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Na ausência de informação objectiva sobre o nível de funcionamento cognitivo
anterior, é essencial uma estimação fiel da inteligência pré-mórbida (IPM) quando
se pretende avaliar a existência, natureza e grau de lesões com potencial declínio
cognitivo. Trabalhos recentes nesta área interligam a presente capacidade de leitura
de palavras irregulares com índices de inteligência actuais e variáveis demográficas,
utilizando fórmulas de regressão. A utilidade e uso frequente de testes de estimação
da IPM em protocolos de avaliação neuropsicológica justificam a construção de
um teste análogo para a população portuguesa. Deste modo, com o propósito de
criar um instrumento objectivo de estimação da IPM, foi desenvolvida a primeira
versão experimental do TeLPI, constituída por 121 palavras portuguesas que ostentam casos de irregularidade na relação grafema-fone (palavras irregulares), 105 das
quais infrequentes e 16 frequentes. O presente estudo apresenta a metodologia de
construção do TeLPI, o processo de selecção de itens e os desafios futuros para a
concretização da sua versão final.
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Introdução

Na falta de informação objectiva acerca do nível anterior de funcionamento cognitivo de um indivíduo (isto é, na ausência de resultados de testes preexistentes,
registos escolares, história laboral, etc.), é essencial uma estimação fidedigna das
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Avaliação da Inteligência Pré-Mórbida:
Desenvolvimento da versão experimental
do teste de Leitura de Palavras Irregulares (TeLPI)
para a população portuguesa

