETO_1455197.pdf 

22/01/2020 
09:12:47 

 Aceito 

Outros CARTARESPOSTA.doc 22/01/2020 
09:11:21 

Marina Leite Puglisi Aceito 

Declaração de 
Pesquisadores 

Declaracao_sigilo.pdf 22/01/2020 
09:10:51 

Marina Leite Puglisi Aceito 

Outros Folha_rosto_CEP_atualizada_assinada. 
pdf 

25/11/2019 
13:47:31 

Marina Leite Puglisi Aceito 

Folha de Rosto Folhaderosto_PlatBr_assinada.pdf 17/10/2019 
11:41:03 

Marina Leite Puglisi Aceito 

Outros Aprovacao_CEP_FMUSP.pdf 17/10/2019 
11:36:56 

Marina Leite Puglisi Aceito 

Declaração de 
Instituição e 
Infraestrutura 

Autorizacao_Banco_Dados.pdf 17/10/2019 
11:34:34 

Marina Leite Puglisi Aceito 

Projeto Detalhado / 
Brochura 
Investigador 

Projeto.docx 17/10/2019 
11:33:59 

Marina Leite Puglisi Aceito 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

SAO PAULO, 21 de Fevereiro de 2020 

 

Assinado por: 
Miguel Roberto Jorge 

( Coordenador(a )) 
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