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Resumo 
 
 

O presente trabalho investigou o funcionamento cognitivo de crianças diagnosticadas 

com Leucemia Linfóide Aguda (LLA) acompanhadas por instituições oncológicas 

pediátricas no município de Natal/RN. Participaram deste estudo 20 crianças 

diagnosticadas com LLA, de ambos os sexos, com idades entre seis e doze anos, que 

estavam em tratamento (n=10) e fora de tratamento há pelo menos 1 ano (n=10), 

submetidas exclusivamente à quimioterapia como profilaxia do SNC. O protocolo de 

avaliação neuropsicológica utilizado contemplou as seguintes habilidades cognitivas: 

capacidade intelectiva, sistemas atencionais e de memória e funções executivas.  Os 

dados foram analisados através de medidas descritivas e inferenciais com o auxílio do 

Teste U de Mann-Whitney e do Teste t, considerando-se a influência das variáveis sexo, 

idade ao diagnóstico e tempo decorrido desde o início do tratamento sobre o 

desempenho das crianças. A avaliação da capacidade intelectiva revelou baixas 

pontuações para os grupos fora de tratamento, sexo feminino e crianças menores de 

cinco anos ao diagnóstico. Quanto aos sistemas atencionais os grupos apresentaram 

desempenho dentro do esperado. De forma relevante, na avaliação das funções 

executivas foram encontradas pontuações reduzidas em todos os grupos, com destaque 

para o grupo em tratamento. A avaliação da memória indicou desempenho rebaixado em 

itens concernentes à evolução da aprendizagem e evocação espontânea após 

interferência para os diversos grupos. Conclui-se que estas informações aludem à 

ocorrência de impactos transitórios e permanentes associados à intrusão de componentes 

quimioterápicos no curso maturacional do SNC. Espera-se que a presente investigação e 

o desenvolvimento de estudos semelhantes possibilitem maior compreensão acerca da 

modalidade, extensão e repercussão de tais prejuízos, subsidiando o desenvolvimento de 
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estratégias que possam minimizá-los e proporcionar maior qualidade de vida para este 

subgrupo clínico.  

 

Palavras-chave: Leucemia Linfóide Aguda; Avaliação Neuropsicológica; 

Neurodesenvolvimento; Oncologia Pediátrica; Quimioterapia Intratecal. 
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Abstract 
 
 

 

The present work investigated the cognitive operation of children diagnosed with acute 

lymphoblastic leukaemia (ALL), accompanied at pediatric oncologic institutions at the 

city of Natal/RN. Had participated in this study twenty children, of both sexes, between 

six and twelve years old, with the ALL diagnostic, who were in treatment (n=10) and 

out of treatment for at least one year (n=10) and were submitted exclusively to 

chemotherapy as CNS prophylaxis. The utilized protocol of neuropsychological 

evaluation covered the following cognitive abilities: intellective capability, attentional 

and memory systems, and executive functions. Data was analyzed through descriptive 

and inferential measures, with the support of the Mann-Whitney U Test and T-test, 

considering the influence of the variables sex, age at diagnostic and the past time since 

the beginning of the treatment over children’s performance. The intellective capability 

evaluation showed low score to the out-of-treatment groups, female and children under 

five years old to the diagnostic. In concern of attentional systems, groups showed the 

expected performance. In a relevant way, in the evaluation of executive functions, were 

found reduced scores within all groups, especially inside the in-treatment group. 

Memory evaluation pointed to reduced performance in items concerning to learning 

evolution and spontaneous evocation after interference to the several groups. It can be 

concluded, reffer to the occurrence of transitory and permanent impact associated to the 

intrusion of chemotherapic components during the maturational course of the CNS. It’s 

expected that the present investigation and the development of similar studies enable 

major comprehension about the mode, extension and repercussion of these damages 

subsidizing the development of strategies which may minimize them and provide better 
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life quality to this clinical subgroup.  

 

Key-Words: Acute Lymphoblastic Leukaemia; Neupsychological Evaluation; 

Neurodevelopment; Pediatric Oncology; Intrathecal Chemotherapy.   
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1. Considerações Iniciais 
 

O presente estudo trata da investigação acerca da ocorrência, modalidades e 

extensão de prejuízos cognitivos relacionados à terapêutica a que são submetidas 

crianças diagnosticadas com Leucemia Linfóide Aguda - LLA, acompanhadas em dois 

serviços de saúde pública de referência no município de Natal/RN, a saber, a Liga Norte 

Riograndense Contra o Câncer e o Hospital Infantil Varela Santiago.  A relevância de tal 

projeto de pesquisa está pautada na crença de que somente através de maior 

compreensão sobre o perfil de funcionamento cognitivo é possível contribuir para o 

atendimento diferenciado de tais crianças – buscando minimizar os impactos do 

tratamento do câncer infantil sobre habilidades neuropsicológicas e sócio-educacionais, 

bem como contribuir para o aumento da qualidade de vida deste subgrupo. 

 Dados do INCA1 (Ministério da Saúde, 2007) levantados a partir dos Registros 

de Câncer de Base Populacional (RCBP) estimaram que nos anos de 2008 e 2009 

aproximadamente 3% de todas as neoplasias diagnosticadas no país seriam encontradas 

em crianças e adolescentes. Apesar de tal percentual parecer baixo, quando comparado 

ao universo total de casos diagnosticados por ano no país, ele representa 

aproximadamente 9.890 novos casos de câncer infantil no país anualmente. No Brasil, 

de forma semelhante ao que ocorre na maioria dos países, as leucemias constituem a 

doença maligna mais freqüente em pacientes pediátricos (indivíduos de 0 a 18 anos de 

acordo com o INCA), apresentando algumas diferenças entre as regiões do país no que 

concerne à taxa de incidência e ao tipo de neoplasia encontrada.  

Em levantamento acerca dos registros oficiais do município de Natal Reis, 

Santos e Thuler (2007) evidenciaram o surgimento de 89 novos casos de cânceres 

                                                 
1 Instituto Nacional do Câncer 
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pediátricos referentes ao período compreendido entre 1998 e 1999. Deste número, 31 

foram diagnosticados como algum tipo de leucemia, representando 34% de todos os 

casos de neoplasias infantis na referida capital, com maior incidência entre crianças do 

sexo masculino, na faixa etária de 1 a 4 anos de idade, com taxa de 19,82/100.000 

habitantes, sendo esta a maior taxa de incidência encontrada para o país considerando as 

variáveis idade e sexo. Todavia, vale lembrar que estes autores não fizeram referências 

acerca de causas explicativas para este achado. 

Dados mais recentes divulgados pelo INCA (2010) referentes ao período 

compreendido entre 2000 e 2004 para o município de Natal, apresentaram uma taxa de 

incidência de leucemias do tipo linfóide (aguda e crônica) de 15,32 por 1 milhão de 

crianças e adolescentes do sexo masculino na faixa etária de 0 a 14 anos e de 13,60 por 

1 milhão de crianças e adolescentes do sexo feminino na mesma faixa etária. 

As leucemias são reconhecidas mundialmente como o tumor pediátrico mais 

comum correspondendo a aproximadamente 25% a 35% de todas as neoplasias que 

acometem crianças (INCA, 2010), dentre estas aproximadamente 75% são do tipo 

Linfóide Aguda que acomete principalmente indivíduos menores de 15 anos de idade e 

se caracteriza pela rápida proliferação de linfócitos anormais e imaturos na medula 

óssea (Oliveira, Diniz & Viana, 2004).  

Dados da literatura revelam que até a década de 70 a grande maioria das crianças 

diagnosticadas com esse tipo de câncer não sobrevivia. Todavia, ao final do século 

passado, em especial a última década, a LLA começou a ser considerada uma das 

doenças mais compreendidas e curáveis. Este fato é decorrente da ampliação do 

conhecimento acerca desta malignidade, ao diagnóstico mais preciso e realizado 

precocemente, ao maior delineamento de fatores prognósticos, bem como aos avanços 

da farmacologia que acarretaram a integração de novos fármacos aos protocolos 
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terapêuticos e a utilização de tratamentos específicos adequados (Pedrosa & Lins, 

2002). Acrescenta-se ainda melhor suporte ao tratamento clínico agregando desde 

aspectos nutricionais até o apoio psicológico e sócio-econômico proporcionado por 

instituições que acolhem as crianças e suas famílias durante o tratamento. Fatores como 

esses, portanto, possibilitaram considerável aumento no número das crianças 

sobreviventes (Leite et. al. 2007; Pedrosa & Lins, 2002). 

 Na contemporaneidade, aproximadamente 80% das crianças com LLA integram 

o grupo de sobreviventes (Leite et al., 2007).  Essa evolução no índice de sobrevivência 

tem possibilitado e impulsionado práticas e pesquisas que objetivam acompanhar os 

pacientes curados por um período mais prolongado. No decorrer dos anos, portanto, 

tem-se observado diversos efeitos que podem estar relacionados ao adoecimento e aos 

tratamentos a que os sujeitos são submetidos indicando que a terapêutica pode resultar 

em impactos diversos inclusive no funcionamento cognitivo e na qualidade de vida dos 

sobreviventes, sendo esses últimos avaliados a partir de estratégias e instrumentos 

psicológicos (Lopes, Camargo & Bianchi, 2000).  

Nesse sentido, a constatação de que comumente esta sobrevida encontra-se 

acompanhada por complicações tardias, vem se configurando como campo de 

investigação capaz de fornecer informações de grande relevância para um melhor 

planejamento inicial do protocolo terapêutico objetivando a minimização dos impactos 

resultantes do mesmo. Nesse âmbito, vale salientar que as crianças sobreviventes de 

neoplasias do Sistema Nervoso Central e de leucemias são aquelas que mais apresentam 

seqüelas cognitivas e relatos de dificuldades na vida acadêmico-social (Butler & Haser, 

2006; Cole & Kamen, 2006).  

 A presença recorrente de queixas de dificuldades escolares relatadas por 

familiares e profissionais que acompanham os sobreviventes da leucemia, atrelada à 
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escassez de estudos brasileiros que evidenciam e avaliam as modalidades e extensão dos 

efeitos cognitivos associados ao adoecimento e aos protocolos de tratamento utilizados 

no país e, em conseqüência disso, a ausência de programas institucionais de reabilitação 

neuropsicológica para este subgrupo de crianças, são aspectos que indicam a relevância 

de desenvolvimento de estudos nesse campo, visto que tais crianças podem vir a 

requerer intervenções e estratégias educativas específicas para o seu progresso 

acadêmico.  

Dessa forma, observa-se que ao lado do contínuo progresso na cura do câncer 

infantil, observa-se uma crescente preocupação dos profissionais com os efeitos tardios 

associados à terapêutica utilizada. Os esforços desses profissionais atualmente se 

concentram, portanto, não apenas na cura, mas também na busca de estratégias de 

tratamento que possam reduzir a incidência ou severidade destes impactos e, ao mesmo 

tempo, assegurar a eficácia terapêutica experienciada nos últimos anos (Cole & Kamen, 

2006; Moore, 2005). Desse modo, o conceito de tratamento do câncer infantil vem se 

tornando cada vez mais ampliado, à medida que envolve também aspectos que têm 

como objetivo crucial proporcionar uma maior qualidade de vida aos indivíduos 

sobreviventes.  

 Nessa perspectiva, destaca-se a importância desse estudo que se constitui como 

proposta de investigação das implicações do tratamento da LLA através da análise do 

funcionamento cognitivo de crianças acometidas por tal neoplasia. Espera-se, ainda, que 

os resultados obtidos possam ser transformados em material importante para os 

domínios da psicologia, da medicina e da educação, contribuindo de forma relevante 

para a minimização dos impactos desta patologia grave e freqüente na infância.  

 Ressalta-se ainda a contribuição que a neuropsicologia – domínio ainda 

emergente, em especial na região Nordeste – pode oferecer, ao possibilitar estudos dessa 
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natureza. Destaca-se ainda o potencial de expansão do estudo, notadamente em termos 

do fortalecimento de parcerias entre instituições que trabalham tanto no campo da 

neuropsicologia como da oncologia pediátrica. Por fim, acredita-se que se a eficácia do 

tratamento é proporcional à sobrevida, as implicações provenientes do mesmo sobre o 

funcionamento cognitivo devem ser consideradas para promover maior qualidade de 

vida aos indivíduos submetidos a esses procedimentos. 

 A apresentação deste estudo inicia-se com uma breve explanação acerca de 

aspectos relevantes da LLA, notadamente em termos de incidência, caracterização, 

tratamento, bem como efeitos neurocognitivos decorrentes do adoecimento e tratamento 

desta enfermidade, relacionados de maneira crucial com a qualidade de vida das 

crianças sobreviventes.  

 Posteriormente, aborda-se o referencial teórico que fundamenta e estrutura a 

organização do desenho metodológico do estudo. Em seguida, há uma descrição dos 

participantes, instituições, instrumentos e procedimentos envolvidos no processo de 

coleta de dados e análise dos mesmos. Na seqüência, as informações provenientes do 

processo metodológico empregado são descritas e discutidas a partir da literatura 

corrente e do referencial teórico adotado.  

 Por fim, são assinalados aspectos limitantes deste estudo e apontadas direções 

futuras para estudos semelhantes na área. Com vistas a uma maior compreensão do 

estudo encontram-se nos anexos e apêndices documentos e outras informações 

pertinentes ao desenvolvimento deste estudo.  
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2. Leucemia Linfóide Aguda 
 

As leucemias representam grupo heterogêneo de doenças, diferindo umas das 

outras no que se refere à etiologia, patogênese, prognóstico e resposta ao tratamento 

(Bain, 2003). De modo geral, as leucemias caracterizam-se pela proliferação de células 

anormais na medula óssea, onde são produzidas as células sanguíneas e, de acordo com 

a literatura nacional e internacional abrangem cerca de 25% a 35% de todas as 

neoplasias malignas da infância (Instituto Nacional do Câncer [INCA], 2008).  

 As leucemias são classificadas a partir de dois aspectos: o tipo de células 

afetadas e a velocidade do desenvolvimento e progressão da doença. Desse modo, a 

leucemia é classificada como linfóide quando atinge as células da medula óssea 

conhecidas como linfócitos; ou mielóide ao atingir células da medula óssea que 

geralmente tomam forma de hemácias, alguns tipos de leucócitos e plaquetas. 

Considerando a fisiopatologia da doença, a leucemia pode ser denominada aguda, 

caracterizada pelo crescimento rápido de células imaturas do sangue; ou crônica, 

quando as células malignas se desenvolvem em estágios de maturação mais tardios 

(Vasquez, 2007). 

  Da combinação destas duas categorias de classificação decorrem os seguintes 

tipos da doença: a) Leucemia Mielóide Aguda; b) Leucemia Mielóide Crônica; c) 

Leucemia Linfóide Crônica e; d) Leucemia Linfóide Aguda, caso específico abordado 

por este estudo.   

  

2.1 Caracterização da Leucemia Linfóide Aguda 
  

A Leucemia Linfóide Aguda (LLA) constitui aproximadamente 75% das 
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leucemias em pacientes pediátricos (Oliveira, Diniz & Viana, 2004). A LLA atinge 

predominantemente crianças brancas, do sexo masculino (1,3:1) e apresenta maior 

incidência na faixa etária entre dois e cinco anos, ocorrendo com maior freqüência em 

países industrializados e áreas urbanas. A etiologia da LLA não se encontra totalmente 

esclarecida e acredita-se que é pouco provável que haja um agente explicativo único 

para a alteração leucêmica, sendo a mesma resultante da somatória de diversos 

processos e interações complexas associadas à vulnerabilidade do hospedeiro, a danos 

cromossômicos decorrentes da exposição por agentes químicos ou físicos e à possível 

incorporação de informações genéticas virais transmitidas às células progenitoras 

susceptíveis (Leite et al., 2007).  

Atualmente, são utilizadas três classificações para a LLA:  

  a) Classificação FAB (French American British) que se fundamenta na análise 

morfológica e citoquímica das células malignas. Compreende os subtipos: L1 (com 

predomínio de linfoblastos pequenos com núcleo regular e cromatina homogênea); L2 

(representa a maioria, havendo predomínio de linfoblastos de tamanho médio a grande e 

com a presença de múltiplos vacúolos, núcleo irregular e cromatina heterogênea) e; L3 

(com predomínio de linfoblastos de tamanho médio a grande e cromatina homogênea) 

 b) Classificação EGIL (European Group for the Immunological Characterization 

of Leukemias) que se baseia na classificação da linhagem celular (B ou T) e na 

maturação das mesmas; 

 c) Classificação da Organização Mundial de Saúde – OMS, também baseada na 

linhagem celular (B ou T), subdivindo-as em LLA de células B precursoras, LLA de 

células T precursoras ou LLA de células B maduras.  

A LLA é analisada ainda a partir de critérios clínicos e biológicos para a 

classificação da gravidade da doença, sendo utilizado neste caso o teste para a Doença 
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Residual Mínima (DRM) que busca avaliar o desaparecimento precoce das células 

leucêmicas. A partir disso, a LLA é considerada de Risco Básico Verdadeiro (LLA de 

Baixo Risco), LLA de Risco Básico (LLA de Risco Intermediário) ou LLA de Alto Risco. 

Salienta-se que assume o caráter de alto risco a LLA que acomete crianças menores de 1 

ano e maiores de 10 anos, com contagem de leucócitos ≥ 50.000/m³ e/ou com 

envolvimento do SNC (Leite et al., 2007). De acordo com Oliveira et al. (2004), a 

infiltração de células leucêmicas no Sistema Nervoso Central ocorre em cerca de 5% a 

10% dos casos diagnosticados. Segundo Leite et al. (2007) a infiltração da doença no 

SNC é definida a partir da contagem de leucócitos no líquor > 5/mm3 e demonstração 

da presença de blastos leucêmicos ou ainda pela ocorrência de sinais clínicos como 

paralisia de par craniano, síndrome hipotalâmica e evidência de compressão medular. 

Essa análise acerca do risco é, portanto, de grande relevância para a escolha do 

protocolo de tratamento, conforme apresentado e discutido na seção a seguir. 

2.2 Tratamento da Leucemia Linfóide Aguda 
 

O tratamento da LLA é bastante extenso, variando em média de 2 a 3 anos, o que 

pode acarretar graves conseqüências para a vida social e acadêmica dos pacientes. 

Apesar de existir variações entres os esquemas terapêuticos utilizados, há relativa 

homogeneidade em termos das fases que atualmente constituem os protocolos, 

evidenciando-se geralmente cinco etapas (Oliveira et al., 2004; Pedrosa & Lins, 2002;):  

 a) indução da remissão: na qual geralmente é administrada medicação 

corticóide, vincristine, L-asparaginase e/ou daunoblastina. Esse momento do tratamento 

busca restaurar a hematopoiese normal e eliminar a sintomatologia clínica presente. Nos 

protocolos atuais, o nível de remissão completa esperado nessa fase é de 96% a 99%; 

 b) intensificação-consolidação: iniciada logo após a remissão da doença, 
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constitui-se como etapa de intensificação do tratamento, apresentando papel bastante 

relevante no processo de cura à medida que está associada a remissões mais 

prolongadas. Encontra-se voltada para eliminação de células leucêmicas residuais, com 

o objetivo de evitar que estas possam favorecer o surgimento de outras células malignas 

mais resistentes aos fármacos. Nesta fase são utilizados o metotrexato, 6-

mercaptopurina e leucoverin; 

 c) reindução: consiste na repetição dos medicamentos utilizados na fase de 

indução da remissão;  

 d) prevenção da leucemia no Sistema Nervoso Central - SNC: é iniciada desde a 

primeira fase do tratamento, podendo ser realizada mediante o uso de quimioterapia e 

radioterapia de crânio (Laks, Longhi, Wagner & Garcia, 2003). A inclusão dessa etapa 

no tratamento para LLA deve-se ao fato de o  sistema nervoso central (SNC) ter se 

configurado como local freqüente de recidivas em crianças com tal diagnóstico. 

Diversos ensaios clínicos confirmaram que a radioterapia craniana profilática 

combinada com a quimioterapia intratecal periódica e sistêmica reduziu a taxa de 

recaída CNS significativamente (Langer et al., 2002). No entanto, o conhecimento de 

que a radioterapia do crânio pode estar associada à importante neurotoxicidade, tem 

resultado em sua substituição pela quimioterapia intratecal e sistêmica nos protocolos 

utilizados atualmente (Pedrosa & Lins, 2002; Oliveira et al., 2004). A controvérsia em 

torno da modalidade terapêutica mais eficaz versus a modalidade terapêutica menos 

danosa ao SNC, será retomada posteriormente.  

e) continuação ou manutenção da remissão: etapa na qual são utilizadas doses-

padrão de 6-mercaptopurina e metotrexato. 

Dados clínicos e laboratoriais constituem elementos valiosos no que diz respeito 

à seleção do protocolo terapêutico que será utilizado em cada paciente. Essa adequação 
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do tratamento, considerando os fatores de risco envolvidos no desenvolvimento da 

enfermidade, tem se revelado como uma das principais responsáveis pelo sucesso do 

tratamento, evidenciado pelas taxas de sobrevida de crianças acometidas por LLA, que 

atualmente perfazem cerca de 70% a 80% do total das crianças diagnosticadas em 

países desenvolvidos (Oliveira et al., 2004). Desse modo, o maior conhecimento acerca 

da doença tornou possível a classificação dos pacientes em grupos com melhor ou pior 

prognóstico, e conseqüentemente, a delimitação da intervenção terapêutica diferenciada. 

Para Oliveira et al. (2004), o próprio regime de tratamento pode ser visto como o 

elemento prognóstico de maior importância.   

Os avanços alcançados nos protocolos de tratamento praticamente eliminaram as 

possibilidades de recidivas, bastante comuns nos pacientes pediátricos diagnosticados 

com LLA em períodos anteriores, como recaídas testiculares e outras extramedulares. 

No entanto, a recaída que atinge o SNC ainda se configura como grande desafio à cura 

da doença, ocorrendo em aproximadamente 30% a 40% do total das recidivas, daí a 

necessidade de inclusão da fase do tratamento destinada à profilaxia do SNC como 

componente essencial do tratamento padrão na Leucemia Linfóide Aguda, e a razão pela 

qual essa etapa tem sido comumente associada ao bom prognóstico recorrente na 

atualidade (Cole & Kamen, 2006; Pui, 2006).  

A profilaxia no SNC foi introduzida no início dos anos 70 e consistia 

inicialmente de uma radiação craniana de 24 Gray2 (Gy).  No entanto, as hipóteses de 

que esse procedimento acarretava danos importantes delinearam-se rapidamente, sendo 

freqüentemente relatadas complicações neurológicas, problemas de crescimento e 

neoplasias secundárias. Avanços na medicina e na farmacologia revelaram que 

                                                 
2 Unidade de medida utilizada na radioterapia. Esta medida refere-se à dose de radiação absorvida, 

normalmente medida em Joules por Quilograma (J/kg). Assim, 1 Gy corresponde à absorção de 1 joule 
de radiação por quilograma de matéria. 
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combinada à quimioterapia a dosagem da irradiação poderia ser reduzida de 24Gy para 

18Gy. Em alguns protocolos terapêuticos essa dosagem foi, inclusive, reduzida para 

12Gy sem relação entre a mesma e qualquer recidiva no SNC (Mennes et al., 2005). Por 

volta de 1980, no entanto, começaram a emergir relatos acerca da neurotoxicidade e 

efeitos cognitivos adversos oriundos dessa combinação (Buizer, Soneville & Veerman, 

2009).    

Salienta-se que a utilização da radioterapia de crânio se caracterizou como o 

tratamento mais eficaz para a cura da LLA. No entanto, considerando que a mesma 

pode estar associada à importante neurotoxicidade e ocasionalmente à ocorrência de 

tumores cerebrais, principalmente em crianças menores, ocorreu a substituição dessa 

modalidade terapêutica por doses adicionais de quimioterapia intratecal e uma 

quimioterapia sistêmica mais intensiva, sem com isso elevar o número de recidivas 

(Pedrosa & Lins, 2002). Desta forma, em alguns protocolos de tratamento atualmente 

utilizados, a radioterapia de crânio é administrada apenas em crianças maiores de três 

anos de idade e quando a LLA é classificada como de Alto Risco, quadro que abrange 

de 5 a 25% dos casos de LLA (Butler & Haser, 2006; Oliveira et al., 2004; Pui, 2006). 

Tal fato justifica-se pela evidenciação de que os efeitos da radioterapia são 

caracterizados por diversos impactos neurológicos, provavelmente associados a um 

declínio neurocognitivo gradual, observado geralmente quando utilizada em crianças 

mais jovens, sendo possivelmente um resultado da condição neurodesenvolvimental em 

especial da produção e distribuição das substâncias branca e cinzenta (Moore, 2005).  

A profilaxia direcionada ao SNC realizada exclusivamente através de 

quimioterapia, constitui-se de quimioterapia intratecal (os fármacos são lançados 

diretamente no líquido cefalorraquidiano) e quimioterapia sistêmica. O procedimento 

intratecal pode consistir tanto na administração apenas do metotrexato, como também 
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no uso combinado de metotrexato, citarabina na quimioterapia intratecal dupla, ou 

ainda, destes dois fármacos somados à hidrocortisona, na denominada terapia intratecal 

tripla.  A quimioterapia sistêmica, por sua vez, é de grande importância para a 

prevenção da recaída no SNC, implica na utilização de alta dose intravenosa de 

metotrexato e corticóide sistêmico, no qual o dexametosona tem sido considerado mais 

eficaz do que o prednisona comumente utilizado em protocolos anteriores (Buizer et al., 

2009). 

Desse modo, apesar de ser um componente essencial do tratamento da LLA, a 

fase de prevenção da permanência ou invasão de células leucêmicas no SNC continua a 

ser um desafio para os profissionais da área considerando os efeitos tardios 

freqüentemente relatados por pesquisadores, especialmente no que concerne ao uso da 

radioterapia (Raymond-Spenden, Tripp, Lawrence & Holdaway, 2000). De acordo com 

Butler e Haser (2006) a elevação do número de pacientes pediátricos sobreviventes do 

câncer vem acarretando maior preocupação acerca dos efeitos a longo prazo 

relacionados aos tratamentos utilizados para a cura dessas doenças, especialmente 

quando há algum componente terapêutico direcionado ao SNC.  

A partir da constatação de que apesar da implementação de modernos protocolos 

terapêutico alguns prejuízos no domínio cognitivo ainda podem ser observados meses 

após o tratamento da LLA, é impulsionada a discussão de que também a quimioterapia 

direcionada ao SNC em substituição à radiação craniana, pode acarretar prejuízos no 

funcionamento neuropsicológico, visto que é potencialmente neurotóxica, indicando o 

metotrexato como o principal fármaco relacionado a tal neurotoxicidade (Cole & 

Kamen, 2006).  

O objetivo primordial do presente estudo, qual seja, investigar o funcionamento 

cognitivo de crianças acometidas por LLA submetidas a protocolo de tratamento 
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específico justifica-se pela existência desta fase terapêutica, visto que o tratamento 

incide de forma direta sobre o SNC podendo ocasionar alterações e prejuízos no seu 

funcionamento, como vem sendo apontado pela literatura.  

A profilaxia da LLA no SNC realizada através da quimioterapia intratecal ocorre 

em diferentes momentos do tratamento, de modo que perpassa todas as etapas 

terapêuticas. A administração pela via intratecal permite que esta combinação atinja o 

fluído cérebro-espinhal (FCE). Atualmente, admite-se que a administração de 

quimioterapia intratecal tripla pode substituir a radioterapia cranial, mesmo em 

pacientes diagnosticados com LLA de Alto Risco (Lin et al., 2008; Pieters & Carrol, 

2008). Entretanto, nesta modalidade de administração são necessários ajustes 

específicos no que se refere à intensidade da dosagem objetivando evitar ou reduzir 

eventos ligados à toxicidade dos fármacos utilizados, visto que a citarabina e 

metotrexato, por exemplo, possuem longos tempos de meia-vida no FCE, e podem ser 

administrados sistematicamente. Além disso, têm sido encontrados na literatura relatos 

de neurotoxicidade associados à administração de quimioterapia intratecal, como lesões 

na coluna espinhal, convulsões e encefalopatia (Kwong, Yeung & Chan, 2008).  

Neste estudo mais especificamente, todos os participantes receberam o 

tratamento instituído pelo Grupo Brasileiro de Tratamento para a Leucemia Infantil 

desenvolvido em 1999 (GBTLI-99), atualizado em 12 de dezembro de 2001. Neste 

protocolo, os pacientes são distribuídos em dois grupos de risco – grupo de baixo risco 

e grupo de alto risco – a partir de achados diagnósticos e fatores de prognóstico. Vale 

ressaltar que pacientes que são inicialmente incluídos no grupo de baixo risco e que no 

decorrer do tratamento apresentam características de alto risco, são automaticamente 

incluídos no outro grupo (Cazé, Bueno & Santos, 2010). 
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O protocolo supracitado é resultante do desdobramento do trabalho realizado por 

Brandalise e colaboradores que iniciaram na década de 80 o primeiro protocolo 

brasileiro para o tratamento da LLA infantil, formando-se assim o Grupo Cooperativo 

Brasileiro de Tratamento da Leucemia Linfóide Aguda na Infância (GBTLI-LLA-80). A 

partir de então, foram realizados e finalizados três estudos multicêntricos referentes ao 

GBTLI-82, 85 e 93, e encontra-se em andamento estudo que tem como objeto o GBTLI-

LLA-99. O aprimoramento deste protocolo proporcionou maior índice de cura para a 

criança diagnosticada com LLA no Brasil, culminando com a elevação da taxa de 

sobrevida, livre de eventos para os dois grupos de risco, da ordem de 50% no GBTLI-

LLA-80, e de 70% no GBTLI-LLA-93. Resultados recentemente analisados evidenciam 

que a administração do protocolo GBTLI-LLA-99 tem atingido taxa de remissão de 

95,3%, taxa de sobrevida geral de 88,1% e sobrevida livre de eventos em cinco anos de 

80,2% (Cazé, Bueno & Santos (2010). 

Os estudos em torno do regime de tratamento proposto pelo GBTLI-LLA-99 

estão voltados a analisar algumas situações específicas que possam contribuir para a 

elevação da possibilidade de cura dos pacientes. Uma destas pesquisas centra-se na 

comparação entre a administração de metotrexato de forma intermitente ou contínua 

durante a fase de manutenção. Os dados revelam que pacientes que recebem o 

medicamento de forma intermitente apresentam melhor sobrevida livre de eventos e 

menor toxicidade hepática, hematológica ou de SNC(Cazé et al., 2010). Neste âmbito 

verifica-se que o protocolo de tratamento não contempla instruções específicas quanto à 

ordem ou horário para infusão dos fármacos, quando estes são administrados 

simultaneamente, apenas um cronograma dos antineoplásicos administrados 

diariamente. (Brandalise, 2007; Cazé et al., 2010). Em anexo encontram-se os quadros 

que apresentam os protocolos de tratamento da LLA de acordo com o grupo de risco. 
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A quimioterapia intratecal – voltada à profilaxia do SNC – administrada neste 

protocolo é composta pelos seguintes fármacos: metotrexato, a citarabina e 

dexametasona.  Além disso, esta modalidade de tratamento é administrada de acordo 

com a idade do paciente e identificada nos protocolos pela sigla MADIT, como mostra a 

tabela abaixo (Cazé et al., 2010). 

 
Tabela 1 – Doses dos componentes da combinação MADIT3 ajustadas à 
idade dos pacientes 

Fármacos 
Idades 

<1 ano 1-3 anos 3-8 anos >9 anos 

Metotrexato (mg) 8 10 12 15 

Citarabina (mg) 16 20 24 30 

Dexametasona 2mg/m² com máximo de 2mg 

 

O uso da combinação MADIT (metotrexato, citarabina e dexametasona 

intratecal) é indicado para a profilaxia e tratamento da leucemia no SNC e está presente 

nas diferentes etapas do protocolo terapêutico. Para maiores detalhes, encontram-se em 

anexo (anexos 1 e 2) os quadros que apresentam os protocolos de tratamento da LLA de 

acordo com o grupo de risco de acordo com Cazé, Bueno e Santos (2010). 

A seguir serão expostos aspectos importantes acerca dos pressupostos teóricos e 

metodológicos que fundamentam a presente pesquisa, tendo como foco o processo de 

maturação do SNC e sua relação com impactos neurocognitivos em função do 

tratamento da LLA. 

                                                 
3 MADIT = metotrexato, citarabina e dexametasona administrados intratecalmente. 
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3. Neuropsicologia do Desenvolvimento: Conceitos e Contribuições  

 

O domínio neuropsicológico vem se configurando como área de relevância na 

busca pela compreensão dos impactos decorrentes do tratamento da LLA sobre o 

funcionamento cognitivo. Em 1913, pela primeira vez, o termo neuropsicologia foi 

usado pelo neurologista Willian Osler, nos Estados Unidos, no entanto apenas em 

meados da década de 30 começou a ser empregado em textos das áreas de psicologia e 

neurologia (Miranda & Muszkat, 2008). A neuropsicologia tem como foco de interesse 

as relações entre a estruturação e o funcionamento do sistema nervoso central (SNC), o 

comportamento e a cognição, em condições normais ou patológicas (Cosenza, Fuentes 

& Malloy-Diniz, 2008). Desta forma, esse domínio do conhecimento investiga 

principalmente funções corticais superiores como atenção, memória, linguagem, 

visoespacialidade, visoconstrução, dentre outras (Cunha, 2000).  

A neuropsicologia se apresenta como disciplina de caráter interdisciplinar 

inserida no campo das Ciências Cognitivas, com três objetivos centrais que se inter-

relacionam, quais sejam: a) a pesquisa, sobre as relações entre a organização e 

funcionamento do sistema nervoso e os processos psicológicos; b) o desenvolvimento e 

a aplicação de procedimentos neuropsicológicos de diagnóstico e; c) a reabilitação 

neuropsicológica, com o intuito de desenvolver e aplicar procedimentos em casos de 

lesões e/ou disfunções cerebrais (Capovilla & Capovilla, 2007). Com base no uso de 

testes psicológicos e neuropsicológicos, a avaliação neuropsicológica busca identificar 

pontos fortes e deficitários do funcionamento neuropsicológico do indivíduo, 

oferecendo subsídios para a estruturação de programas interdisciplinares de reabilitação, 

que buscam estimular o desenvolvimento das potencialidades individuais.  
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3.1 Conceitos básicos em Neuropsicologia do Desenvolvimento 
 

O processo maturacional do SNC, conhecido como neurodesenvolvimento, é 

determinado por fatores genéticos e ambientais e evolui em etapas específicas na 

formação das diversas regiões e estruturas nervosas (Guerra, 2008). Essa constituição 

encontra-se associada à programação maturacional evolutiva que apresenta marcos 

específicos (Mello et al., 2005). O processo de desenvolvimento maturacional da 

criança, portanto, não se apresenta de forma contínua e homogênea, visto que se 

desenvolve dentro de ritmo próprio, respeitando a relevância de cada estágio e seguindo 

fases determinadas. É nesta perspectiva maturacional que se encontra a neuropsicologia, 

à medida que propõe que a expressão clínica de disfunções e lesões difere em função de 

aspectos como: estágios do crescimento neuronal, mielinização e maturação das 

diferentes áreas cerebrais (Miranda & Muszkat, 2004). 

O desenvolvimento ontogenético do sistema nervoso tem início na quarta 

semana da vida intra-uterina e é marcado pelas seguintes etapas: 1) formação do tubo 

neural, neurogênese e gliogênese, na qual há uma organização das células do 

neuroectoderma formando o tubo neural, onde acontece a proliferação de neuroblastos e 

células da glia; 2) migração neuronal, etapa em que neurônios oriundos de neuroblastos 

migram ao longo do tubo neural direcionados por células da glia e, a partir disso 

localizam-se em áreas específicas onde serão formadas as diferentes estruturas do SNC; 

3) diferenciação e maturação, na qual a partir de um processo de diferenciação os 

neurônios produzem neurotransmissores específicos, ocorre o crescimento e 

ramificações de dendritos, bem como a extensão dos axônios que se projetam para 

outros neurônios; 4) sinaptogênese, fase em que ocorre a associação entre as células 

neuronais, marcada pela eliminação através da morte celular programada (apoptose) 
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daqueles neurônios que não encontram seus alvos; 5) mielogênese, constituição da 

bainha de mielina ao redor dos axônios (Guerra, 2008).  

O processo de mielinização das estruturas nervosas tem notável importância na 

compreensão acerca do desenvolvimento e de sua relação com o funcionamento 

neuropsicológico. Sabe-se que não é possível demarcar um ponto preciso que estabeleça 

o final do desenvolvimento do sistema nervoso, visto que o mesmo continua a sofrer 

alterações durante toda a vida adulta, entretanto, o processo de mielogênese tem sido 

considerado como o indicador do estágio final da maturação ontogenética do sistema 

nervoso. A mielina caracteriza-se como uma substância isolante, formada por lipídios e 

gorduras, que constitui a membrana de algumas células da neuroglia, os 

oligodendrócitos. A mielinização se configura como o processo em que fibras nervosas 

são envolvidas por tipos especiais de gliócitos. São mielinizadas, em especial, as fibras 

nervosas que possuem maiores velocidades de condução dos impulsos nervosos. Dessa 

forma, a mielinização proporciona a aquisição de maior eficiência na transmissão da 

informação, à medida que contribui para o aumento da velocidade de propagação do 

impulso nervoso (Lent, 2004).  

Para Muszkat (2008), no nascimento as fibras envolvidas na modulação dos 

movimentos voluntários não estão completamente mielinizadas e uma maior eficiência 

só será verificada a partir do 7º mês de vida. Por conseguinte, considerando o processo 

de mielinização, os circuitos subcorticais predominam sobre os corticais. Além disso, 

constatam-se diferenças sexuais em torno da cronologia da mielinização, ocorrendo 

mais precocemente nos sujeitos do sexo feminino em áreas relacionadas à linguagem, 

evidenciada pela existência de habilidades lingüísticas mais desenvolvidas nas meninas 

em algumas etapas do desenvolvimento quando comparadas aos meninos. Por outro 

lado, acredita-se que a maturação do hemisfério direito nos meninos seja mais 
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prolongada, o que poderia ajudar na compreensão do porquê da sua melhor desenvoltura 

na execução de atividades que envolvem o processamento viso-espacial (Miranda & 

Muszkat, 2004). 

A mielinização cerebral começa durante o 3º ou 4º mês de gestação e continua a 

até o início da idade adulta, em torno dos 20 anos, particularmente no córtex pré-frontal.  

Os axônios de projeções corticais e áreas associadas, finalmente, tornam-se 

mielinizados na fase adulta. As áreas do córtex envolvem as habilidades cognitivas de 

maior complexidade que se encontram vulneráveis a agentes tóxicos durante o mais 

importante período de aprendizagem na vida da criança. Esta dinâmica fase de 

proliferação da substância branca em espaços do cérebro possui alto risco de prejuízo 

por ionização provocada pela radiação ou quimioterapia utilizadas em diferentes tipos 

de tratamento para câncer, portanto, depreende-se daí a importância deste processo neste 

estudo (Moore, 2005; Casey, Giedd & Thomas, 2000). 

A partir de uma perspectiva que reconhece que o córtex cerebral é uma estrutura 

que possui um crescimento prolongado após o nascimento da criança, e que neste 

contexto há a presença de interação constante entre aspectos comportamentais e os 

substratos fisiológicos da criança, bem como a conexão desta interação com a 

interferência mediacional de aspectos da história e da cultura enquanto desencadeadores 

de desenvolvimento – à medida que apresentam demandas as quais o cérebro tentará 

responder – Dawson e Fisher (1994) abordam uma caracterização diferenciada acerca 

do desenvolvimento neuronal, na qual destacam três etapas neste processo: a) 

organização cortical geneticamente determinada – fase que possibilita a ontogênese da 

arquitetura complexa e da regulação das etapas de desenvolvimento durante a 

proliferação e a migração das células, coincidindo com a eliminação e a mielinização 

dos neurônios, de modo que a densidade neuronal adulta é atingida por volta dos 6 anos; 
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b) sinaptogênese concorrente – fase na qual as conexões e as redes neuronais são 

estabelecidas através de uma variedade de mecanismos, notadamente a estimulação do 

contexto sócio-histórico no qual a criança está inserida. Essa fase é igualmente marcada 

pela eliminação competitiva e amplificação seletiva, o que possibilita uma flexibilidade 

ótima do sistema nervoso na resposta às demandas do ambiente. Por exemplo, a área 

frontal atingirá densidade máxima por volta dos 12 meses de idade, irá decrescer em 

razão de uma especialização cada vez mais importante e atingirá a densidade adulta 

apenas em torno dos 16 a 18 anos implicando em redução da plasticidade cerebral; c) 

modificação sináptica adaptativa – fase que persiste ao longo de toda a vida, sendo ela 

que possibilita as múltiplas mudanças que são produzidas nas redes neuronais em 

resposta às demandas do mundo externo.  

Deste modo, o neurodesenvolvimento se constitui como um processo complexo 

que depende da interação de fatores diversos, tais como o crescimento de áreas cerebrais 

específicas, a mielinização de fibras nervosas e a reestruturação e reorganização 

constante do sistema nervoso em crescimento, mediante a experiência ou na presença de 

lesões que podem alterar significativamente o seu curso maturacional (Muszkat, 2005).  

Assim, depreende-se que a capacidade de reorganização cerebral é uma propriedade de 

extrema relevância, o que implica na necessidade de compreender a intrínseca 

associação entre neurodesenvolvimento e plasticidade cerebral.  

A plasticidade cerebral é definida como uma mudança adaptativa na estrutura e 

no funcionamento do sistema nervoso decorrente de interações com o meio interno e 

externo. Trata-se assim de um processo de caráter multifatorial que está subjacente a 

atividades cognitivas complexas como a memória e a aprendizagem, atuando em vários 

níveis, e em diferentes fases da ontogenia (Guerra, 2008; Muszkat, 2005). Portanto, de 

acordo com Muszkat (2005) não apenas as integridades morfofisiológicas do cérebro e 
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de suas múltiplas funções complexas são de extrema importância para o 

desenvolvimento humano adequado, mas também aspectos como a flexibilidade 

adaptativa para modular funções e conexões em contato com as diversas demandas 

contextuais são considerados necessários à formação saudável do SNC (Muszkat, 2005). 

O conhecimento de que áreas cerebrais ou características específicas do 

funcionamento do sistema nervoso são comumente desenvolvidas em etapas distintas da 

vida, sugere a ocorrência do que se denomina atualmente nas neurociências como 

períodos críticos do desenvolvimento ou janelas de oportunidade, a saber, momentos 

ótimos ao longo da maturação do sistema nervoso para a aquisição de habilidades 

específicas, portanto igualmente sensíveis a lesões neurológicas. Tais períodos são 

notadamente caracterizados pela superprodução de conexões sinápticas em áreas 

particulares do córtex cerebral (Guerra, 2008; Muszkat, 2005).  

A partir dessas considerações, depreende-se que o cérebro pode apresentar maior 

vulnerabilidade aos efeitos de lesões que ocorram no início da vida de uma criança. Ou 

seja, a idéia amplamente defendida de que a infância constitui um período de maior 

potencialidade de adaptação e, conseqüentemente, à superação dos efeitos de danos 

cerebrais, quando comparada à fase adulta na qual o desenvolvimento cerebral já está 

consolidado, vem sendo repensada atualmente. Tal discussão tem como ponto de partida 

a constatação de que determinados déficits cognitivos são mais acentuados quando as 

lesões ocorrem em etapas mais precoces do neurodesenvolvimento, aludindo ao 

pressuposto de que o desenvolvimento adequado de algumas áreas ou funções são 

fundamentais para o desenvolvimento de outras em estágio posterior.  

Além disso, em se considerando que alguns períodos ótimos de desenvolvimento 

se encerram em momentos precoces do neurodesenvolvimento, dificuldades na 

aquisição de habilidades cognitivas básicas podem implicar em problemas mais 
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acentuados na aquisição posterior de habilidades cognitivas mais complexas, visto que 

as primeiras estão subjacentes às segundas. Nesse sentindo, certas alterações 

neuropsicológicas podem surgir mesmo anos depois da ocorrência da lesão, caso 

envolvam certas habilidades ainda não totalmente consolidadas (Mello et al., 2005).  

Pesquisas diversas demonstram que a plasticidade depende diretamente do nível 

de maturação das funções associadas às áreas lesionadas. Para Goldman-Rakic (1985), a 

reorganização é sempre dos dois hemisférios, o lesionado e o contralateral. Estudos 

diversos têm apontado para a possibilidade de recuperação quase completa das 

capacidades de integração hemisférica, em crianças menores de 11 anos, submetidas à 

secção do corpo caloso devido à grave quadro de epilepsia. Noutra direção, estudos 

mostram que a recuperação após destruição de uma área primária no interior de apenas 

um hemisfério, irá depender diretamente da idade da criança. Em crianças muito 

pequenas a função acometida pode ser completamente compensada pelo hemisfério 

preservado. Por outro lado, lesões tardias provocam graves conseqüências, ainda que 

áreas intactas possam promover certa reorganização. Ainda nessa direção, dados 

clínicos apontam para capacidade do próprio sistema cerebral de se reorganizar 

espontaneamente após traumatismo craniano ou acidente vascular cerebral, apesar de 

certas funções demandarem a interferência de profissional especializado, notadamente 

no que se refere às habilidades da linguagem (Gillet, Hommet & Billard, 2000; Lussier 

& Flessas, 2009).  

O conceito de lateralização das funções é igualmente de grande relevância para a 

compreensão da relação cérebro-comportamento. O conhecimento sobre a assimetria de 

funções cognitivas teve início em meados do século XIX, a partir do trabalho 

desenvolvido por Paul Broca, na esfera da linguagem. Ao se considerar o cérebro em 

sua estrutura anatômica percebe-se que os hemisférios esquerdo e direito apresentam-se 



46 
 

praticamente iguais. Entretanto, investigando-os mais profundamente evidenciou-se que 

tais hemisférios apresentam características peculiares em termos funcionais, entre estas 

se destacam os seguintes aspectos: a) o comando de movimentos e sensações básicas do 

corpo ocorre de forma cruzada, ou seja, o hemisfério direito controla o lado esquerdo do 

corpo, e vice-versa; b) a dominância manual (destro ou sinistro) indica o funcionamento 

assimétrico. Numa perspectiva geral, acredita-se atualmente que o hemisfério esquerdo 

é predominantemente lingüístico, estando envolvido na expressão, análise e 

compreensão da linguagem; envolve a percepção e classificação de material lingüístico, 

a organização seqüencial da informação, além de estar associado a funções como 

raciocínio abstrato, analítico, formação de conceitos e distinção de sons. Por outro lado, 

o hemisfério direito parece ter o substrato neural para o processamento de material não-

linguístico e emocional, além de integrar material interno e externo concernente à 

orientação espacial, percepção de estímulos, imagem corporal, bem como percepção de 

relações parte-todo e visoespaciais. (Miranda & Muszkat, 2004).  

No que se refere ao aspecto desenvolvimental da lateralização das funções 

cognitivas, estudos baseados em pacientes vítimas de lesões cerebrais com idades 

distintas evidenciaram que o processo de especialização hemisférica cerebral tem como 

principal pico de incidência o momento referente à aquisição da linguagem e parece 

estar completamente estabelecido no período da adolescência (Miranda & Muszkat, 

2004). Nesta perspectiva, estudos diferenciados revelam que fatores genéticos 

envolvidos com a gênese da lateralização hemisférica são atravessados por experiências 

intra-uterinas, físicas e sócio-culturais conferidas pelo meio (Miranda & Muszkat, 

2004).  

Vale salientar que nas crianças a lateralização das funções cerebrais não é tão 

estática quanto nos adultos, o que implica, por exemplo, na bilateralização da 
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linguagem. Portanto, o processo de reestruturação frente a uma lesão cerebral vai 

depender da área lesionada e do momento do neurodesenvolvimento, o que implica em 

complexa equação (Gillet et al., 2000; Lussier & Flessas, 2009). Na compreensão de 

distúrbios do desenvolvimento, de aspectos comportamentais e de funcionamento 

cognitivo associado a lesões ocorridas na infância, é salutar analisar as singularidades 

pertencentes aos hemisférios cerebrais e ao processo da plasticidade cerebral visando à 

compensação das conseqüências de uma lesão (Miranda & Muszkat, 2004).  

Nesse sentido, a Neuropsicologia surge como uma disciplina que integra o 

conhecimento dos processos básicos do desenvolvimento e estrutura do sistema nervoso 

às ferramentas e estratégias extraídas do meio, a partir da avaliação e compreensão de 

déficits apresentados diante de uma lesão ou disfunção cognitiva, para empregá-los em 

prol da redução de impactos na qualidade de vida das pessoas. Para compreender 

melhor essa área, a seguir será discutido a partir de que contexto e perspectiva teórica 

este estudo foi realizado.  

3.2 Perspectivas Teóricas na Neuropsicologia do Desenvolvimento 
 

Apesar de se constituir como disciplina recente, os pilares da neuropsicologia, 

caracterizados pela busca da compreensão acerca da relação entre os processos mentais 

e o organismo, despertam interesse na humanidade há milênios (Consenza et al., 2008). 

O intenso debate acerca da relação entre a Psicologia e a Neurologia ou entre mente e 

cérebro está presente na história do homem desde a Antiguidade, momento no qual 

diferentes culturas e teorias procuraram localizar a alma no corpo humano, com ênfase 

na principal questão: “alma e corpo são constituídos da mesma substância?” 

(Kristensen, Almeida & Gomes, 2001). 
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Não há registros exatos sobre quando se deu início às associações entre a 

atividade e a organização cerebral e processos mentais, entretanto, achados 

paleontológicos de crânios pré-históricos trepanados sugerem que já em um período 

bastante remoto o homem recorria a intervenções diretamente no cérebro. Na 

Antiguidade Clássica, o debate encontrava-se em que local do corpo estaria sediada a 

alma, no cérebro ou no coração, sendo esta última bastante aceita na época. Em meio a 

diferentes concepções acerca do assunto, observações clínicas realizadas por Hipócrates 

(460-400 a. C) e Galeno (130-200 d. C.) foram de extrema importância para a 

solidificação da hipótese cerebral. Soma-se ao dilema das hipóteses cardíaca e 

cerebral, a proposição oriunda de observações anatômicas do cérebro, de que nos 

ventrículos cerebrais circulavam fluidos ou espíritos, diretamente envolvidos com a 

regulação do comportamento, conhecida como a hipótese ventricular e bastante 

reconhecida pela Igreja Católica (Consenza et al., 2008). 

Nessa perspectiva, idéias acerca da atividade cerebral e sua intrínseca relação 

com processos mentais e o comportamento foram se consolidando, clínica e 

anatomicamente, originando entretanto questões acerca de como se organizaria o 

funcionamento cerebral, o que desencadeou o debate entre localizacionistas e holistas. 

Os primeiros propuseram uma atividade cerebral de forma particularizada, na qual cada 

área estaria diretamente atrelada a uma função mental e comportamento específicos, 

destacando-se aí a frenologia4, teoria localizacionista elaborada por Franz Gall. Os 

holistas, por sua vez, defendiam a ausência de especificidades das regiões cerebrais e, 

portanto, uma atuação integral do cérebro no controle do comportamento, surgindo 

                                                 
4 Teoria que relacionava traços de caráter com saliências ou reentrâncias de pontos determinados do 
crânio. 
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dessa proposta o princípio de ação de massa e equipotencialidade5, a partir das idéias 

disseminadas por Pierre de Flourens (Consenza et al., 2008; Kristensen et al., 2001).  

Em meados do século XIX a proposta localizacionista foi retomada, 

evidenciando-se neste ínterim os achados de Paul Broca e Carl Wernicke, e apesar dos 

acertos da perspectiva holista, dado o funcionamento dinâmico e integrado do cérebro, a 

neuropsicologia avançou através dos seguidores do localizacionismo (Hazin, Leitão, 

Garcia, Lemos & Gomes, 2010; Kristensen et al., 2001). O trabalho desenvolvido por 

estes estudiosos centrava-se na relação entre lesões cerebrais localizadas em regiões 

específicas, verificadas em pacientes vítimas de acidentes vasculares cerebrais, e a 

apresentação distúrbios de linguagem igualmente específicos, denominados de afasias 

(Hazin et al., 2010). Estudos nessa direção foram elucidando cada vez mais como 

processos mentais complexos, como a aprendizagem e a memória, dependiam da 

intregridade de regiões cerebrais e suas conexões (Cosenza et al., 2008; Kristensen et 

al., 2001).  

A aproximação entre a psicologia e a neurologia só vai ocorrer efetivamente em 

meados do século XX, como reflexo do contexto sócio-cultural e científico da época 

(Kristensen & Almeida, 2001; Miranda & Muszkat, 2008). A perspectiva 

localizacionista, no entanto, só veio a ser superada a partir da proposição de um novo 

conceito de função, como sugerido pelo neurópsicólogo Alexsandr Romanovich Luria, 

no século XX (Cosenza et al., 2008).  Luria buscou uma alternativa às posições 

localizacionistas e holistas, propondo um construto científico em consonância com a 

neurologia e fisiologia e, ainda aliando estas a perspectiva humanista na compreensão e 

entendimento das condições clínicas estudadas (Kristensen et al., 2001). De acordo com 

                                                 
5 Este princípio tem como pressupostos: a) o impacto de uma lesão cerebral não está diretamente 
relacionado à área em que ocorre, mas sim a quantidade de material atingido; b) Qualquer área do cérebro 
é capaz de assumir funções relacionadas a uma outra área danificada. 
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Luria, fatores externos ao organismo, especialmente os mediadores simbólicos, são 

cruciais na estruturação funcional dos sistemas cerebrais, de modo que a concepção 

científica proposta por Luria ao mesmo tempo em que defende a existência de um 

princípio universal, explica a variabilidade cultural. (Kotik-Friedgut, 2006). 

Para Luria, o cérebro é formado por sistemas funcionais – como substituto ao 

conceito de função - caracterizados não apenas por sua complexidade estrutural, mas 

essencialmente pela mobilidade de suas partes constituintes (Luria, 1981). As 

características básicas de um sistema funcional consistem em que: diante da presença de 

uma tarefa constante (invariável), mecanismos diferentes podem ser acessados 

(variabilidade), levando o processo a um resultado final constante (invariável); a 

composição complexa do sistema funcional sempre terá impulsos aferentes e eferentes, 

ou seja, informações são recebidas e respostas, de naturezas diversas, são fornecidas 

pelo sujeito; e o sistema funcional não possui uma localização cortical exata, de modo 

que não está restrito a áreas cerebrais específicas, embora se possa falar de áreas 

corticais importantes para cada um dos sistemas (Luria, 1973). Nesta perspectiva, 

funções mais elementares podem ser localizadas, ao passo que funções mentais 

complexas abarcam sistemas ou regiões que operam juntos, apesar de se encontrarem 

em áreas diferentes e até mesmo distantes do cérebro, semelhante a uma orquestra 

(Cosenza et al., 2008).  

Buscando compreender a complexa estruturação neurológica, Luria identificou 

três grandes unidades funcionais que organizam de forma sistemática e simultânea o 

funcionamento cerebral. A primeira unidade seria responsável pela regulação do tono ou 

vigília; a segunda unidade teria o papel de receptora e realizaria contato com o meio, 

armazenando e processando informações que chegam através dos canais sensoriais; a 

terceira unidade teria o papel de efetora sendo responsável pela programação, regulação 
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e verificação da atividade mental. Tais unidades funcionais encontram-se organizadas de 

forma hierárquica em três zonas corticais: áreas primárias, áreas de associação 

secundárias e áreas de associação terciárias (Luria, 1981). 

As áreas primárias ou de projeção apresentam íntima relação com as funções 

sensoriais e motoras localizadas em diferentes regiões corticais e organizadas segundo 

sua especificidade. As áreas de associação constituem-se como aquelas que não 

apresentam relacionamento direto com funções sensitivas e motoras, caracterizando-se 

como áreas relativamente extensas do córtex e de grande relevância para o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores.  

São classificadas como Áreas de Associação Secundárias, aquelas que 

apresentam caráter unimodal, sendo este caracterizado pelo relacionamento indireto de 

algum subtipo específico de modalidade sensorial ou motora e; Áreas de Associação 

Terciárias, que dada a sua complexidade funcional, encontram-se no topo da hierarquia 

cortical e apresentam como principal distinção o fato de serem heteromodais, ou seja, 

não atuam de forma particularizada com nenhuma modalidade sensorial. Recebem e 

realizam a integração das informações provenientes do processamento sensorial 

elaborado pelas regiões secundárias, através das quais possibilitam ao homem a 

elaboração de estratégias comportamentais. Além disto, estão envolvidas com a 

integração de informações fragmentadas singulares a cada modalidade, proporcionando 

uma coerência no funcionamento cognitivo terciário (Luria, 1981). 

Luria inaugura uma nova abordagem para a análise dos processos psicológicos, a 

partir da sua proposição acerca da organização e funcionamento cerebral. Nesse âmbito, 

defende-se primeiramente que a estrutura complexa da mente ultrapassa a concepção de 

mero mosaico acidental, admitindo-se a perspectiva de organização a partir de sistemas 

funcionais. Estes sistemas estão estruturados a partir da ação específica de uma dada 
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região cortical que atua em colaboração com outras áreas, resultando na conformação de 

uma rede de conexão que funda o denominado funcionamento multimodal (Luria, 

1981).  

No que concerne à compreensão acerca dos processos de desenvolvimento e 

aprendizagem destaca-se, além dos construtos de Luria, a contribuição do biólogo Jean 

Piaget. Ambos buscaram explicar a interação entre o organismo e meio através da 

proposição de diferentes estágios que perpassam a ontogênese (Muszkat, 2008). Apesar 

de partirem de concepções distintas acerca do sujeito humano, é possível tecer 

aproximações a partir de suas proposições, construindo um paralelo entre o 

desenvolvimento cognitivo e a maturação neuronal. Salienta-se, que não se tem o intuito 

de propor aqui a sobreposição de teorias, ao mesmo tempo em que não se pretende 

negligenciar as importantes diferenças teóricas que afastam os dois autores. 

Para Piaget o cérebro da criança encontra-se imerso em processo ativo de 

reorganização das experiências. Deste modo, a maturação cerebral se caracteriza como 

“condição de possibilidades” para responder ao meio, de acordo com um potencial 

específico para assimilar e estruturar novas informações. Os efeitos das experiências, 

portanto, variam de acordo com o nível de maturação cerebral e enquadram-se no 

interior de estrutura característica de cada um dos estágios de desenvolvimento. A 

transição de um estágio a outro é feita através da reorganização dos sistemas de 

pensamento (Gillet et al., 2000; Lussier & Flessas, 2009; Muszkat, 2008).  

A perspectiva de maturação cerebral proposta por Luria é realizada a partir da 

emergência de sistemas funcionais, acionado redes neuronais específicas em cada etapa. 

Deste modo, a competência na realização de tarefas diferenciadas imprescinde da 

existência de sistemas de conexões que congregam diferentes áreas, operando de forma 

conjunta e em evolução contínua.  Tais redes vão estabelecendo conexões entre si, 
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possibilitando cada vez mais a complexificação do sistema, notadamente através de 

informações multisensoriais. Nesta perspectiva, o processo maturacional do cérebro 

pode ser evidenciado a partir de cinco estágios sucessivos de desenvolvimento, 

resultantes do progresso de mielinização e de adensamento neuronal. (Gillet, Hommet 

& Billard, 2000; Lussier & Flessas, 2009; Muszkat, 2008). 

a) Primeiro estágio: corresponde ao desenvolvimento das capacidades de alerta e 

focalização atencional, associada à estruturação da região subcortical localizada no 

bulbo raquidiano e denominada formação reticular; 

b) Segundo estágio: permite a coordenação progressiva entre áreas motoras e 

sensoriais primárias, e depois secundárias do cérebro. Tal integração explica o 

surgimento da inteligência sensório-motora, destacada por Piaget. Envolve 

primeiramente o córtex motor (frontal posterior) e sequencialmente as três áreas de 

recepção sensorial dos estímulos, a saber, as áreas parietais (somestésicas), occipitais 

(visuais) e posteriormente as temporais (auditivas); 

c) Terceiro estágio: resulta do desenvolvimento de áreas sensoriais e motoras 

secundárias. Essas se tornam cada vez mais aptas a tratar as informações oriundas de 

regiões subcorticais, e das áreas primárias adjacentes, e sua maturação permite não 

apenas o registro, mas a sofisticação paulatina das percepções e a capacidade de 

armazená-las na memória. A lateralização progressiva das funções de linguagem no 

hemisfério esquerdo, para a maioria das crianças, possibilita que a criança passe a 

significar suas experiências. Para Piaget, esse estágio corresponde à emergência do 

pensamento simbólico e representacional, próprio do estágio pré-operatório. A 

maturação da área motora secundária (córtex pré-motor) efetua-se através da 

coordenação com as áreas sensoriais, possibilitando à criança a organização de 

sequências motoras complexas, tais como as produções fonológicas; 
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d) Quarto estágio: surge a partir da maturação das áreas terciárias relacionadas 

aos lobos parietal, temporal e occipital. Através do enriquecimento e da diversificação 

dos circuitos neuronais entre os três lobos torna-se possível a integração intermodal 

(auditiva, visual e somestésica), responsáveis pelas operações concretas evidenciadas 

por Piaget; 

e) Quinto estágio: explica o acesso à inteligência formal, através da maturação 

progressiva das áreas pré-frontais, fortemente implicadas nos processos de pensamento 

hipotético-dedutivo e na auto-regulação dos comportamentos. 

Apesar de o neurodesenvolvimento apresentar um curso maturacional específico, 

a presença de um evento disruptivo – lesão cerebral decorrente de traumatismo 

craniano, acidente vascular cerebral, dentre outros – ou de um componente congênito 

capaz de alterar este processo promove a eclosão de um novo sistema qualitativamente 

diferente do considerado normal.  

Entretanto, Luria argumenta que este sistema diferenciado é igualmente plástico, 

de forma que a cultura é capaz de proporcionar ferramentas que serão incorporadas a 

este, potencializando o seu funcionamento e minimizando as limitações impostas pela 

lesão e/ou disfunção do sistema nervoso central (Luria, 1991). Esta proposta é coerente 

com a perspectiva desenvolvimental defendida, na qual o processo apresenta uma maior 

relevância em detrimento do produto, ou seja, o sujeito pode atingir níveis de 

desenvolvimento e aprendizagem por caminhos diversos dos habituais, idéia que se 

configura como uma das premissas de base na reabilitação neuropsicológica. Desta 

forma, torna-se salutar considerar que os processos cognitivos superiores encontram-se 

atrelados ao desenvolvimento histórico no qual se insere o indivíduo, sendo, portanto, 

sociais em sua origem e complexos e hierárquicos em sua estrutura, caracterizando-se 

como um sistema plástico, aberto à incorporação de elementos externos (Hazin et al., 
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2010). 

Neste sentido, as funções cognitivas específicas têm recebido bastante atenção 

no campo da neuropsicologia, no que se refere à compreensão, conceituação, 

mensuração, relações entre o funcionamento e a modalidade das disfunções cognitivas 

com as distintas regiões cerebrais. De acordo com Miranda e Muszkat (2008), as 

funções cognitivas podem ser distribuídas em quatro classes: 1) funções receptivas, 

referem-se à capacidade de selecionar, adquirir, classificar e integrar a informação; 2) 

Memória e Aprendizagem, relacionado ao armazenamento e recuperação da informação; 

3) Pensamento, diz respeito organização mental e reorganização da informação; 4) 

Funções expressivas, habilidades que envolvem a comunicação da informação.   

Avanços significativos nos métodos de investigação do SNC têm proporcionado 

maior compreensão das funções corticais, possibilitando analisar a atividade cerebral in 

vivo e sua relação direta com o funcionamento cognitivo e comportamentos específicos 

(Santos, 2008). No processo de avaliação neuropsicológica objetivando a compreensão 

e identificação de disfunções mentais é necessário uma abordagem integrada que 

implica considerar diversas informações dos examinandos, a saber: histórico de vida, 

histórico médico, observação de conduta, semiologia quantitativa e qualitativa do exame 

neuropsicológico, testes complementares e grupo-controle. 

Na próxima seção serão abordados estudos que tiveram como foco primordial 

investigar a ocorrência, tipo e gravidade de seqüelas neurocognitivas associadas ao 

tratamento da LLA, utilizando para tanto ferramentas e perspectivas teóricas 

diversificadas da psicologia, neuropsicologia, neurologia, dentre outros domínios 

científicos. Tais pesquisas têm demonstrado a existência de impactos importantes, e em 

decorrência, prejuízos na qualidade de vida de crianças sobreviventes de LLA (Moleski, 

2000; Raymond-Speden et al., 2000).  
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3.3 Peculiaridades da avaliação neuropsicológica infantil 
 

Nos últimos anos os avanços no campo das neurociências possibilitaram um 

maior conhecimento acerca da relação entre o cérebro e as funções cognitivas, fato 

resultante principalmente do desenvolvimento e aprimoramento das técnicas de 

neuroimagem que possibilitaram a obtenção de imagens do cérebro em funcionamento. 

No entanto, a maioria dos estudos que se utilizam de tais ferramentas é realizada em 

adultos, visto que requerem condições experimentais mais difíceis de serem alcançadas 

com crianças, como imobilização física durante a atividade. Desta forma, as estratégias 

de pesquisa e avaliação em neuropsicologia do desenvolvimento encontram-se 

fortemente relacionadas a avaliações qualitativas compostas por entrevistas, testes 

neuropsicológicos e psicológicos, questionários e de informações oriundas de diferentes 

profissionais que atuam em conjunto (Miranda & Muszkat, 2004). 

A neuropsicologia infantil se propõe a identificar alterações no desenvolvimento 

cognitivo e comportamental, para tanto, imprescinde de amplo conhecimento da 

psicologia do desenvolvimento, da organização neurobiológica da criança e do 

adolescente, assim como das bases biológicas do comportamento e das patologias a elas 

associadas (Costa, Azambuja, Portuguez & Costa, 2004; Miranda & Muszkat, 2004).  

Desta forma, dentre os desafios intrínsecos à neuropsicologia infantil destaca-se 

aspectos singulares ao próprio processo de desenvolvimento evidenciado pela evolução 

dinâmica das funções cognitivas (Miranda & Muszkat, 2004).   

Este campo do conhecimento, portanto, é atravessado por especificidades 

importantes tendo em vista que não se pode transpor os dados da neuropsicologia do 

adulto e aplicá-los à criança, visto que como propõe Ardilla e Rosselli (1996) as 

diferenças interindividuais na criança são maiores do que nos adultos, em função do 
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constante desenvolvimento. Da mesma forma, as manifestações clínicas originadas de 

lesões cerebrais são igualmente mais variadas na criança do que no adulto. Neste 

contexto, Lefévre (2004) assinala as contribuições provenientes de estudos longitudinais 

que revelam diferenças na trajetória da plasticidade e na reorganização do encéfalo na 

presença de lesões cerebrais ou síndromes específicas entre adultos e crianças. Tendo 

em vista tais diferenças, Lefévre (2004) destaca que os processo de avaliação e 

reabilitação neuropsicológica também apresentam distinções. Deste modo, a 

investigação das manifestações clínicas na criança deve ser realizada relacionando-as a 

maturação e aquisição progressiva de diferentes habilidades; enquanto que no adulto o 

exame da sintomatologia está sedimentado na perda de uma função anteriormente 

adquirida e completamente desenvolvida (Lefévre, 2004). 

O neuropsicólogo infantil deve igualmente estar atento à personalidade da 

criança e relação diádica estabelecida no momento da avaliação, o que pode interferir 

diretamente sobre seu rendimento nos testes (Ardilla & Rosselli, 1996). Vale salientar, 

que os instrumentos de avaliação constituem-se como um desafio ao trabalho deste 

profissional, notadamente em função das diferenças interindividuais de países e suas 

regiões, bem como das pequenas amostras utilizadas para o estabelecimento de dados 

normativos dos testes. No entanto, a importância de desenvolvimento e aplicação desses 

instrumentos encontra-se principalmente na detecção precoce de disfunções cognitivas 

ou distúrbios do desenvolvimento/aprendizado, à medida que indica o ritmo e a 

qualidade de processos cognitivos e favorece um mapeamento, qualitativo e quantitativo 

dos mesmos, direcionando intervenções terapêuticas adequadas (Costa et al., 2004). 

Aponta-se também para a necessidade de desenvolvimento de testes para a criança, e 

não adaptações de testes do adulto para a população infantil (Ardilla & Rosselli, 1996).  

Nesta perspectiva, a neuropsicologia do desenvolvimento configura-se como um 
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extenso campo de pesquisa clínica e teórica com vistas à melhor compreensão do 

desenvolvimento cognitivo e emocional da criança, bem como de sua relação com 

distúrbios de comportamento e aprendizagem (Miranda, Mello & Muszkat, 2006). Dado 

o caráter complexo e multifatorial do processo de desenvolvimento humano, a atuação 

interdisciplinar no diagnóstico e intervenção em crianças com problemas 

neurodesenvolvimentais tem se constituído como mais uma necessidade e desafio à 

neuropsicologia infantil (Miranda et al., 2006).  

Nesse sentido, como afirmam Mello et al. (2005), essa área centra-se em 

mudanças físicas e funcionais dos diferentes sistemas cerebrais e todo o ciclo vital, no 

entanto, interessa-se em especial pelo período da infância e da adolescência marcado 

por processos de crescimento e maturação cerebral como será abordado a seguir. 
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4. Impactos neurocognitivos associados ao tratamento da Leucemia 

Linfóide Aguda 

 

Como dito anteriormente, o maior aprofundamento acerca das neoplasias 

infantis somado aos avanços da farmacologia tem permitido um aumento considerável 

no número de crianças que integra o grupo dos sobreviventes. Na atualidade, 

aproximadamente 80% das crianças com leucemia linfóide aguda e 50% das crianças 

diagnosticadas com leucemia mielóide aguda são curadas, o que significa afirmar que 

desde o ano 2000, um em cada mil adultos na sua terceira década de vida é um 

sobrevivente de um câncer pediátrico (Langer et al., 2002; Lopes et al., 2000; Pedrosa & 

Lins, 2002; Spiegler et al., 2006).  

Estudos diversos têm evidenciado que esta sobrevida encontra-se comumente 

acompanhada de efeitos cognitivos tardios capazes de trazer graves conseqüências para 

a vida sócio-educacional deste subgrupo. Neste contexto, ressalta-se que as crianças 

sobreviventes de neoplasias cerebrais e de leucemias são aquelas que mais 

frequentemente apresentam seqüelas cognitivas e dificuldades no âmbito acadêmico, 

além de serem estes os tipos de câncer mais incidentes na faixa pediátrica (Butler & 

Haser, 2006; Cole & Kamen, 2006; Nathan et al., 2007).  

 No que concerne às seqüelas oriundas do tratamento da LLA, Lopes et al. (2000) 

afirmam que os principais efeitos tardios decorrentes do tratamento quimioterápico são 

encontrados nos seguintes sistemas: ósseo, cardiopulmonar, renal, gastrointestinal e 

nervoso. Neste último, são identificadas mudanças estruturais possivelmente associadas 

a alterações neuropsíquicas, motoras e convulsões, caracterizando-se como efeitos 

decorrentes do uso do metotrexato. No que diz respeito aos efeitos tardios decorrentes 

do tratamento radioterápico, os autores destacam os seguintes órgãos ou sistemas como 
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aqueles frequentemente afetados: ossos, músculos e partes moles, dentes e glândulas 

salivares, visão, sistema cardiopulmonar, sistema renal, sistema genitourinário, sistema 

endócrino, sistema gastrointestinal e sistema nervoso, sobre o qual incidem 

comprometimentos neuropsicológicos e mudanças estruturais (atrofias, calcificações e 

dilatações ventriculares).  

Desse modo, é possível perceber que ambos os tratamentos – quimioterápico e 

radioterápico – apresentam conseqüências adversas para os indivíduos a eles submetidos 

em diferentes âmbitos do organismo humano, entre eles o Sistema Nervoso Central - 

SNC.  De acordo com Riccardi, Browers, Chiro e Poplack (1985) após a conclusão da 

terapia para a LLA, padrões distintos de anormalidades estruturais podem ser 

detectados, mesmo em alguns pacientes assintomáticos, nos quais o uso de técnicas de 

neuroimagem, tais como a tomografia computadorizada, pôde revelar calcificações, 

áreas de redução do parênquima cerebral, ou atrofia, além da expansão dos espaços 

ventricular e subaracnóide. 

 De acordo com Campbell et al. (2007), déficits no funcionamento cognitivo são 

cada vez mais reconhecidos como conseqüência a longo prazo do tratamento da LLA, 

entretanto os estudos são inconsistentes quanto aos domínios afetados e ao grau de 

comprometimento dos mesmos. Neste âmbito, para Espy et al (2001) declínios no 

funcionamento neuropsicológico são entendidos como seqüelas em células não 

malignas do SNC, relacionadas ao tratamento, mas os mecanismos específicos para este 

achado não foram completamente compreendidos. Waber et al. (2007) reforçam esta 

hipótese ao afirmarem que os resultados de estudos realizados com uso de instrumentos 

neuropsicológicos e psicológicos buscando investigar efeitos deletérios decorrentes dos 

tratamentos administrados em crianças acometidas por LLA ainda são controversos. 

Poucos destes estudos, entretanto, empregam delineamento experimental controlado, 
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tendo em vista a variabilidade de instrumentos utilizados, aliado à escassez de 

instrumentos direcionados à população infantil.  

Soma-se aos aspectos citados, o próprio caráter multifatorial da enfermidade e 

dos protocolos de tratamento contemporâneos, que em sua maioria utilizam doses mais 

baixas de radioterapia e formas mais intensivas de quimioterapia que é constituída por 

diferentes fármacos (Waber et al., 2007). Tais peculiaridades, portanto, evidenciam a 

dificuldade na consolidação dos dados encontrados. No entanto, a própria inconsistência 

de tais achados estimula o interesse de estudiosos acerca dos déficits intelectuais e 

neuropsicológicos que estejam associados à radioterapia craniana e aos componentes 

quimioterápicos (Butler & Haser, 2006).    

Nos últimos anos, diversas pesquisas realizadas fora do Brasil têm se voltado a 

investigar o funcionamento neuropsicológico dos sobreviventes da LLA que receberam 

radioterapia de crânio e/ou quimioterapia como prevenção da doença no SNC.  

Conforme abordado por Butler e Haser (2006), os primeiros estudos realizados nesse 

âmbito estavam fortemente relacionados ao domínio intelectual e ao desempenho 

acadêmico, de modo que habilidades mais específicas do funcionamento cognitivo eram 

raramente abordadas. Desta forma, estão entre os impactos relatados na literatura 

declínios na capacidade intelectual, desempenho acadêmico, memória e aprendizagem, 

a atenção e a concentração, velocidade do processamento de informação, habilidade 

visuo-espacial, funcionamento psicomotor e funcionamento executivo (Campbell et al., 

2007). Cole e Kamen (2006) ressaltam que as alterações cognitivas evidenciadas podem 

ser transitórias ou persistentes, e que embora a utilização de técnicas de neuroimagem 

seja de grande importância, nem sempre é possível correlacionar os dados oriundos 

destes instrumentos com aqueles provenientes de avaliações neuropsicológicas. 

Diversos estudos freqüentemente indicam que as crianças tratadas com 
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radioterapia experienciam maiores impactos neurocognitivos do que aquelas submetidas 

apenas à quimioterapia (Cole & Kamen, 2006; Moleski, 2000). Entretanto, 

pesquisadores como Raymond-Speden et al. (2000) contestam tal afirmação visto que 

em seus estudos não foram encontradas diferenças de funcionamento cognitivo entre 

crianças irradiadas e aquelas submetidas apenas à quimioterapia. Em contrapartida, 

estes autores revelam que quando comparadas a grupos-controle, foi evidenciado 

rebaixamento da capacidade intelectual e do desempenho acadêmico em ambos os 

grupos experimentais compostos por crianças com LLA.  

Nesse sentido, a relação entre a modalidade de tratamento envolvida com 

prejuízos na esfera cognitiva constitui-se como um dos principais focos de investigação 

e polêmica neste tema, conforme abordado nas subseções seguintes.  

4.1 Efeitos neurocognitivos associados à radioterapia 
 

A radioterapia de crânio tem sido comumente apontada como a modalidade 

terapêutica associada às principais seqüelas pós-tratamento vivenciadas por 

sobreviventes de neoplasias. De acordo com Cole e Kamen (2006) este procedimento 

parece ter maior impacto sobre a desmielinização das estruturas nervosas, o que 

ocasionaria os déficits detectáveis no funcionamento cognitivo. Conforme aponta 

Mennes et al. (2005) as crianças em tratamento para LLA que receberam radioterapia, 

apresentaram um declínio significativo nos escores de QI, foram encaminhadas com 

mais freqüência para programas de educação especial e, em sua maioria alcançaram um 

baixo nível de escolaridade. 

A radioterapia craniana também tem sido associada à expansão ventricular, 

comprometimento vascular, e calcificações focais capazes de progredir anos depois de 

concluído o tratamento (Luvone et al., 2002). Neste âmbito, a relação entre a dosagem 
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da radioterapia e o risco de neurotoxicidade é uma questão que continua em debate, 

visto que experimentos clínicos apresentaram escassas diferenças em termos de 

neurotoxicidade quando a dosagem da radioterapia é reduzida de 24Gy para 18Gy. Tais 

achados, portanto, dificultam o estabelecimento de uma dosagem segura no que 

concerne a esta modalidade terapêutica, tendo em vista que a mesma também se 

configura como uma das mais eficientes no combate à ação leucêmica (Cole & Kamen, 

2006; Duffner, 2004).  

Langer et al. (2002) afirmam que estudos neuropsicológicos realizados com 

sobreviventes de LLA sugerem que aqueles que recebem profilaxia do SNC através da 

radioterapia (18-24 Gy) sofrem decréscimos estatisticamente significativos na escala 

total de QI quando comparados com pacientes controle não irradiados.  Esta diferença 

parece ser ainda mais relevante entre crianças que receberam dose mais elevada de CRT 

(24 em vez de 18 Gy) e tinham idade inferior a cinco anos no momento do diagnóstico. 

Estudos elencados por Campbell et al. (2007) em revisão acerca dos impactos 

cognitivos decorrentes dos tratamentos específicos direcionados ao SNC na LLA 

revelaram a existência de déficits neurocognitivos significativos, em especial nos 

domínios da atenção, velocidade de processamento de informação e funcionamento 

executivo. Esses estudos mostraram que crianças que foram submetidas aos protocolos 

que incluíam radioterapia de crânio obtiveram escore do funcionamento intelectual 

global abaixo daquele obtido por crianças que receberam apenas quimioterapia. Achado 

semelhante foi relatado por Moleski (2000) em levantamento de estudos acerca dos 

efeitos cognitivos da radioterapia craniana em crianças com LLA, no qual mais de 2/3 

dos estudos encontrados evidenciou desempenho inferior a 1 desvio padrão no 

funcionamento intelectivo em pacientes irradiados, comparados com diversos grupos-

controles (Moleski, 2000). 
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Apesar de diversos estudos defenderem que a irradiação craniana acarreta efeitos 

cognitivos adversos, estes achados não são unânimes. Neste âmbito, o método 

empregado nestas pesquisas tem sido elencado como um dos principais responsáveis 

pela discrepância encontrada. Como exemplo, Fletcher e Copeland (1988) ressaltaram 

que alguns estudos que enfatizam os danos decorrentes da radioterapia não 

evidenciaram os efeitos deletérios do tratamento relacionando-os com o momento em 

que a investigação foi realizada, tendo em vista que os déficits tendem a surgir vários 

anos após a cessação da terapia, enquanto o funcionamento cognitivo de crianças em 

tratamento comumente não se encontra prejudicado. Nessa mesma perspectiva, Langer 

et al. (2002) relatam que não foram verificados comprometimentos no funcionamento 

neuropsicológico imediatamente após a radioterapia profilática para o SNC. Entretanto, 

com o passar dos anos os pacientes irradiados mostram redução de desempenho em 

instrumentos neuropsicológicos, atingindo um declínio anual de cerca de 3,7 pontos no 

QI Total. 

Efeitos tardios, diferentemente dos efeitos agudos, são aqueles que ocorrem após 

o término do tratamento, que geralmente é de três ou mais anos após o diagnóstico. 

Correlações negativas entre QI e o tempo transcorrido desde a utilização da radioterapia 

foram encontrados, assim como declínios significativos no QI tornaram-se visíveis com 

o aumento do tempo decorrido desde o diagnóstico. Nessa perspectiva efeitos tardios da 

radioterapia, são entendidos como crônicos, e possivelmente apresentam um curso 

progressivo (Moleski, 2000).  

 

4.2 Efeitos neurocognitivos associados à quimioterapia combinada à radioterapia 
 

A combinação da quimioterapia intratecal com a radioterapia craniana tem sido 
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considerada como a terapêutica associada a prejuízos neurocognitivos tardios mais 

severos em sobreviventes de LLA (Raymond-Spenden et al, 2000). Alguns estudiosos 

propõem que isto deve-se ao fato de a radioterapia proporcionar maior permeabilidade 

da barreira hematoencefálica6 aos componentes neurotóxicos presentes na quimioterapia 

(Cole & Kamen, 2006).  

O estudo desenvolvido por Waber et al. (2007), comparou o funcionamento 

cognitivo de dois grupos de crianças diagnosticadas com LLA de risco intermediário 

que foram submetidas a tratamentos diferenciados. O primeiro grupo, composto por 39 

crianças, recebeu irradiação craniana de 18Gy, fracionados em duas doses de 9Gy ao 

dia, combinada à quimioterapia intratecal dupla composta pelos fármacos metotrexato e 

citarabina. O outro grupo, por sua vez, com 30 crianças, foi submetido à intensiva 

quimioterapia intratecal tripla, constituída pelas drogas metotrexato, citarabina e 

hidrocortisona. Em tal pesquisa, não foram encontradas diferenças significativas entre 

os grupos no que se refere ao desempenho nas tarefas que avaliaram capacidades 

cognitivas básicas. No entanto, foi visto que as crianças tratadas com irradiação 

associada à quimioterapia intratecal dupla apresentavam pior desempenho em provas de 

fluência verbal e, de acordo com relatos de familiares, exibiam dificuldades na 

modulação do comportamento. 

De acordo com Moleski (2000), embora não haja consenso sobre uma gama 

particular de prejuízos a longo prazo em sobreviventes de LLA, pode-se afirmar com 

segurança que aqueles que receberam uma combinação de radioterapia e metotrexato 

intratecal apresentam déficits na memória de longo prazo, memória visoespacial, 

memória verbal, memória auditiva, na metacognição, reconhecimento verbal, em 

                                                 
6 Estrutura membrânica presente em praticamente todas as regiões do SNC, que tem como funções 
principais: a) assegurar o equilíbrio iônico do tecido nervoso; b) controlar a entrada de substâncias 
fisiologicamente importantes ao funcionamento cerebral; c) mediar a saída de substâncias potencialmente 
neurotóxicas (Lent, 2004)  
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habilidades visoespaciais e motoras , na velocidade de processamento e atenção, visto 

que são domínios frequentemente relatados como afetados.  

Outro estudo desenvolvido por Campbell et al. (2007) verificou que os grupos de 

LLA que receberam radioterapia somado à quimioterapia intratecal apresentam um 

desempenho significativamente pior no funcionamento intelectual geral quando 

comparados àqueles que receberam quimioterapia intratecal isolada. Entretanto, os 

efeitos para outras variáveis específicas do funcionamento cognitivo ou não indicou 

nenhuma diferença significativa entre os grupos de tratamento ou os resultados foram 

inconsistentes considerando os métodos de comparação. 

Langer et al. (2002) realizaram estudo através do qual evidenciaram que a 

irradiação preventiva do SNC, como usado no início de 1980, em combinação com 

aplicações de metotrexato promove prejuízos neuropsicológicos e parece ser um fator 

de déficits intelectuais e cognitivos em sobreviventes de LLA, apresentando maior risco 

para desenvolver deficiências na atenção, na concentração e na capacidade de 

seqüenciamento e transformação da informação, medido pelo índice de resistência à 

distratibilidade.  

Vale ressaltar, que, exceto por um breve período na década 1970, praticamente a 

maioria dos pacientes que receberam radioterapia, utilizaram outras modalidades 

terapêuticas como profilaxia da LLA no SNC.  Portanto, vários estudos apresentando 

seqüelas cognitivas decorrentes da radioterapia craniana podem ser equivocados, visto 

que freqüentemente há o uso concomitante de quimioterapia intratecal e intravenosa 

com a radioterapia. Os protocolos variam entre instituições quanto aos tipos e 

quantidades de agentes quimioterápicos administrados. Portanto, as diferenças nos 

resultados entre as crianças submetidas à mesma dosagem de radiação podem estar 

associadas às diferenças na quantidade e tipo de quimioterapia que receberam (Moleski, 
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2000). 

 

4.3 Efeitos neurocognitivos associados à quimioterapia isolada 
 

A possibilidade de que a radioterapia de crânio seja a principal responsável pelo 

surgimento de déficits no funcionamento neurocognitivo – além de estar associada a 

outros danos, tem tornado a quimioterapia isolada progressivamente o tratamento 

padrão para crianças diagnosticadas com LLA. No entanto, ainda são escassos os 

estudos acerca dos impactos neuropsicológicos resultantes do uso da quimioterapia 

isolada, notadamente no que se refere aos fármacos utilizados na etapa do tratamento 

direcionado à proteção do sistema nervoso central. Vale salientar que soma-se à 

escassez anteriormente aludida, relativa polêmica acerca das relações entre a eficácia de 

cura desta modalidade de tratamento, comumente identificada como menos prejudicial, 

e a presença de sequelas neurocognitivas, embora estas últimas pareçam ser mais sutis 

do que aqueles relacionadas à radioterapia (Cole & Kamen, 2006).  

Desta forma, constata-se que a utilização da quimioterapia sem radioterapia 

direcionada ao SNC não pode ser assumida como uma forma benigna de tratamento. De 

forma semelhante ao que acontece em relação à radioterapia, a controvérsia pode ser 

encontrada tanto no que diz respeito à existência, à modalidade e à extensão dos 

déficits, como mais especificamente à relação entre a substância e/ou dosagem utilizada 

e ocorrência de um déficit cognitivo particular, visto que os protocolos de tratamento 

administrados variam em função dos diferentes fármacos utilizados, bem como de suas 

dosagens (Buizer et al., 2009).  

Nesse âmbito, destaca-se um conjunto de estudos que busca explicitar as 

modalidades dos declínios neurocognitivos decorrentes do uso exclusivo de fármacos 
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específicos (sem radioterapia) nas diferentes etapas do tratamento quimioterápico. Em 

especial são destacados o metotrexato, a citarabina e os corticoesteróides (Nathan et al. 

2007).  

O metotrexato é a base de toda terapia e parece estar associado a efeitos 

cognitivos tardios, notadamente quando há associação do uso intravenoso ou intratecal 

com a radioterapia de crânio (Moleski, 2000). Ainda não há uma relação claramente 

estabelecida entre o efeito acumulativo de doses deste fármaco e distúrbios 

neurocognitivos. Portanto, a fisiopatologia da neurotoxicidade decorrente do uso de 

metotrexato ainda não é totalmente esclarecida, mas acredita-se que seja de caráter 

multifatorial. Hipóteses predominantes fundamentam-se em alterações de folato em vias 

metabólicas, resultando em processo subclínico de desmielinização, na produção de 

aminoácidos excitatórios e no comprometimento da síntese de neurotransmissores como 

a serotonina e a dopamina (Buizer et al., 2009).  

No que se refere à citarabina, acredita-se que o seu uso intravenoso provoca 

grande neurotoxicidade, incluindo dentre os efeitos disfunções cerebelares. No entanto, 

tais implicações parecem estar mais relacionadas ao tempo de exposição ao fármaco do 

que à intensidade da dose (Cole & Kamen, 2006; Spiegler et al., 2006).  

Os corticoesteróides, igualmente utilizados em todos os protocolos, são 

ministrados oralmente (prednisona ou dexametasona) e na modalidade intratecal 

(hidrocortisona). A hidrocortisona, em especial, tem sido associada a déficits 

neurocognitivos tardios (Waber et al., 2000). Entretanto, a necessidade do uso 

combinado dos fármacos dificulta o estabelecimento de relações precisas entre um 

fármaco específico e um déficit neurocognitivo tardio peculiar (Nathan et al., 2007). 

O Quociente de Inteligência (QI) é uma medida freqüentemente presente nos 

estudos acerca dos impactos neurocognitivos provenientes do tratamento de LLA. A 
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maioria dos estudos encontrados por Buizer et al. (2009), que fizeram uso de tal medida, 

demonstrou que não havia diferença expressiva entre o QI global de crianças 

diagnosticadas com LLA tratadas apenas com quimioterapia e o grupo-controle 

igualmente avaliado. Isto posto, a polêmica derivada de tais resultados aborda a 

possibilidade desta medida não ser suficientemente sensível e/ou adequada para 

investigar os déficits cognitivos progressivos decorrentes do tratamento quimioterápico, 

notadamente quando são consideradas as queixas de dificuldades escolares emergentes 

nesse subgrupo (Butler & Haser, 2006).  

De acordo com Moleski (2000), os efeitos da quimioterapia no SNC podem 

envolver déficits relacionados a habilidades específicas. Deste modo, a constatação que 

os testes de inteligência avaliam uma série de habilidades simultaneamente, e que estes 

não são elaborados para dar informações sobre as competências específicas, justificam 

porque este déficits podem ser obscurecidos. Para isso, torna-se necessária a utilização 

de uma bateria neuropsicológica mais abrangente.  

 Prejuízos importantes no funcionamento executivo também têm sido 

freqüentemente identificados em crianças sobreviventes de LLA, tratadas apenas com 

quimioterapia, sendo evidenciados problemas de comportamento e baixo desempenho 

na escola. No entanto, estudos observam que a taxa de crianças com LLA tratadas 

apenas com quimioterapia e que necessitam de serviços de educação especial foi 

relativamente baixa quando comparada a publicações anteriores acerca de pacientes 

pediátricos com LLA que receberam radioterapia craniana (Buizer et al., 2009).  

Lofstad, Reinfjell, Hestad e Diseth (2009) utilizaram as Escalas Wechsler de 

Inteligência para Crianças (WISC) e observaram aspectos específicos do funcionamento 

cognitivos dos indivíduos com LLA. A partir disso, encontraram desempenho abaixo do 

esperado no que se refere ao funcionamento verbal, resolução de problemas complexos 
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de aritmética e tarefas visoespaciais, atenção e velocidade de processamento, quando 

comparados a um grupo controle pareado de acordo com as variáveis idade e sexo. De 

acordo com estes estudiosos as tarefas mencionadas requerem o bom funcionamento das 

atividades mentais superiores ou funções do lobo frontal, o que pode caracterizar um 

fator comum na expressão dessas dificuldades (Lofstad et al., 2009).  

 A revisão desenvolvida por Peterson et al. (2008) acerca de estudos voltados à 

investigação das seqüelas neurocognitivas em crianças submetidas a tratamento apenas 

quimioterápico revelou predominância no relato de déficits leves de habilidade motora 

fina, prejuízos no funcionamento executivo e na memória verbal. 

 Moleski (2000) realizou um mapeamento da literatura publicada entre 1981 e 

1997 sobre os impactos decorrentes do uso da quimioterapia isolada em pacientes 

pediátricos diagnosticados com LLA, bem como de referências que analisam o 

funcionamento dessa população utilizando-se, para tanto, de grupos-controle 

constituídos por indivíduos saudáveis ou diagnosticados com outras enfermidades, 

como neoplasias que não requerem tratamento direcionado ao SNC ou doenças 

crônicas. A partir disso foi percebido que cerca de dois terços da pesquisa sobre os 

efeitos da quimioterapia profilática para o SNC na LLA documentou declínios 

significativos em um ou vários aspectos do funcionamento intelectual funcionamento. 

Neste âmbito, estudos incluindo um grupo controle formado por crianças saudáveis ou 

pacientes de câncer que não receberam quimioterapia direcionada ao SNC são quase 

unânimes em seus resultados de diferenças significativas nas habilidades cognitivas 

entre esses grupos controle e sobreviventes de LLA. 

Nesta perspectiva, estudos abordando fatores específicos do funcionamento 

neuropsicológico subjacentes aos déficits acadêmicos começaram a ser estruturados. 

Nestes, os domínios indicados como os mais comprometidos foram: atenção, velocidade 
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do processamento da informação, memória, compreensão verbal, visoespacialidade e 

habilidades visomotoras (Buizer, Soneville, Heuvel-Eibrink, Njiokiktjien & Veerman, 

2005). No entanto, tais estudos polemizam em torno de possíveis fatores que 

favoreceriam o surgimento de declínio cognitivo específico, conforme discutido na 

seção a seguir.  

4.4 Fatores de risco  
 

Vários são os fatores de risco relatados na literatura associados às seqüelas 

neurocognitivas encontradas em crianças submetidas à terapia profilática para o SNC. A 

seguir serão discutidos os principais fatores mencionados. 

 

 a) Idade da criança no momento do diagnóstico 

Diversos estudos vêm demonstrando que quanto mais jovens no momento do 

diagnóstico, mais significativos parecem ser os impactos cognitivos associados ao 

tratamento da LLA, provavelmente devido à maior vulnerabilidade das estruturas 

cerebrais que se encontram em processo maturacional, como já abordado. Nessa 

perspectiva, tem sido amplamente aceita a idéia de que as crianças menores de 5 anos de 

idade no momento do diagnóstico da LLA são as mais vulneráveis a seqüelas 

relacionadas ao tratamento, e desta forma apresentam prejuízos cognitivos mais 

notáveis a longo prazo. 

Nesse âmbito, estudos têm comparado o desempenho de grupos construídos em 

função da idade do paciente no momento do diagnóstico, comumente considerando dois 

grupos, a saber, diagnóstico antes e após os 5 anos de idade. Embora não exista razões 

desenvolvimentais para a utilização dessa idade específica como separação categórica, a 

evidência empírica demonstra  que crianças mais novas tratadas para LLA são mais 



72 
 

suscetíveis a déficits cognitivos do que crianças mais velhas (Campbell et al., 2007; 

Spiegler et al., 2006). O estudo elaborado por Langer et al. (2002), corrobora tais 

evidências, concluindo que crianças diagnosticadas com menos de 5 anos apresentaram 

maiores prejuízos no desenvolvimento sensório-motor, no desempenho intelectivo e na 

organização perceptual.  

De acordo com Lofstad et al. (2009) o cérebro jovem passa por um rápido 

desenvolvimento, marcado por aumento importante no volume da substância branca, 

particularmente no lobo frontal, mas também no hemisfério direito e em áreas 

associativas. A imaturidade da substância branca em áreas subjacentes a um 

desenvolvimento acelerado é visto como importante causa de vulnerabilidade. Além 

disso, estas áreas estão implicadas no funcionamento neurocognitivo complexo.  

 

b) Intensidade do tratamento 

A intensidade da terapia é adequada ao grupo de risco no qual o paciente é 

classificado, considerando critérios clínicos e biológicos da LLA (Lofstad et al., 2009) e 

tem sido associada à presença de seqüelas neurocognitivas, especialmente em estudos 

que investigam os domínios de atenção e visomotricidade. Efeitos deletérios foram 

majoritariamente encontrados em crianças que receberam tratamento intensificado, 

sobretudo caracterizado por altas doses de metotrexato sistêmico.  De acordo com 

Moore (2005), em alguns casos, a utilização de dosagens elevadas – tanto de 

quimioterapia como de radioterapia – pode ser fonte de disfunções cognitivas mais 

graves, por outro lado, dosagens que minimizam a toxicidade podem aumentar a chance 

de recidiva ou progressão da doença.  

Estudo norte-americano conduzido por Carey et al. (2007) discutiu o efeito do 

uso intravenoso do metotrexato, comparando os dados de 42 crianças em dois 
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momentos do tratamento: logo após o diagnóstico e um ano depois. Estes pacientes 

foram submetidos a dois protocolos distintos. Um dos grupos, composto por 19 

crianças, fez uso de 1g/m² de metotrexato intravenoso num período de 24h, enquanto o 

segundo grupo, composto por 13 crianças, foi tratado com 2g/m² de metotrexato 

intravenoso em 4h. Foram realizadas medidas nos domínios da memória de trabalho, 

memória não-verbal e memória verbal a partir das quais foi possível identificar a 

existência de comprometimentos importantes detectados um ano após o tratamento no 

que se refere à memória de trabalho.  

Adicionalmente, os pesquisadores notaram que a severidade dos impactos parece 

estar diretamente relacionada à intensidade do tratamento – dose maior de metotrexato 

em intervalo menor de tempo, nos diferentes domínios investigados. Entretanto, estes 

autores destacam que déficits cognitivos na memória de trabalho e nas habilidades não 

verbais podem surgir já no primeiro ano de tratamento, o que reforça a tese do risco de 

seqüelas neurocognitivas decorrentes da utilização deste fármaco (Carey et al., 2007).  

 

c) Tempo decorrido desde o início do tratamento 

Outro aspecto comumente citado como variável importante no desenvolvimento 

de prejuízos neurocognitivos é o tempo decorrido desde o início do tratamento do 

paciente. Nesta direção Jansen et al. (2005) destacam que frequentemente não são 

verificadas alterações importantes no âmbito do funcionamento neurocognitivo em 

crianças que estão entre as etapas de indução e manutenção da terapia. Somado a isso, 

diversos autores propõem que embora seja possível identificar toxicidade aguda e 

subaguda durante a fase de tratamento, estas alterações são geralmente transitórias, de 

forma que são superadas na maioria das vezes sem intervenção médica. Por outro lado, 

enfatizam que os efeitos tardios podem persistir por anos ou serem permanentes e 
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apresentam-se de forma mais evidente atingindo um maior número de domínios 

cognitivos após o término do tratamento. Desta forma, crianças sobreviventes de LLA 

parecem enfrentar freqüentemente dificuldades específicas em matemática, em 

formação de conceitos, em mecanismos de aprendizagem não-verbal dependentes da 

atenção, percepção visual e memória, bem como comprometimento de habilidades 

verbais (Cole & Kamen, 2006; Lofstad et al., 2009).  

 

d) Sexo do paciente 

A variável sexo da criança diagnosticada com LLA tem atraído a atenção dos 

pesquisadores, não apenas no que diz respeito a dados epidemiológicos, mas também no 

que concerne às diferenças encontradas entre meninos e meninas quanto aos seus 

desempenhos em avaliações cognitivas. Vários estudos expressam maior 

vulnerabilidade em crianças do sexo feminino no que concerne às seqüelas 

neurocognitivas associadas ao tratamento direcionado ao SNC, embora não haja 

consenso entre os diferentes estudos, notadamente em termos de explicações causais 

para tais achados (Butler & Haser, 2006; Moore, 2005).  

Von der Weid et al (2003), observaram a partir de análise univariada que as 

meninas obtiveram resultados nitidamente inferiores, tanto no que se refere ao 

desempenho nos domínios verbal e não-verbal da inteligência, apresentando diferença 

inferior de cerca de 10 pontos no QI na escala total, verbal e de execução. O percentual 

de meninas com QI global em torno de 85 foi três vezes superior ao de sujeitos do sexo 

masculino. Na análise multivariada, o sexo mostrou-se como fator prognóstico 

independente importante, visto que as meninas apresentavam pontuação bastante 

inferior ao dos meninos. Em sete (quatro verbais e três não-verbais) dos 11 itens do teste 

WISC-R, o desempenho das meninas foi nitidamente inferior ao dos meninos. Uma das 
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hipóteses para tal aspecto é que as diferenças entre os gêneros no processo maturacional 

do cérebro podem estar implicadas em tal disparidade. Entretanto, de acordo com o 

Bellis et al. (2001) essas diferenças ainda não são completamente compreendidas. 

Conforme estudo realizado com o uso de Ressonância Magnética em crianças e 

adolescentes, buscando elucidar as relações existentes entre as variáveis: idade, sexo, 

volume de substância branca e cinzenta em crianças saudáveis, existem mudanças 

neurodesenvolvimentais importantes relacionadas ao sexo e à idade do sujeito. Nesse 

âmbito, observa-se diferenças neurodesenvolvimentais importantes entre os gêneros, em 

especial quanto ao aumento da substância branca durante a infância – diretamente 

envolvida com o processo de mielinização, elucidando que este processo ocorre em 

tempo mais reduzido nas meninas do que nos meninos, o que poderia torná-las mais 

vulneráveis aos efeitos da irradiação craniana e aos agentes neurotóxicos da 

quimioterapia (Bellis et al., 2001; Buizer et al, 2009; Buizer et al, 2005; Peterson et al., 

2008).  

Neste sentido, impactos do tratamento sobre a mielinização cerebral têm sido 

fortemente associados aos fatores de riscos explicitados, constituindo-se como aspecto 

de grande relevância na investigação de características neuronais subjacentes aos 

prejuízos cognitivos tardios apresentados por crianças sobreviventes da LLA (Butler & 

Haser, 2006). De acordo com Cole e Kamen (2006) o fato de ocorrerem variações 

temporais em termos de densidade de mielinização nas diferentes regiões cerebrais pode 

explicar parcialmente porque algumas funções são comumente mais afetadas do que 

outras, visto que todo o cérebro é exposto à ação dos agentes terapêuticos durante o 

tratamento, podendo resultar em danos difusos à substância branca.  

Nesta direção, apesar do uso de exames de neuroimagem proporcionarem a 

observação de indícios de calcificações, insultos vasculares e desarranjos na barreira 
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hemato-encefálica, a redução da substância branca é apontada como um dos principais 

elementos envolvidos com a ocorrência de disfunções cognitivas nestes indivíduos 

(Mulhern & Butler, 2004).  

Como o desenvolvimento cerebral e o processo de mielinização das fibras 

nervosas não se encontram concluídos ao nascimento, tal fato pode acarretar em maior 

suscetibilidade deste processo aos efeitos tóxicos da quimioterapia e radioterapia 

quando estes são administrados em um período crítico do neurodesenvolvimento, ou 

seja, entre dois e cinco anos de idade, período em que a maioria dos sobreviventes de 

LLA realizam o tratamento (Butler & Haser, 2006; Cole & Kamen, 2006).  Mulhern e 

Butler (2004) reforçam essa hipótese ao ressaltarem que o lobo frontal, região cerebral 

que apresenta elevada densidade de mielina e uma maturação posterior, está diretamente 

envolvido com habilidades visoespaciais, frequentemente afetadas em sobreviventes de 

LLA. 

 A proliferação de evidências acerca de que crianças e adolescentes sobreviventes 

de LLA experienciam impactos cognitivos variados subjacentes às dificuldades sócio-

acadêmicas, bem como a escassez de dados brasileiros no tocante a essa temática, 

delineia o presente estudo. Este estudo centra-se na investigação dos principais 

prejuízos associados ao tratamento LLA de acordo com a literatura, a saber, sistemas 

atencionais, funções executivas e sistemas de memória, e como conseqüência destes 

déficits, impactos na capacidade intelectiva, com base no uso de instrumentos 

neuropsicológicos e psicológicos. Portanto, o próximo capítulo abordará brevemente 

conceitos e concepções teóricas acerca dos domínios avaliados. 
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5. Habilidades Cognitivas Investigadas: uma breve apresentação 
 

  

5.1 Capacidade Intelectiva 
 

 

Conforme afirmam Mäder, Thaís e Ferreira (2004) e Flores-Mendoza (2010) a 

inteligência se constitui como um construto bastante complexo e diversificado. Pode ser 

definido como o funcionamento conjunto de aspectos ou habilidades referentes à 

adaptação ao meio, à aprendizagem, à resolução de problemas, ao raciocínio lógico e 

pensamento abstrato, realizado através do uso de símbolos e conceitos, elementos que 

refletem em especial as experiências do indivíduo. Flores-Mendoza (2010) ressaltam 

ainda, que a inteligência se constitui como construto psicológico amplo, estável e de 

grande relevância para a qualidade de vida em geral.  

O estudo da inteligência tem sido um campo de grande interesse para a 

psicologia, as neurociências, notadamente para a neuropsicologia, que elabora modelos 

neuropsicológicos visando compreender a inteligência, a partir da relação entre o 

comportamento e o funcionamento cerebral (Mäder et al., 2004).  

Dentre os modelos elaborados para compreensão e explicação da inteligência 

Mäder et al. (2004) destacam quatro: 

1) O modelo desenvolvido por Charles Spearman – propõe a existência de um 

fator geral (fator g) que perpassa as mais diversas operações mentais 

realizadas pelo indivíduo, sugerindo que este se constitui como aspecto 

básico da inteligência (Mäder et al., 2004); 

2) A relação entre a inteligência e os Lobos Frontais proposta por Luria – 

refere-se à idéia de que os lobos frontais se configuram como o ramo 
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executivo da inteligência, de modo que a inteligência resulta do 

funcionamento integrado e dinâmico das três unidades funcionais (acima 

descritas) coordenado pelos lobos frontais (Luria, 1981). 

3) Os processos seqüenciais e simultâneos de Das – voltados à categorização 

dos processos mentais, discriminando as diferentes operações pelas quais as 

informações atravessam. Enfoca-se aqui um processo fundamentado em uma 

série de estágios, de forma que a inteligência se caracteriza como a 

capacidade de utilizar a informação adquirida através de procedimentos 

simultâneos e sucessivos, visando um objetivo específico (Mäder et al., 

2004).  

4) Os estágios de Piaget –  propõe que a inteligência deve ser definida como a 

capacidade de adaptação do indivíduo, caracterizada por um estado de 

equilíbrio para o qual tendem as diversas adaptações sensório-motoras e 

cognitivas que se sucedem (Mäder et al., 2004). 

 

A psicometria se destacou ao longo dos anos como uma das principais áreas da 

ciência psicológica voltada à mensuração de aspectos quantitativos e qualitativos da 

inteligência (Mäder et al., 2004). No âmbito da neuropsicologia, Simões (2002) ressalta 

que a avaliação neuropsicológica sempre deve incluir a investigação das funções 

intelectuais verbais e não-verbais e, se possível, com o uso de um exame de inteligência 

como o WISC-III que permite estimar o potencial intelectivo global, bem como 

dimensões mais específicas que integram o conceito de inteligência. 

Simões (2002) defende que a apreciação da capacidade intelectiva de forma 

isolada não satisfaz as necessidades da avaliação neuropsicológica em sua totalidade, 

visto que não fornece informações suficientes acerca de diversos outros aspectos 
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imprescindíveis à compreensão do funcionamento do Sistema Nervoso Central. Soma-

se a isso o fato do valor de QI de crianças com várias alterações do SNC encontrar-se 

comumente dentro do esperado, inferindo-se a partir disso que os testes de QI podem se 

caracterizar como medida insensível a diversas disfunções neuropsicológicas, o que 

demanda a utilização de instrumentos neuropsicológicos mais específicos (Simões, 

2002). 

Nesse contexto, de acordo com Mäder et al. (2004) estudos têm investigado se 

há correlação entre as medidas fornecidas pelo WISC-III e aspectos da estrutura, 

organização e funcionamento cerebral, de modo que a utilização deste instrumento tem 

trazido contribuições importantes para a compreensão da relação entre a atividade 

cerebral e as habilidades cognitivas humanas.  

Na atualidade, vêm sendo desenvolvidos diversos estudos que buscam 

correlacionar diferenças regionais de volume cerebral – a partir do uso de técnicas de 

neuroimagem – com as informações obtidas através de instrumentos que avaliam a 

capacidade intelectiva, como o WISC-III. Entretanto, seus resultados são apenas 

parcialmente consistentes. A maioria destes estudos evidencia a presença de correlações 

significativas principalmente entre as regiões frontais e as diferenças cognitivas 

encontradas entre os sujeitos, por outro lado, outros defendem que estas correlações 

estariam distribuídas por todo o cérebro (Flores-Mendoza, 2010).  

 

5.1 Sistemas Atencionais 
 
 

Dentre as funções e habilidades a serem investigadas neste estudo destaca-se a 

atenção, responsável pelo processamento de quantidade limitada de informações 

provenientes do meio externo ou produzidas no interior do corpo do sujeito (Luria, 
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1981). De acordo com Malloy-Diniz, Capellini, Malloy-Diniz e Leite (2008), as 

habilidades concernentes ao construto da atenção dizem respeito à concentração, 

manutenção do estado alerta e observação, inibição de estímulos distratores ou 

irrelevantes, esforço mental, bem como alternância entre estímulos diferenciados. De 

acordo com Lezak (2004), estas diversas habilidades atuam de forma conjunta ou 

sobrepostas, especialmente em colaboração com outras habilidades cognitivas. 

Desta forma, um primeiro aspecto a ser destacado no que concerne à avaliação 

da atenção é a constatação de que esta função deve ser considerada como um sistema 

multifacetado que abrange domínios distintos e muitas vezes complementares, que 

podem ser conceituados a partir de sua natureza e operacionalização (Siéroff & Piquard, 

2004; Nahas & Xavier, 2004).  

No que se refere à sua natureza, a atenção pode ser classificada como voluntária 

– envolvendo a seleção ativa e deliberada do indivíduo em uma determinada atividade, 

diretamente ligada às motivações, interesses e expectativas – ou involuntária, suscitada 

a partir das características próprias dos estímulos, ou seja, ocorrendo diante de eventos 

repentinos no ambiente (Dalgalarrondo, 2000).  

No que se refere à sua operacionalização, a atenção pode ser seletiva – 

relacionada à priorização e discriminação de informações, na qual o sujeito direciona 

voluntariamente o foco atencional para categoria específica de estímulos, em detrimento 

de outros considerados por ele como de menor relevância; sustentada, correspondendo à 

capacidade do sujeito em manter a seletividade ou foco atencional sobre estímulos 

específicos durante período de tempo mais prolongado, comumente conceituada como 

"concentração” (Muszkat, 2008); dividida, corresponde à capacidade do indivíduo em 

discriminar informações concomitantes, sejam estas provenientes de fontes sensoriais 

equivalentes ou diversas,  através da distribuição dos recursos atencionais (Montiel & 
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Capovilla, 2007; Muszkat, 2008) e; alternada, que diz respeito à capacidade de alternar 

os recursos de atenção entre diferentes estímulos, de forma que possibilita o ajuste de 

respostas e seleção de estímulos de acordo com as diferentes demandas (Lezak, 2004; 

Muszkat, 2008). É válido destacar que a divisão da atenção é basicamente esquemática, 

uma vez que a atividade cognitiva integrada geralmente envolve mais de um subtipo 

atencional. 

Assim como não é reconhecida como um único construto, a atenção também não 

pode ser compreendida como produto de uma área cerebral específica, visto que o seu 

funcionamento adequado demanda o funcionamento integrado e dinâmico do cérebro, 

realizado através de redes neurais corticais e subcorticais (Muszkat, 2008). 

O desenvolvimento dos sistemas atencionais acompanha o processo de 

maturação das regiões e circuitos com eles envolvidos. Assim, nos primeiros meses de 

vida, os sistemas atencionais são caracterizados por mecanismos elementares e 

involuntários, assegurados pela formação reticular implicada também com os diferentes 

níveis de vigília e/ou alerta (Muszkat, 2008).  Junto a estes mecanismos, os recém 

nascidos já apresentam a capacidade de inibir informações irrelevantes, bem como 

habituar-se a estímulos repetidos e recorrentes, habilidades que requerem a atuação do 

córtex límbico (Muszkat, 2008).  

De acordo com Nahas e Xavier (2005), já um mês após o nascimento os bebês 

apresentam habilidades de manter o olhar fixo, processo resultante da ação de camadas 

mais complexas do córtex capazes de ativar a ação inibitória. O processo de manutenção 

do foco atencional apresenta aprimoramento progressivo ao longo do desenvolvimento, 

de modo que entre os três e os seis meses de vida, os bebês são capazes de fixar o olhar 

em objetos por um período bastante prolongado, especialmente quando estes 

apresentam grandes contrastes (Nahas & Xavier, 2005). Entretanto, de acordo com 
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Muszkat (2008), tais crianças têm dificuldade em retirar o foco atencional de diversos 

estímulos sensoriais, tais como, faces familiares, luzes ou formas coloridas, 

evidenciando-se a impossibilidade da regulação da atenção devido ao momento ainda 

prematuro desta função.  

A partir do 6º mês de vida, inicia-se o desenvolvimento dos mecanismos 

atencionais caracteristicamente endógenos. Nesta direção, por volta dos dois anos de 

idade, os mecanismos atencionais adquirem maior estabilidade e o foco atencional é 

marcadamente direcional e seletivo, subsidiando um comportamento mais organizado 

(Muszkat, 2008). O complexo refinamento que caracteriza os sistemas atencionais 

desenvolvidos mais tardiamente, notadamente a atenção voluntária, envolvidos com o 

comportamento programado e a inibição de estímulos, está relacionado à atuação das 

áreas frontais, diretamente relacionadas à atividade do componente executivo 

(coordenador) da atenção, bem como aos processos de atenção dividida e a flexibilidade 

da atenção (Muszkat, 2008).  

Muszkat (2008) ressalta que a atenção voluntária constitui-se como um 

mecanismo essencialmente social, de modo que a inserção da criança em contextos 

escolares e sociais possibilita e otimiza o desenvolvimento dos processos de 

seletividade, mediados e organizados a partir da linguagem.  

De acordo com Montiel e Capovilla (2007) e Muszkat (2008), diversos testes e 

procedimentos têm sido desenvolvidos e empregados na avaliação dos sistemas 

atencionais. Neste âmbito, destacam-se três grandes modelos de testes que investigam 

os sistemas atencionais, a saber, de realização contínua, de duplicação de tarefas e de 

cancelamento.  

Os testes de realização contínua são caracterizados pela apresentação de 

estímulos-alvo e distratores que, em contexto de aplicação informatizada, são 
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apresentados em intervalos pré-determinados. Os testes de duplicação de tarefa referem-

se à realização de tarefas em que o sujeito tem como meta escolher determinados 

estímulos dentre um conjunto de estímulos dispostos aleatoriamente (Alberto, 2003; 

Montiel & Capovilla, 2007). Por fim, os testes que envolvem tarefas de cancelamento 

podem avaliar tanto a atenção seletiva – uma vez constituídos por tarefas que exigem a 

seleção e a sinalização de um estímulo-alvo, quanto a atenção sustentada e alternada – 

por demandarem do sujeito manutenção da atenção e persistência na execução da tarefa, 

bem como a alternância entre estímulos diferenciados (Montiel & Capovilla, 2007). 

Neste estudo especificamente, foram realizadas atividades concernentes a esta última 

modalidade de instrumentos e serão explicitadas a seguir quando da caracterização do 

instrumento.  

 

5.2 Funções Executivas 
 

  

As funções executivas referem-se ao conjunto de habilidades cognitivas que 

atuam de forma integrada e permitem ao indivíduo a elaboração de planejamento, 

realização e regulação de comportamentos complexos dirigidos a um objetivo 

específico. Na avaliação neuropsicológica, a denominação de funções executivas é 

utilizada para designar uma ampla variedade de funções cognitivas, tais como: atenção, 

concentração, seletividade de estímulos, capacidade de abstração, planejamento, 

flexibilidade cognitiva, automonitoramento e memória operacional (Hamdan & Pereira, 

2009). 

Santos (2004) declara que apesar da ausência de consenso quanto à 

terminologia, bem como à totalidade das habilidades que integram as funções 
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executivas, algumas características são claramente constituintes desse domínio, quais 

sejam: a) está relacionado ao controle voluntário e consciente sobre os aspectos do meio 

e sobre as ações necessárias para se chegar a uma meta específica; b) sua expressão 

envolve a integração de aspectos sensoriais, cognitivos e comportamentais; c) não se 

configura como uma entidade única, à medida que abrange processos de controle de 

função distintos; d) sua atuação se dá nos âmbitos cognitivo, social e emocional. 

Em termos de desenvolvimento ontogenético, as funções executivas atingem sua 

maturidade mais tardiamente, se comparada às demais funções cognitivas. Todavia, o 

seu desenvolvimento inicia-se já no primeiro ano de vida, revelando que se caracteriza 

como um processo bastante prolongado e multideterminado (Hamdan & Pereira, 2009; 

Malloy-Diniz et al., 2008). Mello (2008) propõe que o desenvolvimento das funções 

executivas atinge um pico de desenvolvimento entre os seis e oito anos de idade e 

prossegue de forma contínua até o início da idade adulta. Desta forma, esta autora 

defende que no início da adolescência já é possível observar que a ação do indivíduo 

aproxima-se da do adulto. 

O uso de estratégias diferenciadas no âmbito da pesquisa, tais como, técnicas de 

neuroimagem e instrumentos da neuropsicologia e da neurofisiologia tem aludido à 

necessidade de diferenciação das habilidades e componentes referentes como 

integrantes das “Funções Executivas” (Hamdan & Pereira, 2009). Adjacente à 

proposição da diferenciação entre tais componentes, diversos autores propõem, modelos 

que representam à interação dinâmica entre os mesmos (Malloy-Diniz et al., 2008). 

Dada a complexidade que envolve o conceito das funções executivas é 

imprescindível a existência de cautela na avaliação neuropsicológica neste âmbito, pois 

as relações entre estrutura e funcionamento cerebral e as funções executivas, não estão 

completamente estabelecidas. Soma-se a isso o fato de ser inviável analisar através de 



85 
 

um único instrumento a totalidade de habilidades cognitivas que constituem estas 

funções (Hamdan & Pereira, 2009). 

Para Goldberg (2002) as funções executivas são resultantes da atividade dos 

lobos frontais, de forma que estes atuam como um coordenador da atividade mental 

humana. Nesta direção, Hamdan e Pereira (2009), afirmam que a principal característica 

destas funções refere-se à existência deste elemento, chamado de controle executivo ou 

sistema supervisor, que teria o papel de coordenar as demais funções executivas e outras 

funções cognitivas. Déficits nas funções executivas têm sido comumente relacionados a 

alterações dos lobos frontais na literatura. Todavia, inconsistências metodológicas e 

conceituais sobre o que realmente caracterizam tais funções ainda persistem (Stuss & 

Alexander, 2000), visto que, como propõe outros autores, a constatação de ocorrência 

de alterações cognitivas e comportamentais relacionadas a lesões na área frontal, não é 

suficiente para explicar o funcionamento complexo destas funções (Hamdan & Pereira, 

2009).  

Diversos testes, atividades e baterias neuropsicológicas formais e flexíveis têm 

sido empregadas para avaliar as funções executivas e são definidas a partir de critérios 

específicos do examinador. De modo geral, tais ferramentas estão direcionadas à 

avaliação de habilidades como planejamento, controle inibitório, capacidade de tomada 

de decisões, flexibilidade cognitiva, memória operacional, processos de categorização, 

fluência, dentre outros (Malloy-Diniz et al., 2008). 

 
 

5.3 Memória 
 

A memória se constitui como um processo cognitivo complexo diretamente 

relacionado à formação da identidade, uma vez que situa o sujeito no tempo e no espaço 
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e proporciona a ele representações mentais relacionadas a pessoas, conhecimentos e 

eventos experienciados, oferecendo arsenal de habilidades que permite a construção de 

uma história pessoal e de uma identidade (Mello, 2008). De forma breve, a memória 

pode ser definida como a capacidade do indivíduo em reter e utilizar informações 

adquiridas (Corrêa, 2008). 

Apesar dos avanços e inovações no campo das neurociências, os mistérios em 

torno da memória persistem ao longo dos tempos, tornando-a um tema de interesse 

interdisciplinar que abrange diversas áreas, tais como a psicologia, a neurologia, a 

psiquiatria, a biologia molecular, a genética, a neuroanatomia, a filosofia, a história, etc. 

(Corrêa, 2008).  

Para a psicologia cognitiva os processos que constituem a memória podem ser 

subdivididos em três operações fundamentais, a saber: codificação de informações 

oriundas do ambiente externo e interno, armazenamento (consolidação das informações) 

e evocação (acesso e produção da informação adquirida) cada qual representando um 

estágio no processamento da memória (Corrêa, 2008).  

A codificação é a etapa de elaboração da informação, envolvendo, sobretudo, as 

regiões límbicas do cérebro. Já a consolidação consiste em uma etapa com duração 

limitada, na qual há a retenção da informação para elaboração e armazenamento 

(reverberação da informação), e está relacionada às vias da região temporal média 

(hipocampo). Em outras palavras, consiste na formação de novas configurações 

neuronais que necessitam da participação de estruturas cerebrais variadas e intactas. Por 

fim, a evocação é a etapa de acesso ao material armazenado e envolve as vias de 

evocação (região frontotemporal). Engloba a interação de informações externas e 

armazenadas, reativando as representações mentais (semelhante ao que ocorre no 

processo de codificação) (Corrêa, 2008; Manning, 2005). 
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Assim como as demais funções abordadas, a memória não se configura como 

constructo unitário, podendo-se identificar diferentes sistemas que funcionam de forma 

independente e cooperativa, sendo estes articulados a regiões encefálicas igualmente 

diversas (Mello, 2008). A conceituação dos sistemas de memória não obedece a 

critérios únicos, visto que esta varia de acordo com o arcabouço teórico utilizado, 

diferenciando-se, por exemplo, as classificações oriundas da psicologia, da filosofia e 

das neurociências. Em geral, a memória é classificada a partir dos aspectos tempo e 

conteúdo (Markowitsch, 2003).  

No que se refere ao tempo de armazenamento da informação, este pode durar 

milissegundos, constituindo a chamada memória de curtíssimo prazo, geralmente 

associada a um estímulo auditivo ou visual. A informação pode manter-se disponível 

por alguns minutos, o que implica na mobilização da memória de curto prazo. A 

memória de longo prazo é responsável pela manutenção da informação por período de 

dias e meses. Por fim, a memória de longuíssimo prazo permite o armazenamento da 

informação por longos períodos de tempo, podendo durar por toda uma vida (Frank & 

Landeira-Fernández, 2006). 

De acordo com Mello e Xavier (2005) quando mantida de forma ativa enquanto 

é necessária a sua utilização, a memória de curto prazo é denominada de Memória 

Operacional. Desta forma, esta modalidade de sistema mnemônico compreende o 

armazenamento temporário de informações necessário à execução de operações 

mentais, de modo que possibilita o arquivamento de uma informação enquanto se 

realiza uma atividade ou até mesmo outra tarefa cognitiva simultânea (Abreu & Mattos, 

2010; Mello & Xavier, 2005). Configura-se, portanto, como um sistema imprescindível 

em atividades cognitivas relacionadas à compreensão, à resolução de problemas e ao 

raciocínio, que como visto anteriormente também se insere entre os componentes e 
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processos pertencentes às funções executivas (Mello, 2008).   

O modelo de memória operacional desenvolvido por Baddeley e seus 

colaboradores corresponde a um sistema composto por quatro subsistemas que atuam de 

forma integrada (Bueno & Oliveira, 2004; Mello, 2008) e serão descritos a seguir: 

a) Alça fonológica: caracteriza-se como subsistema de armazenamento de 

conteúdos verbais, que se expressa, por exemplo, na repetição silenciosa de 

informações; 

b)  Alça viso-espacial: também se refere ao armazenamento de informações, 

entretanto, de natureza viso-espacial; 

c) Executivo central: está relacionado à regulação da atenção, sendo 

responsável pelo desempenho dos dois subsistemas supracitados, atuando 

como um supervisor capaz de selecionar estratégias de 

aquisição/codificação, armazenamento e recuperação de informações;  

d) Retentor episódico: tem o papel de integrar as informações encontradas 

temporariamente na memória operacional com aquelas oriundas de outros 

sistemas subsidiários, em especial da memória de longo prazo. 

 

A classificação da memória quanto à natureza do material armazenado 

(conteúdo), abrange as memórias declarativas ou explícitas e as memórias não-

declarativas ou implícitas. Estas últimas estão relacionadas especialmente a habilidades 

que adquirimos de forma gradual referentes, por exemplo, à aprendizagem de 

procedimentos (Mello, 2008). A memória não-declarativa é caracterizada pelo 

condicionamento, pela pré-ativação (priming) e por procedimentos automatizados 

(Mello, 2008).  

De acordo com Mello e Xavier (2005) os sistemas de memórias explícitas 
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compreendem informações que podem ser relatadas verbalmente indicando que as 

mesmas estão relacionadas ao armazenamento e recordação consciente. Nesta esfera 

encontra-se a memória episódica, relacionada ao resgate de informações sobre eventos 

ou episódios inseridos em um contexto espacial e temporal específicos, e; a memória 

semântica que se refere ao armazenamento de informações relativas a conhecimentos 

gerais como conceitos, significado de palavras e outros símbolos verbais, como aborda 

Tulving (1983, citado por Bueno & Oliveira, 2004) esta modalidade ou subsistema 

menmônico diz respeito à função necessária ao uso da linguagem. 

No que concerne às estruturas neurobiológicas associadas ao funcionamento da 

memória, sabe-se que o hipocampo se apresenta como componente primordial. Situado 

no lobo temporal medial, tem papel essencial na formação de novas memórias. 

Adicionalmente, o lobo frontal, também apresenta grande relevância para o 

funcionamento dos sistemas de memória, destacando-se como responsável pela 

coordenação dos processos de codificação e recuperação de informações, sendo 

fundamental para o funcionamento adequado da memória operacional. Ademais, estão 

diretamente envolvidas com os processos mnemônicos implícitos, regiões subcorticais, 

tais como a amígdala, o tálamo e os gânglios da base (Mello, 2008). 

A gênese dos sistemas mnemônicos pode ser vista a partir dos primeiros dias de 

vida, dado que os bebês já apresentam neste período a capacidade de reconhecer a voz 

da mãe (Mello, 2008). De acordo com Mello (2008), já no primeiro ano de vida 

observa-se que as crianças apresentam a capacidade em recordar eventos passados, 

entretanto, a inserção da criança no mundo simbólico é fundamental para que esta possa 

desenvolver a memória explícita. Desta forma, os sistemas de memória explícita 

apresentam desenvolvimento posterior, uma vez estão relacionados a estruturas e 

circuitos neurológicos que ocorrem mais tardiamente, tais como o hipocampo e demais 
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estruturas do sistema límbico. Tais estruturas, portanto, iniciam a sua maturação por 

volta dos oito meses de vida, de forma que alcançam estrutura próxima a do adulto por 

volta do segundo ao oitavo ano de idade (Mello, 2008).   

 Neste mesmo período, os componentes da memória operacional, acima 

descritos, desenvolvem-se de forma progressiva, tornando-se bastante eficientes entre os 

cinco e sete anos de idade. Por fim, as habilidades estratégicas de aquisição e 

recordação de informações também melhoram de forma progressiva, alcançando um 

funcionamento tipicamente adulto por volta dos doze anos. O surgimento destas 

habilidades está intimamente relacionado à maturação das áreas frontais do cérebro e da 

região do hipocampo (Mello, 2008). 

Considerando-se a diversidade inerente aos sistemas mnemônicos, a avaliação 

da memória deve contar com a observação de diferentes aspectos. Nesse contexto, são 

comumente investigados os seguintes domínios: retenção verbal imediata, extensão da 

memória remota, memória remota pessoal, retenção e recordação visual, aquisição de 

material verbal com sentido, evolução da aprendizagem, recordação a partir de pistas, 

recordação de histórias situadas no tempo e no espaço, dentre outras (Corrêa, 2008). 



91 
 

6. Objetivos 

6.1 Objetivo Geral 
 

 Investigar a ocorrência e modalidade de seqüelas neuropsicológicas associadas 

ao tratamento quimioterápico direcionado ao SNC em crianças em tratamento ou 

sobreviventes de LLA. 

 

6.2 Objetivos Específicos 
 

� Investigar a ocorrência de diferenças no perfil cognitivo entre crianças 

diagnosticadas com LLA em tratamento e aquelas que estão fora de tratamento 

há mais de um ano; 

� Verificar se há relação entre a existência e modalidade de déficits no domínio 

cognitivo de crianças diagnosticadas com LLA e a idade que tinham no 

momento do diagnóstico; 

� Analisar se existem diferenças entre o desempenho de crianças com LLA do 

sexo masculino e do sexo feminino; 

� Construir grupos de referência compostos por crianças saudáveis para melhor 

compreender o desempenho das crianças com LLA em instrumentos não 

padronizados e normatizados para a população brasileira. 
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7. Material e Método  

 

7.1 Participantes e Instituições 
  

 Antes de iniciar a descrição do desenvolvimento do presente estudo, vale 

salientar que o mesmo diz respeito a um recorte de uma pesquisa maior desenvolvida 

pelo Laboratório de Pesquisa e Extensão em Neuropsicologia – LAPEN/UFRN, e desta 

forma, no início do período referente à duração do mestrado alguns encaminhamentos já 

haviam sido realizados, como submissão ao Comitê de Ética e início da revisão de 

literatura.  

 Inicialmente, este estudo foi submetido à aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Liga Norte-Riograndense Contra o Câncer, conforme recomenda a 

Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CNS 196/96, tendo sido aprovado em 03 

de dezembro de 2008, através do Parecer nº 037/037/2008. 

 Após a aprovação neste Comitê de Ética iniciou-se a fase exploratória com 

vistas à operacionalização deste estudo, na qual se buscou firmar parcerias com outras 

instituições que também prestavam assistência médica e social aos portadores de LLA 

no município de Natal. Neste âmbito, com o objetivo de delimitar o estudo e torná-lo 

viável em um período de 24 meses, buscou-se apenas crianças entre 6 e 12 anos, de 

ambos os sexos, que haviam recebido (fora de tratamento há pelo menos 1 ano) ou 

estavam recebendo tratamento para Leucemia Linfóide Aguda (em tratamento). A faixa 

etária foi selecionada considerando-se o período em que as crianças comumente são 

diagnosticadas com LLA, o tempo de tratamento e as idades contempladas pelos 

instrumentos de avaliação que utilizados na constituição da bateria de avaliação 

neuropsicológica.  
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 Posteriormente foi realizado levantamento na totalidade dos prontuários do setor 

de Pediatria da Liga Norte Riograndense Contra o Câncer e do Hospital Infantil Varela 

Santiago onde foram identificados ao todo 30 (trinta) pacientes pediátricos 

diagnosticado com LLA, considerando a faixa de idade escolhida, o momento 

relacionado ao tratamento (crianças em tratamento ou fora de tratamento) e outros 

critérios de exclusão, a saber: realização de radioterapia de crânio durante o tratamento, 

infiltração da leucemia no Sistema Nervoso Central e presença de outras enfermidades 

que possam alterar os domínios cognitivos investigados, tais como a Síndrome de Down 

e a Epilepsia. Entretanto, após contatados os pais e/ou responsáveis apenas 20 (vinte) 

participaram da pesquisa.  

 Visando a ampliação e melhor operacionalização do estudo, além do 

estabelecimento de parceria com as instituições de tratamento acima citadas, foi 

realizado o contato com as instituições que dão suporte aos pacientes e familiares 

durante o tratamento oncológico, notadamente, a Casa Durval Paiva de Apoio à Criança 

com Câncer e o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC), ambos situados no 

município de Natal. É importante lembrar que tendo em vista a ausência de Comitês de 

Ética em Pesquisas nestas instituições o estudo foi aprovado pelos profissionais e 

responsáveis pelos setores de oncologia pediátrica após a apresentação de documento 

escrito contemplando os objetivos, justificativa e operacionalização do mesmo, bem 

como o documento de aprovação do Comitê de Ética da Liga Norte Riograndense 

Contra o Câncer. 

 O estudo foi progressivamente apresentado aos familiares e/ou responsáveis 

pelas crianças à medida que as mesmas compareciam à instituição para fins de 

consultas, exames e procedimentos diversos. Nessa ocasião os mesmos assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (apêndice 1), autorizando a inclusão do 
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menor sob a sua responsabilidade na pesquisa. Ressalta-se que algumas crianças e 

familiares demonstraram bastante interesse pelo estudo, entretanto, em razão de 

residirem no interior do estado e pelo curto espaço de tempo que disponibilizavam 

quando compareciam aos núcleos de tratamento e acompanhamento – médico, 

odontológico e psicossocial – não foi possível contribuirem com o estudo. 

Os participantes foram organizados a princípio a partir de dois grandes grupos, 

conforme ilustrado pela tabela abaixo:  

 

Tabela 2. Sumário das condições de diferenciação dos grupos de participantes.  

 
 

Nesta perspectiva, a presente pesquisa constitui-se como modelo de investigação 

transversal, na qual serão confrontados os dados dos dois grupos, enfocando 

especialmente dados da literatura que destacam que os efeitos decorrentes do tratamento 

da LLA são progressivos, ganhando proporção à medida que os anos avançam e 

comumente notáveis a partir do primeiro ano após o término do tratamento (Campbell et 

al., 2007; Mulhern & Butler, 2004).  

Toda as crianças com LLA incluídas neste estudo foram submetidas apenas à 

quimioterapia intratecal como modalidade de tratamento utilizada na etapa do protocolo 

direcionada à prevenção da doença no SNC, visto que nas instituições supracitadas é 

rara a utilização da radioterapia de crânio.  

                                                 
7 nesp = efetivo esperado para o grupo. 

GRUPOS CARACTERÍZAÇÃO 
 

Grupo 1 

 

Crianças diagnosticadas com LLA e que estão em tratamento. 
[nesp 

7
(a) = 10]. 

 

Grupo 2 
Crianças sobreviventes de LLA que receberam alta do tratamento há no mínimo 12 

meses. 
[nesp (a) = 10]. 
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Vale salientar que na constituição das crianças que compõem o Grupo 1 não foi 

realizada distinção relacionada às etapas do tratamento – indução da remissão, 

consolidação da remissão, intensificação, consolidação tardia e manutenção –, de modo 

que desde que estivessem em algumas destas etapas as crianças seriam incluídas neste 

grupo. Destaca-se, entretanto, que no momento da avaliação todas as crianças já haviam 

recebido quimioterapia intratecal composta por metotrexato, citarabina e dexametasona, 

visto que tal procedimento é administrado pela primeira vez na etapa de indução da 

remissão, que ocorre nas primeiras quatro semanas do tratamento no protocolo do 

GBLTI (vide anexos 1 e 2).  

De forma semelhante, não foram considerados para fins de inclusão/exclusão ou 

classificação de grupos neste estudo critérios sócio-econômicos, nível de escolaridade, 

grupo de risco e dosagens específicas utilizadas no tratamento de cada criança em 

ambos os grupos, tendo em vista o reduzido número de sujeitos encontrados nas 

instituições (vinte sujeitos). Deste modo, a subdivisão de tais crianças em subgrupos a 

partir das variáveis etapas do tratamento, grupo de risco e dosagens, tornaria o grupo 

bastante fragmentado dificultando a análise dos resultados.  

 Vale ressaltar que os resultados da avaliação neuropsicológica foram 

explicitados aos responsáveis e profissionais que acompanham essas crianças e 

disponibilizou-se duas cópias do laudo neuropsicológico elaborado a partir de tais 

achados, sendo uma via para a instituição na qual a avaliação foi realizada e outra para 

os responsáveis. 

 Integraram também este estudo 76 (setenta e seis) crianças saudáveis 

provenientes de escolas públicas, privadas e filantrópicas da Grande Natal. Estas 

crianças constituíram o grupo de referência para os instrumentos que não são 

normatizados e padronizados para a população brasileira (considerando a faixa etária 
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abordada) e que foram utilizados para avaliar as funções mnemônicas para a população 

brasileira, a saber, o Teste de aprendizagem auditivo-verbal de Rey (RAVLT) e o Teste 

de Recordação de História.  

 Essa etapa do estudo foi necessária considerando que tais instrumentos são 

largamente utilizados na avaliação neuropsicológica de crianças e adolescentes, 

entretanto, a escassez de estudos de normatização e padronização dificulta a 

interpretação dos resultados obtidos. Para realização deste estudo, foram selecionados 

no mínimo 5 crianças de idades iguais aos sujeitos diagnosticados com LLA, em 

seguida a média do desempenho dos grupos formados por cada idade (de 06 a 12 anos) 

foi calculada, por fim, utilizou-se o escore z para analisar o desempenho de cada criança 

com LLA. Este trabalho foi desenvolvido pela equipe do Laboratório de Pesquisa e 

Extensão em Neuropsicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(LAPEN-UFRN) que entrou em contato com escolas, pais e professores dos 

participantes, de modo que os mesmos só participaram após autorização escrita dos 

responsáveis em documento elaborado especificamente para realização desta atividade 

(apêndice 2).  

 Para realização das avaliações das crianças diagnosticadas com LLA foram 

utilizados ambientes cedidos pelas instituições que atendessem as condições mínimas 

adequadas para esta atividade: pouco ruído, ausência de elementos distratores, uma 

mesa e duas cadeiras. Desta forma, foram utilizadas as salas de psicologia, salas de 

reunião, bem como pequenas salas de atividades pedagógicas que não estivessem em 

atividade naquele momento. Considerando a dificuldade de uma família em se 

locomover até uma dessas instituições, a avaliação desta criança foi feita em sua própria 

residência, na qual se prezou igualmente pelos cuidados necessários à execução de um 

exame neuropsicológico. Já a realização das atividades com as crianças do grupo de 
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referência ocorreu na escola Escola Municipal Maura de Morais Cruz, escola pública 

situada na região metropolitana de Natal/RN. 

 Na próxima seção, que trata da caracterização dos instrumentos utilizados, os 

resultados provenientes desta etapa do estudo serão evidenciados.  

  

7.2 Instrumentos utilizados na Avaliação Neuropsicológica 
 

O protocolo avaliativo foi composto por instrumentos quantitativos e 

qualitativos, além de entrevista inicial, realizada com pais ou responsáveis que 

acompanharam as crianças, cujo objetivo foi o levantamento de informações sobre a 

vida sócio-acadêmica da criança, antes e depois do tratamento para LLA, visando o 

reconhecimento de variáveis importantes que poderiam interferir no estudo em pauta. 

As atividades realizadas abrangem a avaliação do desempenho intelectual global, do 

funcionamento executivo, das habilidades viso-perceptivas e, em especial, os domínios 

da atenção, memória e velocidade de processamento, os quais apesar das controvérsias a 

maioria dos estudos observa como aqueles comumente afetados pelo tratamento da LLA 

(Link et al., 2006; Spencer, 2006; Waber et al., 2007).  

As ferramentas de avaliação e habilidades cognitivas avaliadas serão detalhadas 

a seguir, contudo o quadro abaixo apresenta uma síntese da constituição do protocolo de 

avaliação neuropsicológica utilizado durante o estudo, que dado a sua extensão exigiu a 

ocorrência de em média três ou quatro encontros com cada criança.  
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Tabela 3. Domínios cognitivos avaliados e instrumentos que integram o protocolo de avaliação. 
 

FUNÇÃO COGNITIVA INSTRUMENTOS8 

Nível intelectual 
1. Escalas Wechsler de Inteligência para Crianças – WISC-III. 

2. Matrizes Progressivas Coloridas de Raven. 

Atenção 
1. Teste de Atenção por Cancelamento de Capovilla & Montiel 

(2007). 

Memória 
1. Teste de aprendizagem auditivo-verbal de Rey (RAVLT); 

2. História Lógica - Recordação de História. 

Funções executivas 1. Teste de Classificação de Cartas de Wisconsin – WCST. 

 

7.2.1 Descrição dos testes psicológicos e neuropsicológicos 

 

a) WISC-III – Escala Wechsler de Inteligência para Crianças 

 As Escalas Wechsler estão entre os instrumentos mais conhecidos no que se 

refere à avaliação do domínio intelectivo (Cunha, 2000). A Escala Wechsler de 

Inteligência para Crianças (WISC-III) foi editado em 1991 e padronizado para o Brasil 

em 2002 e se constitui como a versão infantil das Escalas Wechsler, utilizadas na 

avaliação do desempenho intelectual de crianças e adolescentes que se encontram na 

faixa etária de 6 anos a 16 anos e 11 meses.  

O WISC-III é composto por 13 subtestes que, individualmente, se propõem a 

avaliar diferentes dimensões do funcionamento cognitivo e, quando agrupados de modo 

específico, fornecem três escalas de QI – QI total (QIT), QI verbal (QIV) e QI de 

execução (QIE) – e quatro Índices Fatoriais - Compreensão Verbal (CV), Organização 

Perceptual (OP), Resistência à Distração (RD) e Velocidade de Processamento (VP) - 

que estimam diferentes construtos subjacentes ao instrumento (Figueiredo, 2000).  
                                                 

8 Para um maior aprofundamento acerca dos instrumentos de avaliação, vide Lézak (2004).  
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Figueiredo (2000) aponta que o QIT se configura como a melhor medida da 

habilidade cognitiva fornecida pelo WISC-III, visto que apresenta coeficiente de 

fidedignidade de 0,96 e um erro padrão de medida (EPM) de 3,20. No entanto, esta 

autora coloca que é preciso estar atento a alguns aspectos relevantes, que podem 

comprometer a utilização do QIT como uma medida da inteligência geral do 

examinando. Entre estes pode-se destacar: discrepâncias significativas entre os escores 

de QIV e QIE, flutuações dos Índices Fatoriais, dispersões entre as pontuações obtidas 

nos subtestes, bem como a presença de variáveis sócio-emocionais podem comprometer 

a utilização do QIT como índice da capacidade geral de inteligência da criança.  

A escala verbal apresenta coeficiente de fidedignidade de 0,95 e  EPM de 3,53, 

se propõe a avaliar a compreensão verbal e fornecer informações acerca do 

processamento da linguagem, raciocínio, atenção, aprendizagem verbal e memória. Por 

sua vez, a escala de execução apresenta coeficiente de fidedignidade de 0,91 e EPM de 

4,54, se constitui como medida da organização perceptual que possibilita a avaliação do 

processamento visual, da capacidade de planejamento, aprendizagem não-verbal e 

habilidade para a manipulação de estímulos visuais de forma rápida (Figueiredo, 2000). 

Os quatro índices fatoriais refletem aspectos específicos do funcionamento 

cognitivo. Segundo Figueiredo (2000) os fatores de Compreensão Verbal e Organização 

Perceptual seriam dimensões mais puras e precisas dos domínios verbal e não-verbal, 

respectivamente. Por sua vez, o índice Resistência à Distração, envolvido no domínio 

verbal, avalia concentração, processamento seqüencial e memória imediata, tendo forte 

correlação com as habilidades matemáticas. Por fim, o índice Velocidade de 

Processamento reflete a velocidade psicomotora, a impulsividade e a velocidade mental 

(Figueiredo, 2000). 
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Neste sentido, a utilização deste instrumento no presente estudo não tem o 

objetivo único de encontrar escores de QI que justifiquem o rebaixamento intelectual 

global de crianças expostas ao tratamento de LLA. O uso de tal ferramenta de avaliação 

tem o propósito de ampliar a compreensão acerca do funcionamento interdependente de 

habilidades cognitivas distintas neste subgrupo específico de crianças. A escolha por 

esta escala é justificada pela concepção de inteligência proposta por David Wechsler, 

segundo o qual a inteligência é mais um efeito do que uma causa, podendo ser descrita 

como um conjunto de componentes intelectivos e não-intelectivos que permitem ao 

sujeito agir intencionalmente, pensar e lidar com o seu ambiente (Nascimento & 

Figueiredo, 2002). Dessa forma, muitos subtestes da WISC-III são analisados 

isoladamente na avaliação de funções cognitivas específicas, como é o caso do subteste 

Dígitos que comumente é utilizado na avaliação de memória imediata verbal (ordem 

direta) e flexibilidade cognitiva (ordem inversa). 

 

b) Matrizes Progressivas Coloridas de Raven 

O teste das Matrizes Progressivas Coloridas de Raven foi construído para avaliar 

o nível intelectivo de crianças de 5 a 11 anos e é constituída por três séries de 12 itens 

cada: A, Ab e B. Os itens são impressos em fundo colorido, com o objetivo de atrair a 

atenção e se tornar mais motivador para as crianças que realizam a tarefa. No início de 

cada série são encontrados itens mais fáceis que introduzem um novo tipo de raciocínio, 

que será exigido nos itens posteriores. Esta atividade consiste em um desenho ou matriz 

com uma parte faltando, logo abaixo são apresentadas seis figuras, entre as quais uma 

completa o desenho corretamente. Dessa forma, o examinando deve selecionar aquela 

alternativa que acredita ser a parte que falta. (Angelini, Alves, Custódio, Duarte & 

Duarte, 1999; Bandeira, Alvez, Giacomel & Lorenzato, 2004). 
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O teste foi elaborado a partir da teoria bifatorial de inteligência de Charles 

Spearman e tem como objetivo avaliar o que o autor define como capacidade intelectual 

geral – fator “g”. Mais especificamente, as Matrizes Progressivas avaliam um dos 

aspectos que integram o fator “g”, a saber, a capacidade edutiva. Esta consiste da 

extração de novos insights (compreensões) e informações a partir do que é percebido ou 

conhecido (Bandeira et al., 2004). De acordo com Angelini et al., (1999) este 

instrumento avalia a habilidade do sujeito de eduzir relações, visto que as relações que 

devem ser apreendidas pelo sujeito não são óbvias em si mesmas, pois estão inseridas 

em situação confusa, a partir da qual o sujeito deve apreender um significado.  

Neste estudo, este instrumento foi selecionado em especial por se apresentar de 

uma forma mais atrativa para os sujeitos e ainda demandar tempo menor na execução da 

tarefa, visto que é mais curto que o Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral. No 

entanto, foram incluídos no estudo dois sujeitos com idade acima daquela para a qual o 

instrumento é destinado – ambos com 12 anos – que terão seus resultados pareados com 

os resultados da criança que serão o seu controle no estudo, para tanto, será utilizado na 

avaliação destas crianças os dados normativos dos sujeitos com 11 anos e 9 meses.  

 

c) Teste de Aprendizagem Auditivo-verbal de Rey (RAVLT) 

O Teste de Aprendizagem Auditivo-Verbal de Rey foi desenvolvido por Andre 

Rey e posteriormente modificado por vários autores de língua inglesa. Possibilita a 

investigação da memória verbal imediata, aprendizagem, interferência, retenção e 

memória de reconhecimento (Diniz, Cruz, Torres & Cosenza, 2000).  

O instrumento é constituído por uma lista com 15 substantivos – lista A. Esta 

lista é lida para a criança cinco vezes consecutivas e ao final de cada leitura a criança 

deverá dizer todas as palavras que lembrar (A1 a A5). Em seguida o examinador realiza 
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a leitura de uma lista de interferência com outros 15 substantivos – lista B, e terminada 

esta leitura solicita à criança que ela expresse verbalmente todas as palavras que 

recordar desta segunda lista. Posteriormente, é pedido a criança que ela fale mais uma 

vez as palavras da lista A que lembrar, no entanto neste momento o avaliador não realiza 

a leitura da referida lista para a criança (A6). Após 20 minutos é novamente solicitado à 

criança que relembre as palavras da lista A, mais uma vez sem a reapresentação desta 

(A7). Por fim, apresenta-se à criança uma lista impressa, constituída por 50 palavras, 

visando avaliar a memória de reconhecimento, nessa etapa o examinando deverá 

destacar as palavras que recordar, tanto os substantivos da lista A quanto os da lista B. 

Esta última etapa é constituída por substantivos que seguem as seguintes normas: (a) = 

palavras da lista A; (b) = palavras da lista B; (sa ou sb) = palavras com uma associação 

semântica com as palavras da lista A ou B; (fa ou fb) = palavras foneticamente similares 

a outras da lista A ou B. Tal aspecto é qualitativamente importante para que uma análise 

dos possíveis erros possa ser feita (Diniz et al., 2000; Lezak, 2004). O desempenho dos 

sujeitos é avaliado considerando-se o número de palavras recordadas em cada vez que é 

solicitado que a criança evoque as palavras das Listas A e B, bem como quando lhe é 

solicitado que indique quando reconheça as palavras que foram expostas para ela na 

atividade em meio a outras palavras distratoras. Freqüentemente, a evolução no 

processo de aprendizagem ao longo das repetições da Lista A é avaliado a partir do 

somatório do número de palavras recordadas de A1 a A5 (∑A), sendo este critério 

adotado neste estudo (Diniz et al., 2004; Oliveira & Charchat-Fichman, 2008).  

A ausência na literatura nacional de parâmetros que auxiliem na interpretação 

dos dados produzidos pelas crianças com LLA estimulou a construção de grupos de 

referências, compostos por 5 (cinco) crianças saudáveis com idades equivalentes a cada 

um dos participantes com LLA. Tais dados, entretanto, não foram pareados a outros 
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fatores igualmente importantes como escolaridade do sujeito, sexo e tipo de escola que 

freqüenta (pública ou privada), o que se constitui como uma fragilidade ou limitação do 

estudo ora conduzido. A tabela abaixo apresenta os dados fornecidos pelos grupos 

propostos: 

  

Tabela 4. Médias e Desvios-Padrão dos grupos de referência no RAVLT. 

Idade 
(anos) Medida A1 ∑∑∑∑A B1 A6 A7 Reconhecimento 

6 
M9 3,80 33,40 2,80 9,00 8,40 19,80 

DP10 2,387 9,017 1,924 2,000 2,074 4,207 

7 
M 3,00 33,40 3,80 7,40 8,20 16,00 

DP 1,581 11,082 0,447 2,608 2,588 3,937 

8 
M 3,80 36,60 4,80 7,80 6,80 17,60 

DP 1,304 5,727 0,837 0,837 1,095 5,413 

9 
M 3,80 37,20 4,20 9,60 9,20 18,20 

DP 1,304 9,808 0,837 3,362 2,588 4,382 

10 
M 4,80 37,40 4,40 8,60 8,60 19,00 

DP 0,837 8,081 0,894 2,191 2,510 3,162 

11 
M 5,00 45,80 3,40 10,20 11,00 18,40 

DP 1,581 14,990 1,517 4,025 2,915 5,225 

12 
M 5,40 44,20 4,60 9,80 9,80 22,00 

DP 1,140 7,950 1,140 2,280 3,271 2,000 

Total 
M 4,23 38,29 4,00 8,91 8,86 18,71 

N11 35 35 35 35 35 35 

DP 1,592 10,095 1,260 2,594 2,603 4,191 
 

 

e) Teste de Memória Lógica - Recordação de História 

Esta tarefa de cunho qualitativo, pois ainda não foi padronizada para população 

brasileira, é amplamente utilizada na avaliação da memória episódica de curto e longo 

prazo. Consiste da evocação de informações verbais previamente apresentadas dentro de 

um contexto espacial e temporal. Uma história é apresentada verbalmente, dividida em 

trinta trechos. A criança deve recontar a história, recorrendo às mesmas palavras 

utilizadas pelo examinador. A cada trecho lembrado e evocado é atribuído um ponto. A 

                                                 
9 Média obtida pelo grupo de sujeitos com a idade especificada na coluna anterior; 
10 Desvio-padrão do desempenho do grupo em cada medida avaliada. 
11 Número de participantes que compõem o grupo. 
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recordação é feita em dois momentos distintos, a saber, imediatamente após a leitura da 

história (memória de curto prazo) e 30 minutos após o término da mesma (memória de 

longo prazo episódica).  

Semelhante ao realizado com o teste de listas de palavras acima apresentado, 

este instrumento também carece de parâmetros para a população brasileira, portanto, 

foram construídos grupos de referência com no mínimo cinco crianças cada um, 

distribuídos a partir da idade no momento da realização da tarefa. Abaixo são 

apresentados os dados encontrados: 

Tabela 5. Médias e Desvios-Padrão dos grupos de referência no Teste de Memória Lógica. 

Idade 
(anos) 

Medida 
Número de trechos recordados 

imediatamente no Teste de 
Recordação de Histórias 

Número de trechos recordados 
tardiamente no Teste de 
Recordação de Histórias 

6 Média 9,75 8,43 

 N
12

 8 8 

 DP
13

 3,770 1,272 

7 Média 13,00 10,44 

 N 9 9 

 DP 3,000 4,720 

8 Média 14,00 13,25 

 N 8 8 

 DP 6,719 6,735 

9 Média 15,00 14,43 

 N 14 14 

 DP 4,506 4,502 

10 Média 15,50 16,00 

 N 10 10 

 DP 6,205 6,412 

11 Média 14,86 14,64 

 N 14 14 

 DP 5,736 5,063 

12 Média 15,25 13,75 

 N 5 5 

 DP 3,304 4,031 

Total Média 14,04 13,35 

 N 67 66 

 DP 5,171 5,374 

 

 

                                                 
12 Número de participantes que compõem o grupo 
13 Desvio-padrão do desempenho do grupo em cada medida avaliada. 
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f) Teste de Atenção por Cancelamento 

 

O Teste de Atenção por Cancelamento, proposto por Montiel e Capovilla (2007) 

tem como objetivo a avaliação de diferentes dimensões da habilidade atencional, tais 

como a seletividade, a sustentação e a alternância. A seletividade refere-se à capacidade 

de selecionar um estímulo específico em detrimento de outros não-relevantes. A 

sustentação está vinculada à manutenção do foco atencional durante determinado 

período de tempo. Por fim, a alternância é definida como a capacidade de substituição 

do foco atencional, através da investigação ativa do ambiente (Montiel & Capovilla, 

2007).   

O presente instrumento é composto por três matrizes impressas com diferentes 

estímulos. A criança deverá então marcar os estímulos idênticos aos estímulos-alvo. Na 

primeira parte do teste a criança deve selecionar dentre vários estímulos aqueles 

exatamente iguais ao estímulo-alvo (seletividade). Na parte seguinte, a tarefa é 

semelhante à primeira, no entanto o estímulo-alvo é composto por duas figuras que 

devem ser selecionadas pelo examinando quando estiverem juntas e na mesma ordem. A 

terceira parte do teste se propõe a avaliar a atenção alternada. Nesta etapa os estímulos-

alvo são diferentes a cada linha. O número de vezes que o estímulo-alvo aparece em 

cada linha também muda.  

Esse instrumento também carece de dados normativos estabelecidos para a 

população brasileira, entretanto, o LAPEN/UFRN desenvolveu trabalho anterior à 

realização desta pesquisa no município de Natal/RN que contou com a participação de 

10 (dez) escolas das redes pública e privada e um total de 640 (seiscentos e quarenta) 

participantes que forneceu subsídios para avaliação dos sistemas atencionais em 

crianças com LLA e atualmente encontra-se em fase de submissão para publicação.  
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g) Teste Wisconsin de Classificação de Cartas – WCST 

 

O Teste Wisconsin de Classificação de Cartas (WCST) foi desenvolvido em 

1948, sendo amplamente utilizado na avaliação das funções executivas, à medida que 

estima a capacidade do indivíduo raciocinar abstratamente e modificar suas estratégias 

cognitivas como resposta a alterações nas contingências ambientais. Para tanto, o teste é 

constituído de dois baralhos idênticos com 64 cartas cada e quatro cartas-estímulo. Estas 

cartas apresentam figuras geométricas que se diferenciam a partir de três aspectos: cor, a 

forma e o número de elementos.  

No momento da aplicação, as quatro cartas-estímulo são dispostas na frente do 

sujeito e este é avisado que sua tarefa é retirar uma a uma as cartas do baralho e associá-

las a uma das quatro cartas-estímulo. É explicitado ao examinando que não será possível 

dar maiores explicações acerca da tarefa, de modo que será informado apenas se a 

combinação realizada por ele está certa ou errada. Nessa perspectiva, a meta é que o 

sujeito consiga combinar as cartas em termos de cor, forma e número, respectivamente, 

até completar dez combinações em cada categoria. Para tanto, o examinando deve usar 

de diferentes estratégias de combinação, flexibilizando os seus recursos cognitivos a 

partir do feedback do examinador. A tarefa requer, portanto, que o sujeito planeje, 

construa e avalie as suas estratégias de resolução, visando completar as categorias 

propostas dentro de um número mínimo de ensaios.  

O desempenho do sujeito no WCST demanda do mesmo a identificação do 

princípio de classificação ou contexto (cor, forma ou número), neste âmbito são 

avaliados aspectos de grande importância em termos de funcionamento executivo do 

sujeito, a saber: fracasso em manter o contexto, caracterizada por acertos consecutivos 
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em cinco ou mais itens, seguido de um erro antes de finalizar uma categoria; 

perseveração, reflete a dificuldade em inibir a tendência de persistir no princípio 

anterior, guiando-se a partir do feedback do examinador; respostas de nível conceitual, 

definidas como respostas consecutivas que acontecem em cursos de três ou mais e 

indicam insight do princípio correto de classificação, e; aprendendo a aprender, 

elemento marcado pela mudança média do cliente quanto à compreensão e eficiência 

conceitual da atividade ao logo das diferentes categorias (Heaton, Chelune, Talley, Kay 

& Cutiss, 2005). 

 

7.3 Estratégias de análise de dados  
 

Sabe-se que em qualquer procedimento envolvendo estabelecimento de 

contrastes entre medidas oriundas de subgrupos com características específicas em 

relação à população geral (características de natureza patológica ou não), é preciso 

dispor da medida-alvo e, naturalmente, de medida de referência em relação à qual a 

medida-alvo será avaliada (o que envolve tradicionalmente a consideração de medidas 

de tendência central – como a média – e de dispersão – como o desvio-padrão).  

No caso de medidas oriundas de instrumentos já padronizados para populações 

brasileiras, como o WISC-III, o Teste Wisconsin de Classificação de Cartas e o Matrizes 

Progressivas de Raven, utilizou-se como medida de referência acima aludida os valores 

disponibilizados pelas tabelas de computação destes testes e/ou dados normativos 

oriundos de estudos realizados por pesquisadores da área e publicados em periódicos 

indexados. No caso de instrumentos para os quais não se dispõe de tal padronização, 

como já abordado, a comparação foi realizada entre as medidas-alvo obtidas (sujeitos 

em estudo) e medidas de referência obtidas com sujeitos oriundos da população geral, 
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respeitadas normas usuais de emparelhamento em relação aos sujeitos da amostra-alvo e 

devidamente identificadas na seção detalhada de cada instrumento.  

   Nesse sentido, os sujeitos que participaram do estudo terão seus dados 

comparados com dados oriundos de sujeitos da população geral, devidamente 

emparelhados em relação a parâmetros críticos como faixa etária, sexo, nível de 

escolarização, origem sócio-econômica e ausência de alterações neurológicas e/ou 

neuropsiquiátricas evidenciadas em serviço especializado.  

Os dados coletados serão trabalhados de forma a verificar eventuais contrastes 

decorrentes do desenho metodológico proposto. Nesse sentido, a seguinte estratégia 

geral de análise de dados foi adotada: 

i)  Análises descritivas unidimensionais referentes ao estabelecimento de médias e 

desvios-padrão dos grupos submetidos aos instrumentos de avaliação; 

ii) Análises inferenciais para testagem da significância de contrastes entre grupos 

de participantes sugeridos pela etapa anterior de análise. Os efeitos de 

significância das diferenças dos escores de desempenho dos grupos em 

função das variáveis supracitadas foram verificados através do teste t, 

quando, pertinente e pelo teste não-paramétrico U de Mann-Whitney. Os 

valores referentes ao teste t foram utilizados apenas após a verificação de 

que os dados haviam sido retirados de uma população de valores 

normalmente distribuídos, considerando-se para tanto o teste de Levene 

(fornecido pelo teste t) a partir do critério p > 0,05. Desta forma, caso fosse 

identificada que o grupo apresentava distribuição assimétrica recorreu-se ao 

Teste U de Mann-Whitney. 

iii) Construção de conclusão interpretativa na qual os dados provenientes de 
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tratamentos quantitativos sejam combinados com dados oriundos de análise 

qualitativa.   
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8. Resultados 

 

8.1 Características demográficas do grupo de participantes 
 

Este estudo foi delineado observando-se as variáveis relevantes levantadas pela 

literatura da área, no que concerne aos efeitos cognitivos relacionados aos impactos do 

tratamento profilático da LLA, quais sejam, sexo da criança, idade no momento do 

diagnóstico e tempo decorrido desde o início do tratamento. Para análise desta última 

variável as crianças foram divididas nos grupos 1) em tratamento e 2) fora de 

tratamento há pelo menos 1 ano, visto que a literatura levanta também que não apenas o 

período de duração do tratamento, mas também o tempo decorrido desde a finalização 

do mesmo estão relacionados à expressão de seqüelas neuropsicológicas (Moleski, 

2000). A variável intensidade do tratamento não foi avaliada, tendo em vista a 

variabilidade nas idades dos participantes, fator que acarreta diferenças em termos de 

dosagem da terapia profilática (MADIT) no decorrer do tratamento, como demonstrado 

na Tabela 1.  

Participaram do presente estudo 20 (vinte) crianças, de ambos os sexos, com 

idades entre seis e doze anos, diagnosticadas com LLA. Destas, 10 (dez) encontravam-

se em tratamento e 10 (dez) estavam fora de tratamento há pelo menos 1 (hum) ano. No 

que se refere ao gênero dos participantes avaliou-se 14 (catorze) crianças do sexo 

feminino e 06 (seis) do sexo masculino. Quanto à idade da criança no momento do 

diagnóstico, 09 (nove) foram diagnosticados com LLA e iniciaram o tratamento antes 

do cinco anos de idade, enquanto 11 (onze) crianças tinham cinco anos ou mais quando 

do diagnóstico e início de tratamento.  

No que concerne a aspectos sócio-demográficos, a partir da entrevista inicial 
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com os pais foi possível observar que todas as crianças estavam freqüentando a escola 

regularmente e cursavam séries adequadas às suas idades, à exceção de duas delas com 

idades de 6 anos que ainda não haviam ingressado na escola devido ao início do 

tratamento. Desta forma, vale salientar que as 18 (dezoito) crianças que freqüentam a 

escola ausentaram-se da sala de aula devido ao início tratamento, por período superior a 

um mês, ou adiaram o ingresso na escola. Entretanto, este fato não acarretou para 

nenhuma das crianças avaliadas atraso superior a um ano na trajetória escolar. Estas 

crianças em sua totalidade são pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde-SUS, 

sendo 8 (oito) crianças residentes na capital e 12 (doze) provenientes do interior do 

estado, estudavam em escolas públicas ou em pequenas escolas privadas e filantrópicas 

de suas cidades ou bairros e pertenciam à classe econômica média e baixa.  

A tabela abaixo sintetiza a distribuição frequencial dos participantes deste 

estudo. 

 

Tabela 6. Distribuição frequencial dos participantes. 

 
Em 

tratamento 
(n=10) 

Fora de 
tratamento 

(n=10) 

<5 anos ao 
diagnóstico 

(n=9) 

> 5 anos ao 
diagnóstico 

(n=11) 

Sexo 
Masculino 
Feminino 

3 
7 

3 
7 

3 
6 

3 
8 

Idade 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Média (DP) 

2 
4 
2 
0 
1 
2 
2 

8,00(2,21) 

0 
3 
1 
2 
1 
0 
0 

8,90 (1,59) 

1 
4 
2 
1 
1 
0 
0 

7,67(1,22) 

1 
3 
1 
1 
1 
2 
2 

9,09(2,21) 

Escolaridade 

Alfabetização 
1º ano 
2º ano 
3º ano 
4º ano 
5º ano 
6º ano 

1 
2 
4 
0 
0 
0 
2 

0 
1 
3 
2 
2 
1 
1 

1 
2 
3 
2 
1 
0 
0 

0 
1 
4 
0 
1 
1 
3 
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Não freqüenta 
a escola 

1 
 

0 
 

0 
 

1 
 

Tipo de 
Escola 

Pública 
Privada 

Não se aplica 

5 
4 
1 

10 
0 
0 

6 
2 
1 

9 
2 
0 

Total (n=20) (n=20) 
 

O efetivo de participantes em cada um dos subgrupos do estudo é coerente com 

os dados epidemiológicos expressos no último levantamento publicado pelo INCA em 

2008 acerca do câncer na criança e no adolescente no Brasil. Neste documento 

elaborado a partir dos Registros de Base Populacional foi possível verificar a ocorrência 

de 32/1.000.000 (trinta e dois por um milhão) novos casos de Leucemia Linfóide 

(Aguda e Crônica) no período de 05 anos – 1998 a 2001 – em crianças e adolescentes de 

0 a 18 anos para o município de Natal (INCA, 2008). Desta forma, considerando-se que 

foram incluídos no presente estudo cerca de 66% da totalidade de crianças encontradas 

e que foram  excluídos desse estudo os sujeitos menores de 06 anos e maiores de 12 

anos, além daqueles com Leucemia Linfóide Crônica,  acredita-se que o grupo de 

sujeitos avaliados é bastante representativo para a localidade.  

A ocorrência de efeitos neuropsicológicos relacionadas à variável idade da 

criança no momento do diagnóstico foi analisada a partir da separação dos grupos 1) em 

tratamento e 2) fora de tratamento, devido à variabilidade desta variável nestes grupos 

o que acarretava em uma maior concentração de crianças diagnosticadas aos cinco anos 

ou mais no grupo 1 e vice-versa. Neste âmbito, foram constituídos quatro subgrupos: 1) 

crianças com menos de 5 anos ao diagnóstico que estavam em tratamento; 2) crianças 

com 5 anos ou mais ao diagnóstico que estavam em tratamento; 3) crianças 

diagnosticadas com menos de cinco anos que estavam fora de tratamento, e; 4) 

crianças diagnosticadas com cinco anos de idade ou mais que se encontravam fora de 
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tratamento. 

Dessa forma obteve-se a seguinte distribuição frequencial para esta análise:  

Tabela 7. Distribuição frequencial dos participantes em função da idade do sujeito no momento 

do diagnóstico. 

 

<5 anos ao diagnóstico 
(n=9) 

> 5 anos ao diagnóstico 
(n=11) 

Masculino Feminino Masculino Feminino 

Em tratamento (1) 
 

 
2 
 

1 1 6 

Fora de tratamento (2) 1 5 
 

2 
 

2 

Total (n=9) (n=11) 

 

 

A seguir serão descritos os desempenhos dos grupos e subgrupos nos 

instrumentos utilizados tendo como principal eixo de discussão a função cognitiva 

investigada. Salienta-se, portanto, que estão destacados na cor vermelha os 

desempenhos médios dos grupos situados abaixo do esperado. 

 

8.2 Avaliação da Capacidade Intelectiva 
  

Para avaliação da capacidade intelectiva dos participantes foram utilizados os 

instrumentos Matrizes Progressivas Coloridas de Raven e as Escalas Wechsler de 

Inteligência para Crianças – WISC-III. A seguir serão apresentados os escores de 

desempenho médio dos grupos e subgrupos nestes instrumentos.  
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Tabela 8. Médias e desvios-padrão dos escores de desempenho dos grupos 1 e 2 no WISC-III e 

nas Matrizes Progressivas Coloridas de Raven (MPR). 

Grupo QIV14 QIE QIT ICV IOP IRD IVP MPR 

Em 

Tratamento  

Média 

(DP) 

89,8 

(14,6) 

95,3 

(11,4) 

92,0 

(12,7) 

92,1 

(13,5) 

95,5 

(13,4) 

83,7 

(14,8) 

91,3 

(11,0) 

64 

(18,2) 

Fora de 

Tratamento 

Média 

(DP) 

88,0 

(15,9) 

90,8 

(6,9) 

88,0 

(11,1) 

91,4 

(17,7) 

91,6 

(8,8) 

82,2 

(11,15) 

90,0 

(9,1) 

51,5 

(15,9) 

 

A comparação realizada entre o desempenho dos grupos 1 e 2, em tratamento e 

fora de tratamento respectivamente, em ambos os instrumentos indica uma pequena 

diferença na média alcançada pelos grupos. Esta diferença está caracterizada por um 

melhor desempenho do grupo 1 em todas as medidas propostas pelos instrumentos. A 

análise do desempenho dos grupos 1 e 2 nestes instrumentos proporciona as seguintes 

informações: 

a) Desempenho situado dentro da Média ou na Média Inferior, para todos os itens 

avaliados pelos instrumentos; 

b) Desempenho dentro da faixa esperada para o Grupo 1, em praticamente todos os 

itens avaliados, exceto no Índice de Resistência à Distração; 

c) Desempenho situado na média inferior nos índices QIV, QIT e IRD no Grupo 2; 

d) Melhor desempenho médio do grupo 1 em relação ao grupo dois em todos os 

QI’s e Índices do WISC-III e nas Matrizes Progressivas Coloridas de Raven; 

e) Em ambos os grupos é possível perceber que a menor pontuação encontra-se no 

Índice de Resistência à Distração do WISC-III. 

Os gráficos abaixo ilustram os resultados encontrados. 

  

                                                 
14 A pontuação esperada para os QI’s e Índices obtidos pelo WISC-III é de 89 a 109 pontos. 
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Figura 1. Ilustração do desempenho dos Grupos 1 e 2 no WISC-III. 

 

 
Figura 2. Ilustração do desempenho dos Grupos 1 e 2 nas Matrizes Progressivas 

Coloridas de Raven. 

 

 

As pontuações dos sujeitos foram observadas também quanto a diferenças entre 

sujeitos do sexo masculino e sujeitos do sexo feminino, como pode ser visto na tabela a 

seguir: 
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Tabela 9. Médias e desvios-padrão dos escores de desempenho dos grupos masculino e 

feminino no WISC-III e nas Matrizes Progressivas Coloridas de Raven (MPR). 

Grupo QIV QIE QIT ICV IOP IRD IVP MPR 

Masculino Média 

(DP) 

99,6 

(19,0) 

99,6 

(10,4) 

99,6 

(14,7) 

103,6 

(20,6) 

100 

(13,3) 

88,0 

(11,1) 

91,6 

(12,6) 

49,17 

(19,6) 

Feminino Média 

(DP) 

84,29 

(10,4) 

90,2 

(7,7) 

85,8 

(7,7) 

86,6 

(9,3) 

90,7 

(9,4) 

80,7 

(13,2) 

90,2 

(9,0) 

61,43 

(16,4) 

 

Os dados acima apresentados sugerem as seguintes informações: 

a) Melhor desempenho das crianças do sexo masculino em relação àquelas do sexo 

feminino em todos os QI’s e Índices Fatoriais do WISC-III – evidenciando-se 

uma diferença mínima de 8 pontos no IRD e máxima de 17 pontos no ICV – 

entretanto, obteve-se um efeito contrário no Matrizes Progressivas Coloridas de 

Raven; 

b) O grupo do sexo feminino obteve desempenho situado na média em apenas três 

índices do WISC-III (QIE, IOP e IVP), nos demais o desempenho foi situado na 

média inferior; 

c) O grupo do sexo masculino obteve o desempenho situado na média para todas as 

medidas, exceto para o Índice de Resistência à Distração; 

d) O Índice de Resistência à Distração foi aquele mais prejudicado em ambos os 

grupos. 

 Seguem abaixo os gráficos que ilustram os dados encontrados: 
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Figura 3. Ilustração do desempenho dos grupos Masculino e Feminino no WISC-III. 

 

 
Figura 4. Ilustração do desempenho dos grupos Masculino e Feminino nas Matrizes Progressivas 

Coloridas de Raven. 

 

 A partir da análise proposta em função da idade das crianças no momento do 

diagnóstico foi possível verificar que no grupo composto por crianças apenas em 

tratamento obtiveram melhor desempenho o subgrupo dos sujeitos que foram 

diagnosticados com menos de 5 anos de idade. Entretanto, para o grupo que se 

encontrava fora de tratamento este efeito foi inverso, ou seja, o subgrupo de crianças 
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com menos de cinco anos ao diagnóstico alcançou o pior desempenho. Vale salientar, 

que uma análise mais qualitativa revela que o subgrupo que formava os sujeitos 

diagnosticados com menos de 5 anos de idade que estavam em tratamento foi 

constituído apenas por 3 crianças, sendo duas delas do sexo masculino, que como foi 

observado acima apresentou melhor desempenho do que crianças do sexo feminino. 

Desta forma, o grupo em tratamento alcançou as seguintes pontuações: 

 

Tabela 10. Médias e desvios-padrão dos escores de desempenho do Grupo 1 no WISC-III e nas 

Matrizes Progressivas Coloridas de Raven (MPR).  

Em tratamento QIV QIE QIT ICV IOP IRD IVP MPR 

< 5 anos ao 

diagnóstico 

Média 

(DP) 

104,3 

(9,8) 

105,6 

(8,6) 

106,0 

(7,5) 

105,3 

(10,7) 

104,3 

(19,6) 

99,0 

(0,0) 

98,3 

(14,7) 

68,3 

(25,6) 

≥ 5 anos ao 

diagnóstico 

Média 

(DP) 

83,5 

(11,7) 

90,8 

(9,6) 

86,0 

(9,2) 

86,4 

(10,5) 

91,7 

(9,3) 

77,1 

(12,8) 

88,2 

(8,6) 

62,1 

(18,2) 

 

 Tais resultados anunciam as seguintes informações: 

a) Desempenho dentro do esperado para o grupo diagnosticado com menos de 5 

anos para todos os aspectos avaliados; 

b) Desempenho abaixo do esperado no grupo formado por crianças diagnosticadas 

com 5 anos de idade ou mais nas seguintes medidas: QIV, QIT, ICV, IRD e IVP; 

c) Desempenho dentro do esperado para ambos os grupos no MPR. 

Os gráficos a seguir ilustram esses dados: 
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Figura 5. Ilustração do desempenho do Grupo 1 no WISC-III em função da idade da 

criança no momento do diagnóstico. 

 

 

 
Figura 6. Ilustração do desempenho do Grupo 1 nas Matrizes Progressivas Coloridas de 

Raven em função da idade da criança no momento do diagnóstico. 

 

  

No grupo que estava fora de tratamento foram observados os seguintes 

resultados: 
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Tabela 11. Médias e desvios-padrão dos escores de desempenho do Grupo 2 no WISC-III e nas 

Matrizes Progressivas Coloridas de Raven (MPR).  

Fora de tratamento QIV QIE QIT ICV IOP IRD IVP MPR 

< 5 anos ao 

diagnóstico 

Média 

(DP) 

83,0 

(11,9) 

87,0 

(5,9) 

83,3 

(8,5) 

84,8 

(10,3) 

86,8 

(6,3) 

81,0 

(13,1) 

91,1 

(10,1) 

50,8 

(20,1) 

≥ 5 anos ao 

diagnóstico 

Média 

(DP) 

95,5 

(20,0) 

96,5 

(3,6) 

95,0 

(12,0) 

101,2 

(23,4) 

98,7 

(7,2) 

84,0 

(8,8) 

88,2 

(8,6) 

52,5 

(9,5) 

 

 Analisando tais dados é possível extrair as seguintes informações: 

a) Desempenho abaixo do esperado em todos os itens para as crianças 

diagnosticadas antes dos cinco anos de idade, exceto em IVP; 

b) Desempenho dentro do esperado em QIV, QIE, QIT, ICV e IOP no grupo 

composto por crianças diagnosticadas com idade igual ou superior a 5 anos ao 

diagnóstico; 

c) Desempenho abaixo do esperado em IRD e IVP no grupo avaliado no item “b”; 

d) Resultado dentro do esperado no Instrumento Matrizes Progressivas Coloridas 

de Raven em ambos os grupos. 

Os gráficos abaixo ilustram os resultados abordados: 

 
Figura 7. Ilustração do desempenho do Grupo 2 no WISC-III em função da idade da 

criança no momento do diagnóstico. 
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Figura 8. Ilustração do desempenho do Grupo 1 nas Matrizes Progressivas Coloridas de 

Raven em função da idade da criança no momento do diagnóstico. 

 

Estes resultados foram submetidos a análises estatísticas específicas com o 

objetivo de verificar a significância estatística dos escores dos desempenhos dos grupos 

e subgrupos. 

 

Tabela 12. Resultados das análises estatísticas das diferenças dos escores de desempenho em função de 
inclusão ou exclusão no tratamento (C1), sexo (C2), idade ao diagnóstico para participantes em 
tratamento (C3) e fora de tratamento (C4) dos grupos e subgrupos no WISC-III e Matrizes Progressivas 
Coloridas de Raven (significâncias estatísticas no limiar de p ≤ 0,05 destacadas em negrito – valores 
bicaudais). 

Grupos/ 
Subgrupos 

 
 

Medidas 

Contraste 1 
Em tratamento 

versus 
Fora de tratamento 

Contraste 2 
Masculino 

versus 
Feminino 

Contraste 3 
< 5 anos versus  ≥ 5 
anos ao diagnóstico 

(em tratamento) 

Contraste 4 
< 5 anos versus ≥ 5 
anos ao diagnóstico 
(fora de tratamento) 

Mann-
Witney 

U 
Teste t 

Mann-
Witney 

U 
Teste t 

Mann-
Witney 

U 
Teste t 

Mann-
Witney 

U 
Teste t 

QIV  0,796  0,031  0,029  0,247 
QIE  0,301  0,037  0,050  0,015 
QIT  0,465  0,012  0,011  0,108 
ICV  0,922 0,062   0,033  0,162 
IOP  0,453  0,093  0,188  0,025 
IRD  0,801  0,259 0,015   0,677 

IVP  0,778  0,773  0,203  0,640 
MPR  0,120  0,166  0,651  0,883 
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Como pode ser observado na Tabela 12 não foram observadas diferenças 

significativas (p ≤ 0,05) na comparação entre os grupos em tratamento e fora de 

tratamento, entretanto foram encontradas diferenças estatisticamente significativas para 

as variáveis sexo e idade da criança no momento do diagnóstico nos seguintes itens 

analisados:  

a) O uso do Teste t revelou diferença significativa entre os escores de 

desempenho dos sujeitos do sexo masculino e feminino no QIV, QIE e QIT 

indicando melhor desempenho do sexo masculino;  

b) No grupo de crianças em tratamento também foram verificadas diferenças 

significativas no que se refere à idade do sujeito no momento do diagnóstico, 

apontando melhor desempenho para aquelas que foram diagnosticadas com 

idade inferior aos 5 anos nos itens QIV, QIE, QIT, ICV e IRD a partir do 

Teste t, bem como para IRD através do teste U de Mann-Whitney;  

c) Por fim, no grupo fora de tratamento, a análise acerca do efeito em relação à 

idade da criança no momento do diagnóstico forneceu diferenças 

significativas apenas para QIE e IOP, ambas fornecidas pelo Teste t, 

indicando rendimento inferior para aquelas crianças diagnosticadas com 

menos de 5 anos de idade. 

 

As análises realizadas revelaram que o Índice de Resistência à Distração se 

apresentou abaixo do esperado em todos os subgrupos verificados, exceto para as 

crianças em tratamento diagnosticadas com menos de 5 anos de idade. Com o objetivo 

de compreender este achado este índice foi avaliado de forma mais específica, a partir 

da pontuação ponderada dos subtestes que compõem a medida (Aritmética e Dígitos). 
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Somado a isso foi realizado o desmembramento do subteste dígitos a partir da 

pontuação das duas tarefas que o constituem – ordem direta e indireta – utilizando-se 

como referência o estudo realizado por Figueiredo e Nascimento (2007) para o cálculo 

do escore Z do desempenho das crianças com LLA. 

É válido ressaltar para melhor compreensão que os pontos ponderados do WISC-

III apresentam em sua estrutura média de 10 pontos com desvio padrão de 3 pontos. Os 

dados do Subteste Dígitos em suas duas tarefas foram categorizados da seguinte forma: 

 
Tabela 13. Valores de referência para análise das tarefas do Subteste Dígitos. 

Valor de referência  Codificação 

2 DP15 abaixo do esperado 1 
1 DP abaixo do esperado 2 

Dentro do esperado 3 
1 DP acima do esperado 4 
2 DP acima do esperado 5 

 

Segue abaixo a tabela com os resultados encontrados: 

Tabela 14. Médias e desvios-padrão dos escores de desempenho dos grupos nos subtestes que 
compõem o IRD. 

Grupo Aritmética Dígitos D. Direta D. Indireta 

Em Tratamento Média 

(DP) 

7,10 

(2,84) 

7,70 

(2,94) 

2,70 

(0,48) 

2,70 

(0,94) 

Fora de Tratamento Média 

(DP) 

5,80 

(2,97) 

8,80 

(2,09) 

3,00 

(0,47) 

2,40 

(0,51) 

Sexo Masculino Média 

(DP) 

7,00 

(3,22) 

9,83 

(0,75) 

3,00 

(0,00) 

2,67 

(0,51) 

Sexo Feminino Média 

(DP) 

6,21 

(2,86) 

7,57 

(2,76) 

2,79 

(0,57) 

2,50 

(0,85) 

< 5 anos  

(em tratamento) 

Média 

(DP) 

10,00 

(1,00) 

10,00 

(1,00) 

3,00 

(0,00) 

3,33 

(0,57) 

≥ 5 anos 

(em tratamento) 

Média 

(DP) 

5,86 

(2,41) 

6,71 

(2,98) 

2,57 

(0,53) 

2,43 

(0,97) 

                                                 
15 DP: Desvio-padrão 
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< 5 anos  

(fora de tratamento) 

Média 

(DP) 

6,17 

(3,76) 

7,67 

(1,75) 

2,83 

(0,40) 

2,33 

(0,51) 

≥ 5 anos 

(fora de tratamento) 

Média 

(DP) 

5,25 

(1,50) 

10,50 

(1,29) 

3,25 

(0,50) 

2,50 

(0,57) 

 

Os dados acima apresentados evidenciam como uma das principais medidas 

relacionadas ao baixo desempenho dos grupos e subgrupos no IRD, o rendimento 

alcançado no subteste aritmética. Entretanto, salienta-se que os grupos em tratamento, 

sexo masculino e menos de 5 anos de idade ao diagnóstico (em tratamento) obtiveram 

desempenho satisfatório.  

 Com o objetivo de melhor aprofundar as análises, foi realizada uma investigação 

a partir do cruzamento das variáveis acima analisadas, tendo como principal variável o 

sexo do participante. Seguem abaixo tabelas com médias e desvios-padrão do 

desempenho dos grupos, acompanhadas por gráficos que ilustram as comparações 

realizadas. Em seguida encontra-se a tabela com os dados que apresenta a análise da 

significância estatística dos escores encontrados.   

 

Tabela 15. Médias e desvios-padrão dos escores de desempenho dos subgrupos em função das 
variáveis sexo e situação relativa ao tratamento no WISC-III e nas Matrizes Progressivas 
Coloridas de Raven (MPR). 

SEXO SUBGRUPOS QIV QIE QIT ICV IOP IRD IVP MPR 

Masculino 

Em 
Tratamento 

Média 105,6 106,0 107,0 107,0 102,6 97,00 100,3 51,67 

DP 7,57 8,54 6,00 7,93 18,87 3,46 12,70 20,20 

Fora de 
Tratamento 

Média 93,67 93,33 92,33 100,33 97,33 79,00 83,00 46,67 

DP 27,30 8,96 18,58 31,21 8,14 7,55 3,46 23,09 

Feminino 

Em 
Tratamento 

Média 83,00 90,71 85,57 85,71 92,43 78,00 87,43 69,29 

DP 11,04 9,42 8,42 9,82 10,75 14,18 8,38 15,92 

Fora de 
tratamento 

Média 85,57 89,71 86,14 87,57 89,14 83,57 93,00 53,57 

DP 10,58 6,42 7,69 9,48 8,43 12,66 9,36 13,75 
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Figura 9. Ilustração do desempenho dos participantes do sexo masculino em função da 

situação referente ao tratamento nos instrumentos destinados à avaliação da Capacidade 

Intelectiva. 

 
 
 

 
Figura 10. Ilustração do desempenho dos participantes do sexo feminino em função da situação 

referente ao tratamento nos instrumentos destinados à avaliação da Capacidade Intelectiva. 
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Tabela 16. Médias e desvios-padrão dos escores de desempenho dos subgrupos em função das 
variáveis sexo e idade da criança ao diagnóstico no WISC-III e nas Matrizes Progressivas 
Coloridas de Raven (MPR). 

SEXO SUBGRUPOS QIV QIE QIT ICV IOP IRD IVP MPR 

Masculino 

< 5 anos ao 
diagnóstico 

Média 98,33 98,67 99,00 100,3 96,33 92,00 95,67 45,00 

DP 20,23 16,01 19,28 19,39 19,85 12,12 18,15 27,83 

≥ 5 anos ao 
diagnóstico 

Média 101,0 100,6 100,3 107,0 103,7 84,00 87,67 53,33 

DP 22,27 3,78 13,01 25,71 3,05 10,81 4,61 11,54 

Feminino 

< 5 anos ao 
diagnóstico 

Média 86,00 90,50 86,83 87,3 90,83 84,50 92,50 62,50 

DP 11,79 8,68 9,62 10,13 12,15 14,86 8,66 18,90 

≥ 5 anos ao 
diagnóstico 

Média 83,00 90,0 85,13 86,13 90,75 78,00 88,50 60,63 

DP 10,00 7,61 6,64 9,35 7,74 12,11 9,45 15,68 

 

 
Figura 11. Ilustração do desempenho dos participantes do sexo masculino em função da idade no 

momento do diagnóstico nos instrumentos destinados à avaliação da Capacidade Intelectiva. 
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Figura 12. Ilustração do desempenho dos participantes do sexo feminino em função da idade no 

momento do diagnóstico nos instrumentos destinados à avaliação da Capacidade Intelectiva. 

 
 
 
Tabela 17. Resultado das análises estatísticas das diferenças dos escores de desempenho dos 
subgrupos organizados em função da variável sexo no WISC-III e nas Matrizes Progressivas 
Coloridas de Raven (significâncias estatísticas no limiar de p ≤ 0,05 destacadas em negrito – valores 
bicaudais). 

Grupos 
 
 
 

Masculino 
Em tratamento 

X 
Fora de tratamento 

Feminino 
Em tratamento 

X 
Fora de tratamento 

Masculino 
< 5 anos  

X  
≥ 5 anos ao 
diagnóstico 

Feminino 
< 5 anos  

X  
≥ 5 anos ao 
diagnóstico  

Mann-
Witney U 

Teste t Mann-
Witney U 

Teste t Mann-
Witney U 

Teste t Mann-
Witney U 

Teste t 

QIV  0,504  0,664  0,885  0,616 

QIE  0,151  0,821  0,844  0,911 

QIT  0,263  0,897  0,926  0,700 

ICV  0,738  0,725  0,738  0,821 

IOP  0,676  0,537 0,513   0,988 

IRD  0,020  0,453  0,442  0,384 

IVP 0,043   0,264  0,500  0,433 

MPR  0,792  0,072  0,657  0,843 

 
 
 As tabelas acima evidenciam dados relevantes para este estudo, entre eles 

destacam-se: 

a) Melhor desempenho dos sujeitos do sexo masculino que se encontram em 
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tratamento, sendo esses resultados significativos em IRD e IVP; 

b) Ausência de resultados estatisticamente significativos no que se referem às 

comparações entre os sujeitos do sexo feminino; 

c) Desempenho com média inferior a 90 pontos no WISC-III (limite da média 

esperada em QI’s e Índices) em praticamente diversos itens avaliados para o 

sexo feminino a partir da etapa do tratamento, exceto em QIE, IOP e MPR no 

grupo em tratamento e, IVP e MPR no grupo fora de tratamento; 

d) Desempenho dentro do esperado para o sexo masculino, verificado a partir do 

momento relativo ao tratamento, em praticamente todos os itens, exceto, IRD e 

IVP para o grupo fora de tratamento; 

e) Desempenho dentro do esperado para os sujeitos do sexo masculino, observado 

a partir da idade ao diagnóstico, exceto para IRD e IVP, no subgrupo de crianças 

com diagnosticadas com 5 anos ou mais. Esses dados não apresentaram 

nenhuma diferença estatística significativa; 

f) Desempenho abaixo do esperado em diversas medidas para os sujeitos do sexo 

feminino, exceto no QIE, IOP, MPR e IVP (apenas para o grupo diagnosticado 

com menos de 5 anos de idade). 

 

Foi possível perceber que os desempenhos abaixo do esperado obtido pelo sexo 

masculino concentraram-se nos índices de Resistência à Distração e Velocidade de 

Processamento. Todavia, à exceção das medidas QIE e IOP foi possível perceber com 

freqüência nos diferentes subgrupos do sexo feminino a ocorrência de pontuações 

reduzidas, em coerência com o proposto pela literatura. Entretanto, no que se refere à 

idade das meninas no momento do diagnóstico estes resultados apresentam-se contrários 

aos que se observam na literatura, ou seja, com desempenho inferior para meninas em 
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tratamento comparadas àquelas fora de tratamento, bem como para aquelas 

diagnosticadas com 5 anos ou mais em relação àquelas com menos de 5 anos ao 

diagnóstico. Entretanto, ressalta-se que os dados dos sujeitos fora de tratamento e com 

idade inferior a 5 anos ao diagnóstico, também se situavam abaixo do esperado e que 

tais resultados não apresentaram significância estatística. 

Já para as crianças do sexo masculino observa-se consonância com a literatura 

no que se refere aos efeitos apenas após finalizado o tratamento e, diferentemente do 

que foi encontrado no sexo feminino, este grupo apresenta um desempenho global 

dentro do esperado (apenas IVP e IRD apresentam índices rebaixados) sugerindo 

menores impactos para estes sujeitos. Por outro lado, verifica-se também um 

desempenho aquém do esperado para sujeitos diagnosticados com idade igual ou 

superior aos cinco anos, contrariando a literatura da área. 
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8.3 Avaliação dos Sistemas Atencionais 
 
 Os sistemas atencionais foram avaliados a partir do trabalho de normatização e 

padronização do Teste de Atenção por Cancelamento (TAC) realizado pelo Laboratório 

de Pesquisa e Extensão em Neuropsicologia (LAPEN-UFRN). Desta forma, para 

obtenção do resultado de cada sujeito foi calculado o escore Z de acordo com a idade do 

mesmo. Para tanto, o desempenho dos sujeitos foi categorizado da seguinte forma: 

 
Tabela 18. Valores de referência para análise do TAC. 

Valor de referência  Codificação 

2 DP16 abaixo do esperado 1 
1 DP abaixo do esperado 2 

Dentro do esperado 3 
1 DP acima do esperado 4 
2 DP acima do esperado 5 

 
Ressalta-se que para interpretação dos dados encontrados estabeleceu-se os 

seguintes parâmetros: 

a) 1 desvio-padrão abaixo do esperado é considerado um sinal de alerta para 

dificuldades; 

b) 1,5 desvio-padrão abaixo do esperado é considerado dificuldade. 

A partir da utilização do TAC, foi possível observar resultados diferenciados de 

acordo com as partes que compõem o instrumento.  

 Na comparação realizada entre os Grupos 117 e 218, observaram-se os seguintes 

resultados: 

 

 

                                                 
16 DP: Desvio-padrão 
17 Grupo 1: composto pelas crianças que ainda encontram-se em tratamento. 
18 Grupo 2: composto pelas crianças que estão fora de tratamento há pelo menos 1 ano. 
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Tabela 19. Médias e desvios-padrão dos escores de desempenho dos grupos 1 e 2 no TAC. 

Grupo AP1 EP1 OP1 AP2 EP2 OP2 AP3 EP3 OP3 

Em 

Tratamento 

Média 

(DP) 

3,30 

(1,1) 

3,00 

(0,0) 

3,40 

(0,6) 

2,67 

(0,7) 

2,67 

(0,5) 

2,78 

(1,0) 

2,56 

(0,7) 

3,44 

(0,8) 

2,89 

(0,9) 

Fora de 

Tratamento 

Média 

(DP) 

3,30 

(0,8) 

3,00 

(0,0) 

3,10 

(0,8) 

3,00 

(0,8) 

3,00 

(0,0) 

3,20 

(0,7) 

2,10 

(0,8) 

3,00 

(0,0) 

2,70 

(0,4) 

 
 A partir destes dados é possível apreender as seguintes informações: 

a) Na Parte 1 do TAC, os resultados dos grupos foram bastante satisfatórios, não 

sendo possível verificar pontuações reduzidas em nenhum dos grupos;  

b) Na segunda parte do instrumento o grupo 2 obteve melhor desempenho em 

relação ao número de acertos, enquanto na média de erros e omissões é possível 

observar melhor desempenho do grupo 1, entretanto todos estes resultados 

também se encontram dentro do esperado;  

c) Já na terceira parte do teste, que avalia atenção alternada, é possível perceber 

melhor desempenho quanto ao número de acertos do Grupo 1 e, por outro lado 

quanto ao número de erros e omissões o Grupo 2 obtém melhor desempenho; 

d) De modo geral, entretanto, o desempenho de ambos os grupos se situaram 

próximos ao esperado (valor de referência = 3,0), sendo possível observar como 

a menor média o valor do número de acertos na parte 3 alcançada pelo grupo 2, 

que se aproxima da pontuação de alerta de dificuldades. 

O gráfico abaixo ilustra os resultados apresentados. 
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Figura 13. Ilustração do desempenho dos Grupos 1 e 2 no TAC. 
 

 

No que se refere à comparação entre o desempenho dos sexos no TAC os 

seguintes dados foram extraídos aludindo aos aspectos discutidos abaixo da tabela 20: 

Tabela 20. Médias e desvios-padrão dos escores de desempenho dos grupos masculino e 
feminino no TAC. 

Grupo AP1 EP1 OP1 AP2 EP2 OP2 AP3 EP3 OP3 

Masculino  Média 

(DP) 

3,17 

(0,7) 

3,00 

(0,0) 

3,33 

(0,5) 

3,00 

(0,8) 

2,67 

(0,5) 

3,00 

(1,2) 

2,33 

(0,5) 

3,33 

(0,8) 

3,00 

(1,0) 

Feminino Média 

(DP) 

3,36 

(1,0) 

3,00 

(0,0) 

3,21 

(0,8) 

2,77 

(0,7) 

2,92 

(0,2) 

3,00 

(0,8) 

2,30 

(0,9) 

3,15 

(0,5) 

2,69 

(0,4) 

 
 

a) Na parte 1 observou-se que ambos os grupos alcançaram desempenho dentro 

do esperado. Quanto ao número de acertos o sexo feminino obteve melhor 

desempenho; os dois grupos obtiveram a mesma média quanto ao número de 

erros, e; o grupo formado pelos sujeitos do sexo feminino alcançou menor 

média no número de omissões. Portanto, de modo geral nesta parte os 

sujeitos do sexo feminino tiveram melhor desempenho; 
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b) Na parte 2 do TAC observou-se melhor desempenho do sexo masculino 

quanto ao número de acertos e de erros e a mesma pontuação para o grupo 

referente ao número de omissões. De modo que se verifica desempenho 

satisfatório dos diferentes grupos para todas as medidas; 

c) Na terceira parte do teste foi possível observar melhor desempenho do sexo 

masculino quanto ao número de acertos (diferença de 0,03 pontos), e por 

outro lado, melhor desempenho do sexo feminino quanto ao número de erros 

e omissões. De forma semelhante, nesta medida ambos os grupos obtiveram 

desempenho favorável; 

d) De modo geral, portanto, foi verificado que ambos os grupos obtiveram 

resultado próximo ao esperado tendo sido encontrado como o pior resultado 

o número de acertos na parte 3 alcançada pelo sexo feminino (M=2,30; 

DP=0,9). 

O gráfico abaixo ilustra os resultados apresentados. 

 
 

 

 
Figura 14. Ilustração do desempenho dos grupos Masculino e Feminino no TAC. 
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 No que se refere ao desempenho dos grupos 1 e 2 a partir da variável idade da 

criança no momento do diagnóstico. Foi possível obter os seguintes dados: 

I. Grupo 1: 

 
Tabela 21. Médias e Desvios-Padrão obtidos pelo Grupo 1 no TAC subdivididos em função da 
idade da criança no momento do diagnóstico. 

Em tratamento AP1 EP1 OP1 AP2 EP2 OP2 AP3 EP3 OP3 

< 5 anos ao 

diagnóstico 

Média 

(DP) 

3,33 

(0,5) 

3,00 

(0,0) 

3,33 

(0,5) 

2,33 

(0,5) 

2,33 

(0,5) 

2,00 

(1,0) 

2,67 

(0,5) 

3,00 

(0,0) 

2,67 

(0,5) 

≥ 5 anos ao 

diagnóstico 

Média 

(DP) 

3,29 

(1,3) 

3,00 

(0,0) 

3,43 

(0,7) 

2,83 

(0,7) 

2,83 

(0,4) 

3,17 

(0,9) 

2,5 

(0,8) 

3,67 

(1,0) 

3,00 

(1,1) 

 

a) Na parte 1, ambos os subgrupos obtiveram desempenho dentro do 

esperado; 

b) De forma equivalente, na parte 2 o desempenho dos subgrupos também 

encontrou-se dentro do esperado; 

c) Da mesma forma, na parte 3, os dois grupos alcançaram bom 

desempenho em todos os itens avaliados – acertos, erros e omissões. 

Segue abaixo a ilustração dos dados tratados: 

 

 
Figura 15. Ilustração do desempenho do Grupo 1 no TAC em função da idade da criança no 
momento do diagnóstico. 
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II. Grupo 2: 

Tabela 22. Médias e Desvios-Padrão obtidos pelo Grupo 2 no TAC subdivididos em função da 
idade da criança no momento do diagnóstico. 
Fora de tratamento AP1 EP1 OP1 AP2 EP2 OP2 AP3 EP3 OP3 

< 5 anos ao 

diagnóstico 

Média 

(DP) 

3,33 

(1,0) 

3,00 

(0,0) 

3,17 

(1,1) 

2,83 

(0,7) 

3,00 

(0,0) 

3,00 

(0,8) 

2,33 

(0,5) 

3,00 

(0,0) 

2,67 

(0,5) 

≥ 5 anos ao 

diagnóstico 

Média 

(DP) 

3,25 

(0,5) 

3,00 

(0,0) 

3,00 

(0,0) 

3,25 

(0,9) 

3,00 

(0,0) 

3,5 

(0,5) 

1,74 

(1,2) 

3,00 

(0,0) 

2,75 

(0,5) 

 
a) Na parte 1 do instrumento observou-se bom desempenho de ambos os subgrupos 

em todos os itens; 

b) Na parte 2 do TAC, igualmente, foram vistos desempenhos satisfatórios para os 

subgrupos; 

c) De forma relevante, na parte 3 observou-se desempenho maior que 1 desvio-

padrão abaixo do esperado para o subgrupo com idade igual ou superior a 5 anos 

no momento do diagnóstico em relação ao número de acertos. Entretanto, para 

os outros itens, observou-se desempenho dentro do esperado. 

O gráfico abaixo ilustra os dados apresentados: 

 
Figura 16. Ilustração do desempenho do Grupo 2 no TAC em função da idade da criança no 
momento do diagnóstico. 
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A seguir são apresentadas as análises estatísticas que possibilitaram a 

comparação dos escores dos desempenhos dos subgrupos.  Como pode ser observado os 

dados expostos não revelam nenhuma significância estatística entre os grupos e 

subgrupos analisados. 

 

 
Tabela 23. Resultados das análises estatísticas das diferenças dos escores de desempenho em função de 
inclusão ou exclusão no tratamento (C1), sexo (C2), idade ao diagónstico para participantes em 
tratamento (C3) e fora de tratamento (C4) dos grupos e subgrupos TAC (significâncias estatísticas no 
limiar de p ≤ 0,05 destacadas em negrito – valores bicaudais). 

Grupos 
 
 

Medidas 

Contraste 1 
Em tratamento 

X 
Fora de tratamento 

Contraste 2 
Masculino 

X 
Feminino 

Contraste 3 
< 5 anos ao X ≥ 5 

anos ao diagnóstico 
(em tratamento) 

Contraste 4 
< 5 anos ao X ≥ 5 

anos ao diagnóstico 
(fora de tratamento) 

Mann-
Witney 

U 
Teste T 

Mann-
Witney 

U 
Teste T 

Mann-
Witney 

U 
Teste T 

Mann-
Witney 

U 
Teste T 

AP1  1,000  0,659  0,941 0,643  

EP1 1,000  1,000  1,000  1,000  

OP1  0,408  0,766  0,839 1,000  

AP2  0,354  0,556  0,318 0,429 0,462 

EP2 0,053  0,166   0,170 1,000  

OP2  0,344  1,000  0,139 0,361 0,314 

AP3  0,232  0,933  0,769 0,464 0,328 

EP3 0,125   0,579 0,285  1,000  

OP3  0,579  0,397  0,569 0,789 0,807 

 
  

 Semelhante ao desenvolvido para avaliar os dados oriundos do WISC-III e das 

Matrizes Progressivas Coloridas de Raven, os dados provenientes do TAC também 

foram avaliados de forma mais específica a partir do cruzamento das variáveis. 

Apresentam-se abaixo as tabelas referentes às medidas de tendência central, os gráficos 

ilustrativos e a significância dos mesmos acerca de tais análises: 
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Tabela 24. Médias e desvios-padrão dos escores de desempenho dos subgrupos no TAC a partir 
do cruzamento das variáveis sexo e situação relativa ao tratamento.  

SEXO GRUPO  AP1 EP1 OP1 AP2 EP2 OP2 AP3 EP3 OP3 

Masculino 

Em tratamento 
Média 3,33 3,00 3,33 2,33 2,33 2,33 2,33 3,67 3,67 

DP 0,57 0,00 0,57 0,57 0,57 1,52 0,57 1,15 1,15 

Fora de tratamento 
Média 3,00 3,00 3,33 3,67 3,00 3,67 2,33 3,00 3,00 

DP 1,00 0,00 0,57 0,57 0,00 0,57 0,57 0,00 0,00 

Feminino 

Em tratamento 
Média 3,29 3,00 3,43 2,83 2,83 3,00 2,67 3,33 3,33 

DP 1,38 0,00 0,78 ,753 0,40 0,89 0,81 0,81 0,81 

Fora de tratamento 
Média 3,43 3,00 3,00 2,71 3,00 3,00 1,99 3,00 3,00 

DP 0,78 0,00 1,00 ,756 0,00 0,81 1,01 0,00 0,00 

 

 
Figura 17. Ilustração do desempenho dos participantes do sexo masculino em 
função da situação referente ao tratamento no TAC. 
 

 
Figura 18. Ilustração do desempenho dos participantes do sexo feminino em 
função da situação referente ao tratamento no TAC. 



138 
 

 
 

Tabela 25. Médias e desvios-padrão dos escores de desempenho dos subgrupos no TAC a partir 
do cruzamento das variáveis sexo e idade no momento do diagnóstico.  

SEXO 
IDADE DO 

SUJEITO AO 
DIAGNÓSTICO 

 AP1 EP1 OP1 AP2 EP2 OP2 AP3 EP3 OP3 

Masculino 
< 5 anos ao 
diagnóstico 

Média 2,67 3,00 3,67 2,33 2,33 2,33 2,33 3,00 3,00 

    DP 0,57 0,00 0,57 0,57 0,57 1,52 0,57 0,00 0,00 

  
≥ 5 anos ao 
diagnóstico 

Média 3,67 3,00 3,00 3,67 3,00 3,67 2,33 3,67 3,67 

    DP 0,57 0,00 0,00 0,57 0,00 0,57 0,57 1,15 1,15 

Feminino 
< 5 anos ao 
diagnóstico 

Média 3,67 3,00 3,00 2,83 3,00 2,83 2,50 3,00 3,00 

    DP 0,81 0,00 1,09 0,75 0,00 0,75 0,54 0,00 0,00 

  
≥ 5 anos ao 
diagnóstico 

Média 3,13 3,00 3,38 2,71 2,86 3,14 2,14 3,29 3,29 

    DP 1,24 0,00 0,74 0,75 0,37 0,90 1,22 0,75 0,75 

 
 

 
Figura 19. Ilustração do desempenho dos participantes do sexo masculino em 
função da idade no momento do diagnóstico no TAC. 
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Figura 20. Ilustração do desempenho dos participantes do sexo feminino em 
função da idade no momento do diagnóstico no TAC. 

 
 
 
 
Tabela 26. Resultado das análises estatísticas das diferenças dos escores de desempenho dos 
subgrupos organizados em função da variável sexo no TAC (significâncias estatísticas no limiar de 
p ≤ 0,05 destacadas em negrito – valores bicaudais). 

Grupos 
 
 
 

Masculino 
Em tratamento 

X 
Fora de tratamento 

Feminino 
Em tratamento 

X 
Fora de tratamento 

Masculino 
< 5 anos  

X  
≥ 5 anos ao 
diagnóstico 

Feminino 
< 5 anos  

X  
≥ 5 anos ao 
diagnóstico  

Mann-
Witney U 

Teste t Mann-
Witney U 

Teste t Mann-
Witney U 

Teste t Mann-
Witney U 

Teste t 

AP1  0,643  0,816  0,101  0,375 

EP1 1,000  1,000  1,000  1,000  

OP1  1,000  0,390 0,114   0,459 
AP2  0,047  0,782  0,047  0,782 
EP2 0,114  0,280  0,114  0,355  

OP2  0,230  1,000  2,30  0,520 

AP3  1,000  0,220  1,000  0,519 

EP3 0,317  0,280  0,317  0,355  

OP3  0,519  0,867  0,519  0,867 

 
 Esses dados forneceram informações importantes acerca do funcionamento dos 

mecanismos atencionais através do uso do TAC neste estudo, dentre os quais: 

a) Para os sujeitos do sexo masculino foram verificadas diferenças estatisticamente 

significativas na comparação entre os grupos em tratamento e fora de 
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tratamento no que se refere ao número de acertos na parte 2 do TAC, marcado 

por melhor desempenho do grupo fora de tratamento. Nesta mesma variável 

(AP2) também foi observada diferença significativa estatisticamente entre 

sujeitos do sexo masculino considerando-se a idade no momento do diagnóstico, 

destacando-se melhor desempenho das crianças diagnosticadas com menos de 5 

anos de idade. Salienta-se que este desempenho não se configura como distante 

da média esperada para nenhum dos grupos; 

b) Para os sujeitos do sexo feminino não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas em relação a nenhuma variável. Entretanto, assim 

como no caso acima explicitado, o desempenho de ambos os grupos encontra-se 

próximo ao esperado. 
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8.4 Avaliação do Funcionamento Executivo 
 
 
  A seguir serão apresentados os desempenhos dos grupos no Teste Wisconsin de 

Classificação de Cartas. Este instrumento fornece escores diferenciados de acordo com 

aspectos específicos do funcionamento executivo. Desta forma, para análise dos dados 

nesse instrumento foram selecionadas as seguintes variáveis: a) o percentil do 

percentual de erros (PE); b) o percentil de respostas perseverativas (RP); c) o percentil 

do percentual do número de erros perseverativos (PEP); d) o percentil do percentual do 

número de erros não perseverativos (PENP); e) o percentil do percentual de respostas de 

nível conceitual (NC); f) o percentil do número de categorias completadas (CC); g) o 

percentil da variável fracasso em manter o contexto (FMC), e; h) o percentil do item 

aprendendo a aprender (AA). O quadro abaixo apresenta os valores de referência para 

os itens avaliados.  

 
Tabela 27. Valores de referência para análise do WCST19. 

Percentil Classificação Descritiva 

<1 Gravemente comprometido 
1 Moderado a gravemente comprometido 
2 Moderadamente comprometido 

3-5 Leve a moderadamente comprometido 
6-14 Levemente comprometido 

15-28 Abaixo da média 
29-67 Na média 
>67 Acima da média 

 

 

 Vale salientar que este instrumento apresenta tabela diferenciada para os itens 

CC, FMC e AA, o que acarretou em diferenciação na representação dos percentis 

obtidos transformando-o em medida nominal, como mostra o quadro abaixo. 

 

                                                 
19 Extraído de Trentini, Argimon & Filho (2007). 
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Tabela 28. Valores de referência para análise dos itens CC, FMC e AA do WCST. 

Percentil Valor no SPSS 

Percentil menor ou igual a 1 1 

Percentil 2-5 2 
Percentil 6-10 3 
Percentil 11-16 4 

Percentil maior que 16 5 

 
 No que tange à comparação entre os grupos 120 e 221 respectivamente, foram 

obtidos os seguintes resultados: 

Tabela 29. Médias e desvios-padrão dos escores de desempenho dos Grupos 1 e 2 no WCST. 
Grupo PE RP EP PENP NC CC FMC AA 

Em 

Tratamento 

Média 

(DP) 

32,6 

(28,8) 

4,3 

(6,4) 

2,7 

(3,5) 

61,5 

(30,3) 

40,2 

(29,5) 

4,4 

(0,8) 

4,8 

(0,6) 

1,5 

(2,0) 

Fora de 

Tratamento 

Média 

(DP) 

59,5 

(35,1) 

10,9 

(13,0) 

11,5 

(15,3) 

55,2 

(30,1) 

58,6 

(34,4) 

4,3 

(1,4) 

4,6 

(1,2) 

3,0 

(2,2) 

 

a) Ambos os grupos obtiveram desempenho dentro do esperado nos itens PE, 

PENP, NC, CC, FMC; 

b) Foi possível observar desempenho inferior ao esperado para os itens RP, EP e 

AA, em ambos os grupos. 

Segue abaixo a ilustração desse resultado: 

                                                 
20 Grupo 1: composto por crianças que estão em tratamento. 
21 Grupo 2: composto por crianças que estão fora de tratamento há pelo menos 1 ano. 
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Figura 21. Ilustração do desempenho dos Grupos 1 e 2 no WCST. 

 

No que se refere ao desempenho dos sujeitos quanto ao gênero, foram 

encontrados os seguintes resultados: 

Tabela 30. Média e desvios-padrão do desempenho dos Grupos Masculino e Feminino no 
WCST. 

Grupo PE RP EP PENP NC CC FMC AA 

Masculino Média 

(DP) 

49,3 

(39,6) 

7,3 

(8,8) 

10,8 

(18,0) 

56,3 

(34,5) 

48,1 

(38,6) 

4,1 

(1,6) 

5,0 

(0,0) 

1,8 

(2,4) 

Feminino Média 

(DP) 

44,6 

(33,1) 

7,7 

(11,4) 

5,5 

(8,2) 

59,2 

(28,5) 

49,9 

(31,3) 

4,4 

(1,0) 

4,5 

(1,1) 

2,4 

(2,1) 

 

 Os dados apresentados nesta tabela revelam: 

a) Melhor desempenho dos sujeitos do sexo masculino nos itens PE, EP, FMC; 

b) Melhor desempenho dos sujeitos do sexo feminino no item PENP; 

c) Desempenho semelhante quanto aos itens RP, NC, CC, FMC e AA (diferença 

inferior a 2 pontos); 

d) Desempenho dentro do esperado para os itens PE, PENP, NC, CC e FMC; 

e) Desempenho inferior ao esperado em RP, EP e AA. 

O gráfico abaixo ilustra esses resultados: 
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Figura 22. Ilustração do desempenho dos Grupos Masculino e Feminino no WCST. 
 

 Quanto à análise referente à idade da criança no momento do diagnóstico os 

seguintes aspectos foram observados: 

I. Grupo 1. 

Tabela 31. Médias e Desvios-Padrão do Grupo 1 no WCST subdivididos em função da idade da 
criança no momento do diagnóstico. 

Em tratamento PE RP EP PENP NC CC FMC AA 

< 5 anos ao 
diagnóstico 

Média 
(DP) 

35,0 
(32,7) 

6,0 
(8,7) 

4,0 
(4,5) 

58,3 
(41,3) 

56,6 
(28,3) 

4,3 
(1,1) 

5,0 
(0,0) 

0,33 
(0,5) 

≥ 5 anos ao 
diagnóstico 

Média 
(DP) 

31,5 
(29,7) 

3,5 
(5,8) 

2,1 
(3,3) 

62,8 
(28,2) 

32,7 
(28,7) 

4,4 
(0,7) 

4,71 
(0,7) 

2,0 
(2,0) 

 
a) Melhor desempenho do grupo diagnosticado antes dos 5 anos de idade em 

PE, RP, EP, NC; 

b) Melhor desempenho do grupo diagnosticado com idade igual ou superior a 

cinco anos de idade nos itens PENP e AA; 

c) Desempenho semelhante nos itens CC e FMC; 

d) Desempenho dentro do esperado para os itens PE, PENP, NC, CC e FMC; 

e) Desempenho inferior ao esperado em RP, EP e AA. 
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Figura 23. Ilustração do desempenho do Grupo 1 no WCST em função da idade 
da criança no momento do diagnóstico. 

 

II. Grupo 2: 

 
Tabela 32. Médias e Desvios-Padrão obtidos pelo Grupo 2 no WCST subdivididos em função 
da idade da criança no momento do diagnóstico. 

Fora de tratamento PE RP EP PENP NC CC FMC AA 

< 5 anos ao 

diagnóstico 

Média 

(DP) 

43,1 

(36,1) 

10,6 

(15,7) 

7,0 

(10,5) 

48,0 

(33,5) 

43,6 

(36,3) 

3,8 

(1,8) 

4,3 

(1,6) 

1,6 

(1,9) 

≥ 5 anos ao 

diagnóstico 

Média 

(DP) 

84,0 

(14,0) 

11,2 

(9,6) 

18,2 

(20,5) 

66,0 

(24,2) 

81,0 

(15,4) 

5,0 

(0,0) 

5,0 

(0,0) 

5,0 

(0,0) 

 

 Os resultados apresentados mostram os seguintes aspectos: 

a) Melhor desempenho no grupo diagnosticado com idade igual ou superior a 5 

anos de idade em PE, EP, PENP, NC, CC e AA; 

b) Desempenho semelhante para os itens RP e FMC; 

c) Desempenho acima do esperado para os itens PE e NC, no grupo diagnosticado 

com idade igual ou superior a 5 anos de idade; 

d) Desempenho dentro do esperado em PE e AA (grupo ≥5 anos ao diagnóstico), 

PENP, NC, CC, FMC (ambos os grupos); 

e) Desempenho inferior ao esperado em RP, EP e AA (< 5 anos ao diagnóstico). 
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Figura 24. Ilustração do desempenho do Grupo 2 no WCST em função da idade 
da criança no momento do diagnóstico. 
 
 
A seguir são apresentadas as análises estatísticas que possibilitaram a 

comparação dos escores dos desempenhos dos subgrupos.  Como pode se observar os 

dados expostos revelam diferença significativa apenas no item Aprendendo a Aprender 

para o grupo de crianças fora de tratamento comparado a partir da idade ao diagnóstico, 

indicando desempenho inferior relevante para o grupo diagnosticado com menos de 

cinco anos de idade. Desta forma, apesar de terem sido encontradas melhores 

pontuações em alguns grupos e subgrupos estas não apresentam relevância nessa 

análise. 

 

Tabela 33. Resultados das análises estatísticas das diferenças dos escores de desempenho em função de 
inclusão ou exclusão no tratamento (C1), sexo (C2), idade ao diagnóstico para participantes em 
tratamento (C3) e fora de tratamento (C4) dos grupos e subgrupos no WCST (significâncias estatísticas no 
limiar de p ≤ 0,05 destacadas em negrito – valores bicaudais). 

Grupos 
 
 

Medidas 

Contraste 1 
Em tratamento 

X 
Fora de tratamento 

Contraste 2 
Masculino 

X 
Feminino 

Contraste 3 
< 5 anos ao X ≥ 5 

anos ao diagnóstico  
(em tratamento) 

Contraste 4 
< 5 anos ao X ≥ 5 

anos ao diagnóstico 
 (fora de tratamento) 

Mann-
Witney 

U 

Teste T Mann-
Witney 

U 

Teste T Mann-
Witney 

U 

Teste T Mann-
Witney 

U 

Teste T 

PE  0,078  0,787  0,875 0,131  

RP 0,245   0,937  0,614  0,949 

EP 0,246   0,367  0,486  0,282 

PENP  0,647  0,848  0,843  0,354 

NC  0,216  0,915  0,243 0,109  
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CC  0,856  0,662  0,881 0,224  

FMC  0,660  0,189  0,545  0,363 

AA  0,135  0,597 0,327  0,022  

 

 Com o objetivo de analisar de forma mais acurada os dados fornecidos pelo 

WCST, estes foram cruzados obtendo-se informações acerca das diferenças entre as 

variáveis sexo versus momento referente ao tratamento e sexo versus idade da 

criança ao diagnóstico. As tabelas e gráficos a seguir apresentam e ilustram os dados 

relativos a essa análise.  

 

Tabela 34. Médias e desvios-padrão dos escores de desempenho dos grupos no WCST a partir 
do cruzamento das variáveis sexo e situação relativa ao tratamento. 

SEXO GRUPO  PE RP EP PENP NC CC FMC AA 

Masculino 

Em tratamento 
Média 35,67 6,33 4,33 34,67 36,00 4,67 5,00 0,33 

DP 31,88 8,38 4,16 29,29 32,90 0,57 0,00 0,57 

Fora de tratamento 
Média 63,00 8,33 17,33 78,00 60,33 3,67 5,00 3,33 

DP 48,49 11,15 25,81 26,88 47,05 2,30 0,00 2,88 

Feminino 

Em tratamento 
Média 31,29 3,43 2,00 73,00 42,00 4,29 4,71 2,00 

DP 30,05 5,96 3,41 24,03 30,65 0,95 0,75 2,23 

Fora de tratamento 
Média 58,00 12,00 9,00 45,43 57,86 4,57 4,43 2,86 

DP 32,55 14,42 10,42 27,34 32,19 1,13 1,51 2,19 

 
 

 
Figura 25. Ilustração do desempenho dos participantes do sexo masculino em 
função da situação referente ao tratamento nos itens PE, RP, EP, PENP e NC do 
WCST. 
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Figura 26. Ilustração do desempenho dos participantes do sexo masculino em 
função da situação referente ao tratamento nos itens CC, FMC e AA do WCST. 

 
 
 

 
Figura 27. Ilustração do desempenho dos participantes do sexo feminino em 
função da situação referente ao tratamento no itens PE, RP, EP, PENP e NC do 
WCST. 

 



149 
 

 
Figura 28. Ilustração do desempenho dos participantes do sexo feminino em 
função da situação referente ao tratamento nos itens CC, FMC e AA do WCST. 

 
 

Tabela 35. Médias e desvios-padrão dos escores de desempenho dos subgrupos no WCST a 
partir do cruzamento das variáveis sexo e idade no momento do diagnóstico. 

SEXO 
IDADE DO 

SUJEITO AO 
DIAGNÓSTICO 

 
PE RP EP PENP NC CC FMC AA 

Masculino 
< 5 anos ao 
diagnóstico 

Média 
35,67 6,00 4,00 57,67 34,67 3,67 5,00 0,33 

    DP 31,88 8,71 4,58 40,50 34,53 2,30 0,00 0,57 

  
≥ 5 anos ao 
diagnóstico 

Média 
63,00 8,67 17,67 55,00 61,67 4,67 5,00 3,33 

    DP 48,49 10,78 25,48 36,66 44,74 0,57 0,00 2,88 

Feminino 
< 5 anos ao 
diagnóstico 

Média 
42,83 10,67 7,00 48,33 55,17 4,17 4,33 1,67 

    DP 36,53 15,78 10,58 34,05 32,77 1,32 1,63 1,96 

  
≥ 5 anos ao 
diagnóstico 

Média 
46,00 5,50 4,38 67,38 46,00 4,63 4,75 3,00 

    DP 32,88 7,38 6,65 22,58 31,79 0,74 0,70 2,26 
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Figura 29. Ilustração do desempenho dos participantes do sexo masculino em 
função da idade no momento do diagnóstico nos itens PE, RP, EP, PENP e NC do 
WCST. 

 
 
 

 
Figura 30. Ilustração do desempenho dos participantes do sexo masculino em 
função da idade no momento do diagnóstico nos itens CC, FMC e AA do WCST. 
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Figura 31. Ilustração do desempenho dos participantes do sexo feminino em 
função da idade no momento do diagnóstico nos itens PE, RP, EP, PENP e NC do 
WCST. 

 
 

 
Figura 32. Ilustração do desempenho dos participantes do sexo feminino em 
função da idade no momento do diagnóstico nos itens CC, FMC e AA do WCST. 
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Tabela 36. Resultado das análises estatísticas das diferenças dos escores de desempenho dos 
subgrupos organizados em função da variável sexo no WCST (significâncias estatísticas no limiar 
de p ≤ 0,05 destacadas em negrito – valores bicaudais). 

Grupos 
 
 
 

Masculino 
Em tratamento 

X 
Fora de tratamento 

Feminino 
Em tratamento 

X 
Fora de tratamento 

Masculino 
< 5 anos  

X  
≥ 5 anos ao 
diagnóstico 

Feminino 
< 5 anos  

X  
≥ 5 anos ao 
diagnóstico  

Mann-
Witney U 

Teste t Mann-
Witney U 

Teste t Mann-
Witney U 

Teste t Mann-
Witney U 

Teste t 

PE  0,460  0,137 0,369 0,460  0,868 

RP   0,204  0,513 0,756 0,946  

EP 0,827  0,183  0,513   0,579 

PNEP  0,132  0,068 0,827 0,937  0,231 
NC  0,504  0,364 0,275 0,455  0,608 
CC 0,796   0,619 0,796   0,426 

FMC 1,000   0,663 1,000   0,527 

AA 0,239   0,483 0,239   0,273 

 
 Os dados apresentados evidenciam as seguintes informações acerca das análises 

realizadas: 

a) Entre os sujeitos do sexo masculino, foi visto de forma geral, melhor 

desempenho do grupo fora de tratamento, entretanto em nenhum momento esta 

diferença foi significativa.  

b) No que se refere à relação entre o desempenho de participantes do sexo 

masculino e a idade deles no momento do diagnóstico, também não foi 

observada nenhuma diferença estatisticamente significativa, apesar de ser visto 

em geral melhor desempenho do grupo diagnosticado com 5 anos de idade ou 

mais; 

c) Na análise acerca do desempenho das meninas foi possível observar que em 

geral o grupo fora de tratamento obteve melhor resultado, e que este resultado 

não foi estatisticamente significativo para nenhum item; 

d) Já no que tange à idade das meninas no momento do diagnóstico foi possível 

observar que os resultados foram um pouco diversificados destacando melhor 

desempenho dos sujeitos diagnosticados com menos de 5 anos de idade para os 
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itens RP, EP e NC. Por outro lado, observou-se melhor desempenho dos 

participantes diagnosticadas com idade igual ou superior em PE, PENP, FMC e 

AA. Igualmente, neste âmbito este instrumento não forneceu diferenças 

estatisticamente importantes. 
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8.5 Avaliação da Memória 
 

O sistema mnemônico foi avaliado a partir de dois instrumentos:  

1) Recordação de história (RH) – utilizado na avaliação da memória episódica 

imediata e tardia; 

2) Lista de Palavras – direcionado a avaliação da memória semântica imediata e 

tardia, aprendizagem e reconhecimento. 

Como descrito na subseção 7.2 - Instrumentos utilizados na Avaliação 

Neuropsicológica (página 97-107) – para avaliação dos sistemas de memória foram 

construídos grupos de referência compostos por no mínimo cinco sujeitos com idades 

iguais as dos sujeitos avaliados e, a partir disso, foi obtido o Escore Z da pontuação das 

crianças com LLA. Os dados apresentados não foram categorizados, portanto, 

apresentam a média e o desvio-padrão da pontuação total obtida a partir do cálculo do 

Escore Z. Desta forma, os dados apresentados abaixo são considerados dentro da média 

esperada quando se aproxima de zero, acima da média quando estão próximos a 1 e 

abaixo da média quando estão próximos a -1. Nesse sentido, será considerado como 

alerta para algum déficit as pontuações de grupos e subgrupos situadas em -1 e como 

déficit as pontuações ≤-1,5 

No que se refere ao desempenho dos sujeitos a partir das variáveis em 

tratamento e fora de tratamento, observou-se os seguintes resultados: 

Tabela 37. Médias e desvios-padrão dos escores de desempenho dos Grupos 1 e 2 no RAVLT e 
no RH. 

Grupo A1 ∑∑∑∑A B1 A6 A7 REC RHI RHT 

Em 

Tratamento 

Média 

(DP) 

0,00 

(0,88) 

-0,84 

(0,89) 

-1,15 

(2,36) 

-1,06 

(2,08) 

-1,02 

(1,73) 

-0,13 

(1,68) 

-0,20 

(1,14) 

0,83 

(2,23) 

Fora de 

Tratamento 

Média 

(DP) 

0,07 

(1,37) 

-0,12 

(1,18) 

-1,23 

(2,03) 

-0,12 

(1,82) 

-0,92 

(1,24) 

0,10 

(0,74) 

-0,50 

(1,47) 

-0,42 

(1,19) 

 



155 
 

  

Os dados acima apresentados possibilitam as seguintes colocações: 

a) O grupo fora de tratamento obteve em geral melhores resultados; 

b) Não foram observadas pontuações muito reduzidas (menor que 1DP) nos 

itens A1 e REC, de forma que esses dados situaram-se dentro da média 

esperada para ambos os grupos; 

c) As pontuações mais reduzidas em ambos os grupos foram vistas apenas em 

B1 e A7; 

d) Para o item A6, foi encontrada pontuação inferior a 1 desvio padrão apenas 

no grupo que se encontrava em tratamento; 

e) Para RHI e RHT que avaliam memória episódica, foi possível perceber que 

os grupos obtiveram desempenhos próximos ao esperado. 

O gráfico abaixo ilustra os dados comentados: 

 
 

 
  Figura 33. Ilustração do desempenho dos Grupos 1 e 2 no RAVLT e no RH. 

 

 No que concerne à investigação do funcionamento mnemônico das crianças a 

partir da variável sexo observou-se os seguintes resultados: 
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Tabela 38. Médias e desvios-padrão dos escores de desempenho dos Grupos Masculino e 
Feminino no RAVLT e no RH. 

Grupo A1 ∑∑∑∑A B1 A6 A7 REC RHI RHT 

Masculino Média 

(DP) 

-0,39 

(0,90) 

-0,41 

(0,85) 

-1,61 

(1,62) 

-0,32 

(1,43) 

-1,06 

(1,92) 

0,04 

(0,41) 

-0,10 

(1,28) 

1,11 

(3,32) 

Feminino Média 

(DP) 

0,21 

(1,19) 

-0,51 

(1,20) 

-1,04 

(2,34) 

-0,72 

(2,16) 

-0,95 

(1,37) 

0,06 

(1,53) 

-0,40 

(1,30) 

0,03 

(1,39) 

 

 Tais resultados suscitam as seguintes colocações: 

a) Nos itens A1, B1 e A7 observou-se desempenho ligeiramente melhor para as 

crianças do sexo feminino; 

b) Nos itens ∑A, A6, RHI e RHT, entretanto, o grupo dos meninos alcançou melhor 

média; 

c) De modo geral ambos os grupos obtiveram desempenho dentro da média 

esperada, exceto em B1 e A7, nas quais se observou desempenho 

aproximadamente inferior a 1 Desvio Padrão para os dois grupos. 

Segue abaixo o gráfico ilustrativo com estes resultados: 

 

 
Figura 34. Ilustração do desempenho dos Grupos Masculino e Feminino no RAVLT e no RH. 
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Quanto à relação entre o funcionamento dos sistemas de memória e a idade da 

criança no momento do diagnóstico, observou-se os seguintes resultados: 

I. Grupo I. 

Tabela 39. Médias e desvios-padrão dos escores de desempenho do Grupo 1 no RAVLT e no 
RH em função da idade da criança no momento do diagnóstico. 

Em tratamento A1 ∑∑∑∑A B1 A6 A7 REC RHI RHT 

<5 anos ao 

diagnóstico 

Média 

(DP) 

-0,45 

(0,39) 

-0,14 

(0,45) 

-0,07 

(1,66) 

-0,37 

(0,51) 

-0,17 

(0,59) 

0,01 

(0,25) 

-0,18 

(1,57) 

1,65 

(3,88) 

≥5 anos ao 

diagnóstico 

Média 

(DP) 

0,19 

(0,98) 

-1,14 

(0,88) 

-1,62 

(2,56) 

-1,35 

(2,47) 

-1,39 

(1,96) 

-0,20 

(2,12) 

-0,20 

(1,06) 

0,47 

(1,41) 

 

a) Em geral obteve-se melhor desempenho para as crianças diagnosticadas 

antes dos 5 anos de idade; 

b) O grupo de crianças diagnosticadas com idade igual ou superior a 5 anos 

obteve desempenho inferior a 1 DP paraos itens ∑A, B1, A6 e A7; 

c) Ambos os grupos alcançaram bom desempenho em A1, REC, RHI E 

RHT. 

 

 
Figura 35. Ilustração do desempenho do Grupo 1 no RAVLT e no RH em 
função da idade da criança no momento do diagnóstico. 
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II. Grupo II: 

Tabela 40. Médias e desvios-padrão dos escores do Grupo 2 no RAVLT e no RH em função da 
idade da criança no momento do diagnóstico. 

Fora de tratamento A1 ∑∑∑∑A B1 A6 A7 REC RHI RHT 

<5 anos ao 

diagnóstico 

Média 

(DP) 

0,45 

(1,68) 

-0,14 

(1,40) 

-1,91 

(2,19) 

-0,35 

(2,13) 

-1,27 

(1,11) 

0,43 

 (1,68) 

-1,07 

(1,62) 

-0,85 

(1,31) 

≥5 anos ao 

diagnóstico 

Média 

(DP) 

-0,50 

(0,45) 

-0,80 

(0,96) 

0,14 

(0,58) 

0,34 

(1,17) 

-0,23 

(1,41) 

-0,35 

(0,88) 

0,44 

(0,43) 

0,30 

(0,50) 

 

a) O desempenho de ambos os grupos foi próximo à média ou acima dela 

para A1 e REC; 

b) Obteve-se melhor desempenho do grupo diagnosticado com cinco anos 

de idade ou mais para os itens B1, A7, RHI e RHT, nos quais o grupo 

com menos de cinco anos ao diagnóstico apresentou desempenho inferior 

a 1 DP da média esperada; 

c) O grupo diagnosticado com menos de 5 anos de idade obteve melhor 

desempenho para os itens A1, ∑A, REC, RHI e RHT. 

 O gráfico abaixo ilustra os dados abordados: 

 
Figura 36. Ilustração do desempenho do Grupo 2 no RAVLT e no RH em 
função da idade da criança no momento do diagnóstico. 
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A seguir são apresentadas as análises estatísticas que possibilitaram a 

comparação dos escores dos desempenhos dos grupos e subgrupos acima analisados.  

De modo geral, pode ser visto que os dados apresentados não evidenciaram em geral 

significância estatística quanto à diferença entre os grupos, exceto no que se refere ao 

somatório de palavras recordadas após 5 repetições da Lista A (ΣA), evidenciando 

melhor desempenho significativo para os participantes diagnosticados com menos de 5 

anos de idade (grupo em tratamento). 

 
Tabela 41. Resultados das análises estatísticas das diferenças dos escores de desempenho em função de 
inclusão ou exclusão no tratamento (C1), sexo (C2), idade ao diagnóstico para participantes em 
tratamento (C3) e fora de tratamento (C4) dos grupos e subgrupos no RAVLT e no RH (significâncias 
estatísticas no limiar de p ≤ 0,05 destacadas em negrito – valores bicaudais). 

Grupos 
 
 

Medidas 

Contraste 1 
Em tratamento 

X 
Fora de tratamento 

Contraste 2 
Masculino 

X 
Feminino 

Contraste 3 
< 5 anos ao X ≥ 5 

anos ao diagnóstico  
(em tratamento) 

Contraste 4 
< 5 anos ao X ≥ 5 

anos ao diagnóstico 
 (fora de tratamento) 

Mann-
Witney 

U 

Teste T Mann-
Witney 

U 

Teste T Mann-
Witney 

U 

Teste T Mann-
Witney 

U 

Teste T 

A1  0,894  0,242  0,179 0,748  

∑∑∑∑A  0,140  0,835  0,049  0,947 

B1  0,941  0,565  0,300  0,075 

A6  0,316  0,654  0,352  0,556 

A7  0,887  0,891  0,174  0,266 

REC  0,746  0,845  0,816  0,190 

RHI  0,625  0,693  0,982 0,297  

RHT  0,175 0,791  0,732  0,297  

 

 Os dados obtidos foram analisados ainda de forma mais detalhada, como visto 

nos instrumentos anteriores. Entretanto, tendo em vista que estes grupos tornam-se mais 

estratificados em decorrência, principalmente, da quantidade reduzida de crianças do 

sexo masculino presente, dificuldades encontradas na administração destes instrumentos 

(como a não realização do RH por dois participantes, ambos do sexo masculino e que 

estavam fora de tratamento) acarretaram em prejuízos para a análise desta etapa do 
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estudo. Desta forma, seguem as tabelas e gráficos que apresentam e ilustram os dados 

encontrados. 

Tabela 42. Médias e desvios-padrão dos escores de desempenho dos subgrupos 
no RAVLT e no RH a partir do cruzamento das variáveis sexo e situação relativa ao 
tratamento. 

SEXO GRUPO  A1 ∑∑∑∑A B1 A6 A7 REC RHI RHT 

Masculino 

Em tratamento 
Média 0,17 -0,55 -1,17 -0,87 -1,16 -0,15 -0,27 1,43 

DP 1,01 0,67 1,10 1,37 1,50 0,16 1,52 3,98 

Fora de tratamento 
Média -0,94 -0,26 -2,27 0,51 -0,91 0,63 0,40 0,15 

DP 0,32 1,15 2,58 1,47 3,19 0,15 -----22 ------ 

Feminino 

Em tratamento 
Média -0,07 -0,97 -1,14 -1,13 -0,97 -0,12 -0,17 0,57 

DP 0,89 0,99 2,82 2,42 1,933 2,13 1,09 1,39 

Fora de tratamento 
Média 0,50 -0,05 -0,93 -0,30 -0,93 0,01 1,80 1,78 

DP 1,43 1,28 1,99 1,97 0,60 0,77 7,27 6,79 

 
 

 
Figura 37. Ilustração do desempenho dos participantes do sexo masculino em 
função da situação referente ao tratamento nos testes RAVLT e no RH. 

 

                                                 
22 O tracejado indica que devido à presença de apenas 1 (uma) criança nesse subgrupo, visto que as outras 
duas não quiseram realizar a tarefa, não foi possível obter a medida de desvio-padrão. 
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Figura 38. Ilustração do desempenho dos participantes do sexo feminino em 
função da situação referente ao tratamento nos testes RAVLT e RH. 

 
 
 
 
Tabela 43. Médias e desvios-padrão dos escores de desempenho dos grupos no RAVLT e RH a 
partir do cruzamento das variáveis sexo e idade no momento do diagnóstico. 

SEXO 
IDADE DO 

SUJEITO AO 
DIAGNÓSTICO 

 
A1 ∑∑∑∑A B1 A6 A7 REC RHI RHT 

Masculino 
< 5 anos ao 
diagnóstico 

Média 
-0,67 -0,50 -1,93 -0,23 -1,28 -0,11 -0,57 2,20 

    DP 0,63 0,61 2,09 0,27 1,71 0,20 2,02 5,32 

  
≥ 5 anos ao 
diagnóstico 

Média 
-0,10 -0,31 -1,13 -0,46 -0,72 0,19 0,37 0,03 

    DP 1,19 1,20 0,96 2,83 2,92 0,62 0,04 0,17 

Feminino 
< 5 anos ao 
diagnóstico 

Média 
0,56 0,04 -0,98 -0,42 -0,71 0,40 2,04 2,05 

    DP 1,57 1,33 2,27 2,15 0,75 0,43 7,93 7,40 

  
≥ 5 anos ao 
diagnóstico 

Média 
-0,04 -0,92 -1,08 -0,94 -1,13 -0,38 -0,11 0,52 

    DP 0,83 0,97 2,55 2,30 1,73 1,97 1,04 1,31 
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Figura 39. Ilustração do desempenho dos participantes do sexo masculino em 
função da idade no momento do diagnóstico nos testes RAVLT e RH. 

 
 
 

 
Figura 40. Ilustração do desempenho dos participantes do sexo feminino em 
função da idade no momento do diagnóstico nos testes RAVLT e RH. 
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Tabela 44. Resultado das análises estatísticas das diferenças dos escores de desempenho dos 
subgrupos organizados em função da variável sexo no RAVLT e no RH (significâncias estatísticas 
no limiar de p ≤ 0,05 destacadas em negrito – valores bicaudais). 

Grupos 
 
 
 

Masculino 
Em tratamento 

X 
Fora de tratamento 

Feminino 
Em tratamento 

X 
Fora de tratamento 

Masculino 
< 5 anos  

X  
≥ 5 anos ao 
diagnóstico 

Feminino 
< 5 anos  

X  
≥ 5 anos ao 
diagnóstico  

Mann-
Witney U 

Teste t Mann-
Witney U 

Teste t Mann-
Witney U 

Teste t Mann-
Witney U 

Teste t 

A1  0,145  0,385  0,508  0,370 

∑∑∑∑A  0,726  0,163  0,819  0,143 

B1 0,554   0,875  0,657  0,940 

A6  0,362  0,494 1,000   0,675 

A7  0,911 0,949   0,797  0,597 

REC 0,157   0,894 0,683   0,414 

RHI 0,655   0,463 1,000   0,290 

RHT 0,655   0,158 1,000   0,135 

 

 Os dados apresentados apontam diversas informações acerca das análises 

realizadas, entre elas destacam-se: 

a) Entre os sujeitos do sexo masculino foi observado melhor desempenho do grupo 

em tratamento para A1 e B1, enquanto nas demais medidas, os participantes fora 

de tratamento alcançaram melhores resultados. Todavia, nenhuma destas 

comparações mostrou-se significativa;  

b) No que se refere à relação entre o desempenho de participantes do sexo 

masculino e a idade deles no momento do diagnóstico, verificou-se que as 

crianças diagnosticadas com menos de cinco anos de idade apresentou resultados 

inferiores ao grupo de crianças diagnosticadas com idade igual ou superior a 

cinco anos, nas seguintes medidas: A1, somatório de A, B1, A7 e 

Reconhecimento. De modo que apenas em A6, o grupo com menos de 5 anos ao 

diagnóstico apresentou melhor desempenho. Entretanto, não foi observada 

nenhuma diferença estatisticamente significativa, apesar de ser visto em geral 

melhor desempenho do grupo diagnosticado com 5 anos de idade ou mais; 
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c) Na análise acerca do desempenho das meninas foi possível observar que em 

geral o grupo fora de tratamento obteve melhor resultado em todos os itens 

analisados e que este não foi estatisticamente significativo para nenhum item; 

d) Já no que tange à idade das meninas no momento do diagnóstico os dados 

revelaram melhor desempenho das crianças com menos de cinco anos ao 

diagnóstico em praticamente todas as medidas, à exceção do item Recordação 

de Histórias Tardia (RHT). Igualmente, neste âmbito este instrumento não 

forneceu diferenças estatisticamente importantes. 

 

Vale ressaltar que a observação detalhada desses dados revelou resultados 

completamente opostos para as crianças do sexo masculino e feminino, suscitando cada 

vez mais a necessidade de se observar se estas diferenças são resultantes também de 

diversidade neurodesenvolvimental entre os sexos. 
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9. Discussão dos resultados 
 

 Os dados encontrados no presente estudo apresentam semelhanças e 

dissonâncias quanto às informações abordadas pela literatura. Estas, em geral, sugerem 

que crianças diagnosticadas com LLA podem apresentar déficits sutis no âmbito do 

funcionamento cognitivo, inclusive já no início do tratamento e na ausência da 

radioterapia de crânio (Buizer et al., 2009; Carey et al., 2007; Langer et al., 2002).  

A investigação acerca de prejuízos cognitivos neste subgrupo clínico através de 

instrumentos que avaliam a capacidade intelectiva e funções neuropsicológicas 

específicas apresenta-se como relevante, visto que busca a compreensão de sintomas 

secundários capazes de produzir limitações em diversas atividades cotidianas, 

freqüentemente observadas entre os sobreviventes de LLA, tais como, desempenho 

escolar, inserção no mercado de trabalho, autonomia e qualidade de vida. Nesse sentido 

acredita-se que identificar os mecanismos fundamentais pelos quais os pacientes 

experimentam uma perda de função acadêmica e intelectual é fundamental para o 

desenvolvimento de programas de intervenção eficazes (Mulhern & Palmer, 2003). 

Com este intuito, a seguir serão discutidos os resultados apresentados no 

capítulo anterior, relacionando-os com conceitos e informações relevantes provenientes 

da neuropsicologia, bem como com dados da literatura da área. 
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9.1 Capacidade Intelectiva 
 

 Como ressaltado anteriormente, a capacidade intelectiva dos participantes deste 

estudo foi investigada a partir do uso do WISC-III e das Matrizes Progressivas 

Coloridas de Raven, ambos descritos na seção de métodos.  

Os dados oriundos do presente estudo revelam que o desempenho intelectual 

global obtido a partir do uso do teste Matrizes Progressivas Coloridas de Raven 

encontra-se preservado em todos os grupos avaliados.  

Por outro lado, na amostra analisada é possível observar que o quociente de 

inteligência global (QIT) fornecido pelo WISC-III foi menor que 90 (limiar inferior da 

média esperada) em 50% dos sujeitos avaliados. Tais pontuações rebaixadas situam-se 

principalmente nos grupos de risco associados aos impactos cognitivos do tratamento 

profilático da LLA, quais sejam, crianças fora de tratamento, do sexo feminino, com 

menos de 5 anos ao diagnóstico (no grupo fora de tratamento) e, à exceção do proposto 

pela literatura, com idades igual ou superior a 5 anos ao diagnóstico para aqueles que 

estão em tratamento (conforme apresentado nas tabelas 8, 9, 10 e 11).  

Estudos iniciais sobre a temática acima avançada atribuíram resultados 

semelhantes aos efeitos inespecíficos de doença crônica ou ao absenteísmo escolar 

(Mulhern & Palmer, 2003). Entretanto, estudos posteriores indicaram déficits no 

desenvolvimento intelectual e desempenho acadêmico deste subgrupo clínico em 

relação a grupos-controle constituídos por crianças saudáveis, bem como quando 

comparados a outros pacientes oncológicos pediátricos que não receberam tratamento 

profilático direcionado ao SNC (Mulhern & Palmer, 2003).  

Um recente estudo longitudinal desenvolvido por Palmer e colaboradores acerca 

do declínio do QI ao longo do tempo em pacientes oncológicos pediátricos destacou que 
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os déficits encontrados nestes sujeitos não foram devido à perda de informações 

adquiridas anteriormente, mas sim devido à falha em adquirir novas informações de 

modo condizente com os pares de sua idade após realizado o tratamento. Esta hipótese, 

portanto, pode auxiliar na explicação dos resultados encontrados dentro da faixa 

esperada para o grupo constituído pelas crianças que ainda estão em tratamento, bem 

como do efeito contrário no grupo fora de tratamento há pelo menos 1 ano (Mulhern & 

Palmer, 2003).  

Pesquisadores nesta área defendem que a redução do QIT, apenas em grupos 

mais vulneráveis à toxicidade do tratamento profilático, indica que a mesma pode não 

ser suficientemente sensível para identificar déficits específicos ou monitorar declínios 

graduais da capacidade intelectiva em participantes deste subgrupo clínico, cujos 

déficits são mais discretos (Moleski, 2000). Isso pode estar diretamente associado ao 

fato de que esta medida não representa uma habilidade unitária, haja vista que avalia 

uma série de habilidades simultaneamente, e em sua maioria os déficits encontrados 

parecem ser mais específicos em crianças que utilizaram apenas quimioterapia como 

modalidade de tratamento voltado à prevenção da doença no SNC. Decorre daí a 

importância de atentar-se também para os outros valores de QI’s e Índices Fatoriais 

proporcionados pelo WISC-III (Buizer et al, 2009; Figueiredo, 2000).  

Os demais valores de QI e Índices Fatoriais oferecem informações importantes 

acerca das particularidades do funcionamento cognitivo das crianças com LLA. Neste 

âmbito, destaca-se o Quociente de Execução e o Índice de Organização Perceptual como 

os principais domínios nos quais os grupos obtiveram desempenho dentro do esperado, 

com exceção do subgrupo fora de tratamento diagnosticado com menos de 5 anos de 

idade que apresentou resultado inferior ao esperado. Os resultados obtidos no QIE 

revelam a preservação de habilidades de processamento visual, planejamento, 
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aprendizagem não-verbal e manipulação de estímulos visuais de forma rápida nas 

crianças diagnosticadas com LLA aqui avaliadas (Figueiredo, 2000). Figueiredo (2000) 

aponta que o IOP se constitui como um indicador ainda mais preciso de inteligência 

não-verbal do que o QIE, visto que este pode ser influenciado pela intrusão de outras 

variáveis como velocidade de processamento, pobreza na coordenação motora, 

compulsividade ou dificuldade na capacidade de reflexão. Desta forma, ressalta-se que 

o desempenho dos grupos e subgrupos nesse domínio confirma a preservação destas 

habilidades entre as crianças avaliadas neste estudo.    

Analisando o desempenho médio dos subgrupos nos subtestes que participam do 

cômputo do QIV, observa-se que as pontuações mais reduzidas encontram-se nos 

subtestes aritmética e compreensão. Neste âmbito, Lofstad et al. (2009) defendem que 

tais subtestes são caracterizados pela maior dependência de funções mentais superiores 

ou funções dos lobos frontais o que sugere que impactos relacionados ao funcionamento 

de tais regiões podem ter ocorrido (Lofstad, et al., 2009). 

Adicionalmente, o IRD foi classificado como inferior ao esperado para a faixa 

etária em praticamente todos os grupos e subgrupos analisados, exceto para os 

seguintes: 1) Crianças diagnosticadas com menos de 5 anos de idade que estão em 

tratamento; 2) Crianças do sexo masculino que estão em tratamento, e (portanto, 

integrantes do grupo anterior); 3) participantes do sexo masculino que foram 

diagnosticadas com menos de 5 anos de idade (conforme as tabelas 10, 15 e 16).  

Conforme apresentado na tabela 14, o rebaixamento do desempenho dos 

diversos grupos e subgrupos no IRD reflete em especial os escores obtidos pelos 

participantes no subteste Aritmética. Este subteste avalia raciocínio lógico e numérico, 

capacidade computacional, rapidez na execução de cálculos mentais, habilidade de 

resolução de problemas, atenção e concentração, memória auditiva, abstração e 
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experiência acadêmica, de modo que o desempenho neste instrumento reflete a 

capacidade de compreensão e integração de informações verbais inseridas no contexto 

matemático (Figueiredo, 2000; Mäder, et al., 2004).  

Dados equivalentes aos supracitados foram encontrados por Lofstad et al. (2009) 

em estudo que revelou redução no IRD e na função verbal como um todo, e assim como 

neste estudo, os escores ligeiramente inferiores à média esperada estavam associados ao 

sexo feminino.  

Salienta-se aqui que o objetivo primordial do WISC-III é avaliação da 

capacidade intelectiva direcionada ao rendimento escolar. No entanto, tal instrumento 

tem fornecido dados relevantes no âmbito da investigação neuropsicológica, que exige 

cautela na interpretação direta dos dados, notadamente na presença de lesões e/ou 

disfunções cerebrais. No caso específico do subteste Aritmética, em geral utilizado na 

neuropsicologia também como medida de memória de trabalho, torna-se imprescindível 

que seu resultado seja confrontado com teste específico de habilidade matemática, de 

modo a considerar se um baixo rendimento se deve ao baixo nível no processo de 

ensino-aprendizagem da criança, ou a déficit na memória de trabalho que a impede de 

operar informações verbais na resolução de dado problema.   

De acordo com Moleski (2000), declínios significativos no desempenho escolar 

de crianças com LLA têm sido encontrados em matemática, leitura e escrita. Entretanto, 

os déficits parecem ser mais evidentes e graves no que concerne à atividade matemática, 

quando comparado aos demais. Em conformidade a esta idéia Cole e Kamen (2006) 

afirmam que crianças que sobreviveram ao tratamento para LLA apresentam progresso 

acadêmico mais lentificado do que irmãos ou controles pareados por idade e apresentam 

dificuldades específicas em matemática.   

Neste contexto, salienta-se ainda que apesar dos diferentes grupos terem 
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apresentado bom desempenho no subteste dígitos, quando esta atividade foi avaliada de 

forma mais acurada, foi possível perceber melhor desempenho dos sujeitos na ordem 

direta do que na ordem inversa da atividade. Para Lezak (2004), a consideração da 

somatória do desempenho do avaliando na ordem direta e inversa para obtenção da 

pontuação de Dígitos, implica em perdas de informação importantes acerca do 

funcionamento cognitivo do sujeito, visto que envolve a pressuposição de que a 

realização destas atividades fundamenta-se em processos mentais equivalentes ou 

intensamente correlacionados, o que pode ser considerado um equívoco. Nesta 

perspectiva, Lezak (2004) propõe que as atividades que compõem este subteste podem 

ser afetadas de formas diferentes na presença de lesões cerebrais, de forma que diante 

de lesões mais difusas a realização da tarefa na ordem direta não parece sofrer impacto, 

como constatado por este estudo para o grupo de crianças com LLA. 

O melhor desempenho na ordem inversa de Dígitos encontra-se nos subgrupos 

que também obtiveram melhor desempenho em Aritmética, ou seja, sujeitos menores de 

5 anos ao diagnóstico que estão em tratamento e participantes do sexo masculino. A 

tarefa proposta por Dígitos na ordem inversa, agrega processos cognitivos mais 

refinados, tais como flexibilidade cognitiva, tolerância ao estresse, concentração, 

memória, capacidade de inversão de sequência, atenção e concentração (Figueiredo, 

2000; Mäder, Thais & Ferreira, 2004).  

 Apesar de não haver significância estatística, observa-se a tendência de melhor 

desempenho alcançado pelo grupo que se encontra em tratamento em todas as medidas 

fornecidas pelo WISC-III, sendo este dado condizente com a literatura. Tal constatação 

sugere que a manifestação das seqüelas neuropsicológicas, associadas ao tratamento 

para LLA, é verificada tardiamente. Nessa direção, estudos consideram que tal 

manifestação além de tardia parecer ser progressiva, apontando para redução média 
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anual do funcionamento cognitivo de até de 3,7 pontos (Langer et al., 2002; Mulhern & 

Palmer, 2003).  

 No que concerne às diferenças encontradas nos desempenhos dos sujeitos no 

WISC-III ao considerar-se a variável sexo, os dados deste estudo estão em consonância 

com a literatura, que sugere maior susceptibilidade do cérebro feminino à 

neurotoxicidade decorrente da quimioterapia profilática (Moore, 2005; Mulhern & 

Palmer, 2003; Peterson et al., 2008; Spiegler et al., 2006; Von der Weid et al. 2003).  

Neste estudo, as meninas com LLA apresentaram resultados nitidamente mais 

baixos do que os meninos, tanto nas atividades verbais quanto nas não verbais, com a 

diferença entre os grupos apresentando-se significativa nas medidas de QIV, QIE e QIT 

(conforme tabela 12). Para Waber et al. (1990), a influência da variável sexo se constitui 

como uma das descobertas mais intrigantes avançadas pela literatura que discute os 

impactos cognitivos associados ao tratamento profilático do SNC em pacientes com 

LLA. 

A análise dos desempenhos dos grupos e subgrupos no Índice de Velocidade 

Processamento a partir da variável sexo, revela que esta é a medida na qual os 

desempenhos dos diferentes grupos mais se aproximam (Masculino 91,6 e Feminino 

90,2). Por outro lado, o IRD desponta como a medida na qual os dois grupos obtiveram 

a pontuação mais reduzida (Masculino – M=88,0±2311,1; Feminino M=80,7±13,2). 

Adicionalmente, é possível observar desempenho dentro da faixa esperada para ambos 

os grupos nas pontuações do QIE e IOP.  

Embora ainda sem explicação consensual, alguns estudos sugerem que a 

explicação para os resultados supracitados pode ser encontrada na interação de fatores 

hormonais com os fármacos utilizados, ou mesmo devido a peculiaridades concernentes 

                                                 
23 O símbolo ± significa Desvio-Padrão 
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à maturação cerebral nos diferentes gêneros (Von der Weid et al., 2003). De acordo com 

Muszkat (2008), é possível notar diferenças entre os gêneros no que se refere à 

cronologia da mielinização, de modo que esta se apresenta mais precoce nos indivíduos 

do sexo feminino em áreas relacionadas à linguagem, ocasionando melhor desempenho 

nessa área para as meninas em determinadas etapas do desenvolvimento em crianças 

saudáveis.  

Nesta direção, foi possível observar neste estudo pontuações reduzidas nos 

índices que avaliam principalmente o domínio verbal em sujeitos do sexo feminino 

(QIV – M=84,9 ±2410,4; ICV – M=86,6±9,3; IRD=80,7±13,2) levantando-se a hipótese 

do tratamento ter afetado o estágio normal de maturação cerebral envolvido com 

habilidades verbais nos sujeitos do sexo feminino, tendo em vista a intrusão da 

quimioterapia no SNC em momento sensível do desenvolvimento.  

No que concerne à ocorrência de seqüelas associadas à idade da criança no 

momento do diagnóstico foi possível encontrar diferenças importantes a partir da 

estratificação dos grupos em tratamento e fora de tratamento. Os resultados aqui 

encontrados são coerentes com aqueles veiculados pela literatura, indicando pontuações 

mais reduzidas no subgrupo formado por crianças que obtiveram o diagnóstico antes 

dos 5 anos de idade e que se encontram fora de tratamento (Buizer et al., 2005). Este 

dado é relevante, à medida que indica que os resultados obtidos pelo grupo fora de 

tratamento estão relacionados aos efeitos cognitivos permanentes e, neste caso, 

pontuações reduzidas encontram-se de forma mais acentuada no grupo constituído por 

crianças menores de cinco anos ao diagnóstico. 

Salienta-se que mesmo nas medidas freqüentemente preservadas nos demais 

subgrupos, tais como QIE e IOP, o subgrupo de crianças fora de tratamento e 

                                                 
24 O símbolo ± significa Desvio-Padrão. 
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diagnosticadas com menos de 5 anos apresentou desempenho médio significativamente 

inferior ao subgrupo composto por crianças fora de tratamento e diagnosticadas com 

idade igual ou superior a cinco anos. 

A crença amplamente difundida de que a idade ao diagnóstico é um fator de 

risco associado a prejuízos cognitivos em pacientes com LLA, tem como base relatos de 

pesquisas anteriores e baseia-se na hipótese de que há maior vulnerabilidade das 

estruturas cerebrais imaturas diante dos insultos neurotóxicos do tratamento 

quimioterápico. Buizer et al. (2005) defendem esta idéia afirmando que apesar dos 

resultados das diversas análises de regressão indicarem que os fatores de risco 

interagem, pode-se perceber que nas crianças consideradas de baixo risco para déficits 

cognitivos, ou seja, aquelas que receberam o tratamento padrão e  que são do sexo 

masculino, a menor idade ao diagnóstico continua a ser fator de risco para o 

desenvolvimento de déficits. 

A investigação mais específica acerca da idade da criança no momento do 

diagnóstico revelou outro dado comumente referido na literatura, a saber, a ocorrência 

de impactos na rapidez e eficiência da transmissão de impulsos nervosos ao longo dos 

neurônios, inferidos a partir do desempenho dos grupos e subgrupos no Índice de 

Velocidade de Processamento. Conforme Figueiredo (2000) esta medida contempla a 

avaliação de aspectos cognitivos e comportamentais destacando-se velocidade 

psicomotora e velocidade mental utilizados na resolução de problemas não-verbais, bem 

como planejamento, organização, desenvolvimento e implementação de estratégias 

frente às demandas do meio.  

Foi possível perceber que estas medidas, ao contrário do proposto pela literatura, 

encontravam-se rebaixadas nas crianças diagnosticadas com idades igual ou superior a 5 

anos ao diagnóstico. Todavia, uma análise mais específica e minuciosa do item revelou 
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que pontuações reduzidas também se encontravam em grupos ou sujeitos que obtiveram 

o diagnóstico antes dos 5 anos de idade e que as pontuações reduzidas pareciam se 

distribuir da seguinte forma: a) sexo masculino fora de tratamento, e; b) sexo feminino, 

em tratamento. Este dado, portanto, indica mais uma vez a necessidade de se investigar 

diferenças específicas entre os gêneros no que concerne ao desenvolvimento 

neuropsicológico, como sugere Peterson et al. (2008).  

De acordo com Moore (2005) o estabelecimento de comunicações entre 

neurônios é favorecido a partir da mielinização das fibras axonais que proporcionam a 

rápida velocidade de condução. O processo de mielinização se constitui como uma 

dinâmica fase de proliferação da substância branca em espaços diversificados do 

cérebro, estas possuem alto risco de sofrerem prejuízo por ionização, provocada pela 

radiação ou quimioterapia usada em diferentes tipos de tratamento para câncer. A 

ocorrência e relevância do papel da substância branca foram documentadas em diversos 

estudos relacionados a prejuízos cerebrais, os quais discutem que deficiências 

cognitivas podem estar diretamente associadas à extensão da substância branca afetada, 

dentre estes comprometimentos encontram-se deficiências na velocidade de 

processamento (Moore, 2005). 

Os dados apresentados e discutidos revelam, portanto, a importância de estudos 

desta natureza que abranjam características globais e específicas da capacidade 

intelectiva, para que seja possível otimizar a compreensão e o desenvolvimento de 

estratégias voltadas à minimização dos déficits encontrados. 
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9.2 Avaliação dos Sistemas Atencionais 

 

A crescente sofisticação dos estudos sobre os efeitos adversos da LLA é 

evidenciada em pesquisas que têm como foco os mecanismos atencionais e estão 

fundamentadas em modelos cognitivos do desenvolvimento normal da atenção 

envolvidos especialmente com a aprendizagem e a escolarização (Mulhern & Palmer, 

2003).  

No presente estudo foram utilizadas as três partes do Teste de Atenção por 

Cancelamento – TAC (Montiel & Capovilla, 2007) e o desempenho dos grupos foi 

avaliado quanto à média de acertos, erros e omissões, totalizando 9 (nove) medidas para 

cada grupo. De modo geral, não foram encontradas diferenças significativas entre os 

grupos e subgrupos avaliados, bem como não foi identificada a presença de déficits 

atencionais em subgrupos específicos.  

Na parte 1 do instrumento todos os grupos alcançaram desempenho médio nas 

três medidas (acertos, erros e omissão), indicando preservação da capacidade de seleção 

de estímulos em tarefas mais simples. Na segunda parte do instrumento, verificou-se 

pontuação aproximada de um desvio-padrão abaixo do esperado no grupo de crianças 

diagnosticadas com menos de 5 anos e que se encontravam em tratamento, sugerindo 

que este subgrupo apresentou um pouco mais de dificuldade em tarefas que exigem 

maior nível de focalização da atenção, visto que nesta etapa se busca dois elementos 

simultaneamente e a lâmina apresenta uma quantidade importante de estímulos 

distratores, tornando a tarefa mais complexa.  

Na terceira parte do TAC foram identificadas as maiores dificuldades das 

crianças. Nesse sentido, foi possível verificar desempenho abaixo do esperado no que 

concerne ao número de acertos para o grupo fora de tratamento, ao número de acertos 
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para ambos os sexos e, como pontuação mais reduzida, configurou-se a média do 

número de acertos alcançada pelo grupo diagnosticado com idade igual ou superior a 5 

anos que se encontrava fora de tratamento. A realização de análise mais específica da 

execução da parte três deste instrumento aponta ainda que obtiveram escores mais 

baixos crianças do sexo feminino que estavam fora de tratamento e que haviam sido 

diagnosticadas com idade igual ou superior a 5 anos (Tabelas 24 e 25). Entretanto, como 

foi citado, tais dados não apresentam significância estatística. 

Reddick et al. (2006) desenvolveram uma pesquisa na qual buscaram identificar 

a ocorrência de déficits cognitivos associados ao volume da substância branca em 

sobreviventes de LLA, investigando-se dentre outros domínios os sistemas atencionais. 

O estudo concluiu que os pacientes com LLA obtiveram desempenho discretamente 

inferior (em torno de apenas 1 desvio padrão de diferença), quando comparados a dois 

grupos controles, sendo um constituído por crianças com LLA que receberam 

radioterapia de crânio e, o outro composto por crianças saudáveis.  

Os dados oriundos dos exames de Ressonância Magnética Funcional revelaram 

que o grupo de crianças que haviam recebido apenas quimioterapia para tratamento 

profilático apresentava maior volume de substância branca quando comparado ao grupo 

de crianças irradiadas. Todavia, este volume era significativamente menor do que aquele 

detectado em crianças saudáveis , o que reforça  a hipótese que a quimioterapia isolada 

traz realmente danos ao SNC, notadamente em termos da estrutura e desenvolvimento 

da substância branca (Reddick et al., 2006).  

 Em paralelo ao achado supracitado, o estudo identificou pontuações 

significativamente reduzidas no desempenho de testes de atenção em crianças com 

LLA, independentemente de terem sido ou não irradiadas, sugerindo que o volume 

reduzido de substância branca pode estar associado a maiores déficits de atenção, 
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capacidade intelectiva e desempenho acadêmico (Reddick et al., 2005). Nesta direção 

Rourke (1987) afirma que a interrupção do processo de mielinização durante a infância 

pode se caracterizar como um dos mecanismos subjacentes à disfunção cognitiva 

demonstrado por crianças submetidas a tratamentos direcionados ao SNC. 

Os dados apresentados estão em consonância com as observações do estudo 

realizado por Buizer et al. (2005),  no qual as crianças com LLA que receberam 

tratamento padrão obtiveram desempenho semelhante ao de crianças saudáveis nas 

atividades de atenção e processamento de informação, exceto no que concerne à 

flexibilidade de atenção (conforme avaliado pela terceira parte do TAC). Mennes et al. 

(2005) e Buizer et al. (2005) após estudos acerca dos mecanismos atencionais em 

crianças com LLA, tratadas apenas com quimioterapia, sugeriram que estes indivíduos 

encontram-se prejudicados em aspectos específicos do funcionamento atencional, visto 

que na maioria das tarefas de avaliação da atenção seletiva seu desempenho não difere 

daquele obtido pelos grupos controles pareados por idade.  

Na mesma direção, os dados do estudo desenvolvido por Mennes et al. (2005) 

advertem que os sobreviventes de LLA apresentam um bom desempenho em tarefas de 

atenção seletiva, entretanto, quando um número maior de informações precisa ser 

processado de forma combinada, ocorre um atraso na realização da tarefa devido à 

maior lentificação na execução da mesma que parece ser proporcional à complexidade 

da atividade. 

Isto posto, a análise global do desempenho no TAC das crianças que 

participaram desse estudo, aponta para a identificação de escores mais baixos, 

principalmente quanto ao número de acertos nas partes 2 e 3 do teste, quando 

comparados aos escores de crianças saudáveis de mesma faixa etária (Tabelas 19, 20, 

21, 22, 24 e 25). Por outro lado, a média do número de erros e omissões aproximou-se 
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dos valores obtidos na amostra de criança saudáveis, sugerindo a preservação da 

habilidade para selecionar os estímulos corretamente, apesar de em número mais 

reduzido do que o esperado.  

De acordo com Lezak (2004) e Montiel e Capovilla (2007), estudos voltados à 

utilização de tarefas de cancelamento, como o TAC, na avaliação neuropsicológica têm 

demonstrado duas características interessantes destes instrumentos: 1) são executados 

com facilidade pela população sem lesões e/ou disfunções neurológicas, praticamente 

sem a presença de erros provocados por equívocos ou omissões; 2) caracterizam-se 

como sensíveis a lesões cerebrais/disfunções neurológicas e a natureza das dificuldades 

pode ser associada ao hemisfério comprometido. Para estes autores, sujeitos com 

lesões/disfunções cerebrais na atividade do hemisfério direito costumam desempenhar a 

tarefa rapidamente, mas cometem grande número de erros por equívocos e omissões. 

Por outro lado indivíduos com lesões/disfunções cerebrais concernentes ao 

funcionamento do hemisfério esquerdo tendem a cometer poucos erros e omissões, mas 

necessitam dispensar maior tempo na execução da tarefa, acarretando na redução do 

número total de acertos, como visto de forma discreta neste estudo (Lezak, 2004; 

Montiel & Capovilla, 2007).  

Noutra direção, Muszkat (2008) discute que observações derivadas do 

comportamento de indivíduos com lesões cerebrais sugerem situar-se no hemisfério 

esquerdo o substrato neural para a expressão, análise e compreensão da linguagem. 

Desta forma, abrange sistemas voltados à percepção e classificação de materiais 

lingüísticos; associa-se com a organização cronológica da informação, com as funções 

de raciocínio abstrato, matemático e analítico; envolve habilidades de conceptualização, 

distinção de sons, dentre outras características articulatórias. Estas habilidades, dentre 

outras, foram avaliadas no WISC-III a partir das medidas QIV, ICV e IRD, que 
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apresentaram pontuações reduzidas nos dois grupos e em subgrupos específicos, em 

especial naqueles considerados mais vulneráveis aos impactos cognitivos do tratamento 

para LLA, como apresentado na tabela em anexo (anexo 3). 

Para Rodgers, Marckus, Kearns e Windebank (2003), o recente foco na avaliação 

dos processos cognitivos mais básicos, revelou formas mais sutis de comprometimento 

que envolve domínios mais específicos, tais como atenção, memória de trabalho, e 

velocidade de processamento, que por sua vez podem fundamentar declínios observados 

em medidas mais complexas, tais como o QI.  

Mennes et al. (2005) afirmam que os resultados encontrados em sua pesquisa – 

semelhantes aos do presente estudo – contradizem a queixa freqüente de que crianças 

curadas da LLA vivenciam problemas relacionado à capacidade de atenção. Para estes 

autores esses dados indicam que essas queixas derivam principalmente de prejuízos 

sutis na velocidade de processamento da informação, somadas à complexidade da tarefa 

a ser desempenhada, a déficits relativos à habilidade de flexibilidade do foco atencional 

e ainda a dificuldades na estabilidade de manter o desempenho diante de uma tarefa 

prolongada. Para Buizer et al. (2005) estes fatores indicam principalmente 

comprometimento nas funções executivas, conforme será discutido na próxima seção.  

 

9.3 Avaliação das Funções Executivas 

 
 

No presente estudo, as funções executivas foram examinadas de forma 

específica a partir da aplicação do Teste Wisconsin de Classificação de Cartas (WCST), 

que apontou dados relevantes sobre o desempenho de crianças com LLA em tarefas 

dependentes de diversas habilidades, tais como a verificação e regulação da ação, 
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formulação de estratégias frente a novas contingências ambientais, tomada de decisão, 

memória operacional, categorização, atenção, flexibilidade cognitiva, raciocínio 

abstrato e habilidade de inibir seletivamente um comportamento (Malloy-Diniz et al., 

2010; Miguel, 2005; Trentini, Argimon, Oliveira & Werlang, 2006).  

A análise dos dados revela que as pontuações mais reduzidas foram identificadas 

no grupo formado por crianças que ainda estavam em tratamento, quando comparado ao 

grupo de participantes fora de tratamento (Tabela 29). Quanto à variável sexo, 

observou-se que os resultados dos grupos foram bastante próximos, não se evidenciando 

diferenças significativas ou relevantes entre eles (Tabela 30). No que concerne à 

variável idade da criança ao momento do diagnóstico, os dados foram semelhantes 

àqueles obtidos no WISC-III, a saber, o subgrupo composto por crianças em tratamento 

diagnosticadas com menos de cinco anos de idade obteve melhor média de desempenho 

do que aquele constituído por crianças com cinco anos ou mais ao diagnóstico (Tabela 

31). Por outro lado, o subgrupo composto por crianças fora de tratamento com menos de 

cinco anos ao diagnóstico obteve desempenho inferior ao grupo de crianças com cinco 

anos ou mais ao diagnóstico (Tabela 32).  

A evidência de desempenho inferior, mesmo que não estatisticamente 

significativa, no grupo de crianças em tratamento neste estudo foi também discutida em 

pesquisa realizada por Cole e Kamen (2006). Estes autores afirmam que é possível 

detectar efeitos neurocognitivos adversos, nas fases iniciais do tratamento, 

possivelmente devido à toxicidade aguda e subaguda da terapia antileucêmica. 

Entretanto, essas alterações geralmente são consideradas transitórias, de forma que os 

impactos tendem a ser superados, na maioria das vezes, sem intervenção.  

Para estes autores os prejuízos identificados mais tardiamente, após finalizado o 

tratamento, podem persistir por anos ou se configurarem como permanentes (Cole & 
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Kamen, 2006). Adicionalmente, Carey et al. (2007) apontam que efeitos cognitivos 

decorrentes do uso do metotrexato podem ser bastante severos e diagnosticados já no 

primeiro ano de tratamento. 

Conforme relatam Mulhern e Palmer (2003) muitos dos déficits centrais 

vivenciados pelos sobreviventes de LLA são definidos pelo termo "funções executivas", 

caracterizadas pela capacidade de alocar recursos atencionais e organizar o 

comportamento e o pensamento, imprescindindo, para tanto, da integridade do córtex 

pré-frontal. Além disso, funções mais amplamente distribuídas, como velocidade de 

processamento mental, capacidade de sustentar a atenção para aprender e obter novas 

informações de forma eficiente, e utilização de informações previamente aprendidas 

para fornecer um contexto para novas aprendizagens, também parecem ser afetadas 

negativamente neste subgrupo (Mulhern & Palmer, 2003).  

Vale destacar, que o WCST, além de se constituir como instrumento no qual o 

sujeito precisa lidar com diferentes informações simultaneamente para planejar a sua 

ação orientada a uma meta específica (acertar a combinação das cartas), configura-se 

como atividade bastante longa. Desta forma, exige do avaliando, dentre outras 

habilidades, a manutenção do foco atencional diante de diversos estímulos distratores, 

como as cartas que podem ser combinadas de forma ambígua. Nesta perspectiva, Buizer 

et al. (2005) defendem que problemas relacionados à flexibilidade da atenção e à 

estabilidade do desempenho ao longo de uma tarefa que exige atenção sustentada – 

verificados neste estudo pelos índices que avaliam perseveração e aumento da eficácia 

ao longo da execução do WCST – se constituem como características de 

comprometimento no âmbito das funções executivas.  

Estudos desenvolvidos por Campbell et al. (2007) e Waber et al. (2007) apontam 

déficits importantes no âmbito das funções executivas em crianças com LLA, 
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destacando que o comprometimento deste domínio tem implicações fundamentais para 

além da escola, afetando os relacionamentos sociais, regulação da emoção, habilidades 

de enfrentamento e qualidade de vida em geral. Campbell et al. (2009) afirmam que 

informações sobre aspectos psicossociais em adultos sobreviventes de câncer, na 

infância ou na adolescência, indicam que particularmente o subgrupo clínico dos que 

foram diagnosticados com leucemia na infância, apresenta de forma significativa estado 

de humor deprimido, ansiedade, sintomas somáticos e problemas sociais/interpessoais. 

Adicionalmente, estudos semelhantes revelam que sobreviventes de LLA parecem ser 

mais sensíveis aos estressores psicossociais e apresentam maiores índices de problemas 

comportamentais (Campbell et al., 2009). 

Na maioria dos fatores avaliados pelo WCST, todos os grupos analisados 

apresentaram desempenho satisfatório, ou seja, dentro da média esperada ou acima da 

mesma. Entretanto, merece destaque as informações oriundas da análise dos itens 

Respostas Perseverativas, Erros Perseverativos e Aprendendo a Aprender que foram 

marcadas por escores notavelmente reduzidos. Tais achados sugerem dificuldades 

quanto à capacidade em alternar entre critérios distintos – ações, respostas, 

pensamentos, etc. – de acordo com a demanda do ambiente (flexibilidade cognitiva), 

monitoração do comportamento, capacidade de inibir uma determinada resposta 

(Controle inibitório) e, por conseguinte, a limitação em aumentar a eficácia para 

concluir as categorias ao longo da aplicação do instrumento (Malloy-Diniz, Sedo, 

Fuentes & Leite, 2008).  

O desempenho das crianças com LLA nos itens destinados a avaliar o 

comportamento perseverativo – respostas e erros – foram aqueles mais prejudicados, 

visto que os escores dos grupos e subgrupos, em geral, foram classificados como: 

moderadamente comprometidos, leve a moderadamente comprometidos e levemente 
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comprometidos. Estes dados revelam, portanto, impactos inerentes ao funcionamento 

executivo destas crianças, notadamente em termos de inibição de respostas alternativas 

ou inadequadas, atualização e monitoramento da informação e mudança de padrões 

mentais (Mello, 2008).  

Luria (1981) propõe que lesões do lobo frontal podem estar envolvidas 

diretamente em déficits que resultam em um funcionamento perseverativo e impulsivo, 

tais como os apresentados pelas crianças com LLA neste estudo.  Desta forma, tais 

prejuízos estariam atrelados a dificuldades na realização de tarefas que demandam a 

passagem de um grupo de traços para outro, bem como daquelas que exigem uma 

análise pormenorizada da situação-problema e a comparação de hipóteses a partir das 

informações concretas fornecidas, conforme observado no WCST. Luria (1981) defende 

que em pacientes com lesões de lobo frontal uma série de palpites característicos de um 

funcionamento impulsivo e fragmentado toma o lugar da atividade intelectual adequada, 

sugerindo que ocorreu uma desintegração dos processos de análise e síntese, como 

explicitado na citação abaixo: 

     Em vez de olhar cuidadosamente para a figura [situação], selecionando e comparando 

detalhes, e formulando a hipótese necessária a respeito do significado da figura somente após 

a conclusão desse trabalho preliminar, um paciente desse tipo apreenderá um detalhe 

particular e imediatamente, sem qualquer análise adicional, avançará uma sugestão acerca do 

significado da figura como um todo. Se a figura [situação] for pelo menos ligeiramente 

complexa em sua composição, essa hipótese impulsiva obviamente deverá ser errada, mas a 

falta de verificação efetiva mediante a comparação da hipótese com as informações concretas 

fornecidas pela figura [situação] impede quaisquer receios com respeito à validade da 

hipótese, ou, o que é mais, impede a possibilidade de correção de idéias errôneas. 

 

(Luria, 1981, p. 186) 

 

Este trecho escrito por Luria (1981), acerca dos prejuízos citados, denuncia o 

perfil de funcionamento também encontrado nas crianças com LLA, no momento da 
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realização do WCST, resultando nos altos índices de perseveração em todos os grupos e 

subgrupos. Luria (1981) acrescenta que dificuldades maiores são verificadas na 

execução de atividades que envolvem a solução de problemas verbais, principalmente 

de dois tipos: a) problemas aritméticos que exijam a alternância de operações, e; b) 

tarefas semelhantes a exercícios escolares caracterizados por uma estrutura complexa 

(Luria, 1981).  

Estudos têm sido desenvolvidos na tentativa de compreender como o tratamento 

quimoterápico pode intervir sobre o funcionamento das áreas frontais do cérebro. A 

literatura da área tem investigado a relação entre estes achados e o processo 

neurodesenvolvimental das áreas cerebrais relacionadas ao funcionamento executivo, 

marcado por um curso desenvolvimental mais prolongado durante a infância e 

adolescência, especialmente no que se refere à mielinização das estruturas pré-frontais e 

frontais. Nesse contexto, os estudos em sua maioria identificam impactos na 

distribuição e proliferação da substância branca como um dos principais fatores 

associados a tais déficits (Campbell et al., 2009; Carey et al., 2008; Moleski, 2000). 

Mulhern e Butler (2004) reforçam essa hipótese ao ressaltarem que o lobo 

frontal, região cerebral que apresenta elevada densidade de mielina e desenvolvimento 

posterior no processo de maturação cerebral, encontra-se envolvido com a integração 

dos sistemas sensoriais, de memória, planejamento da ação, elaboração de estratégias de 

resolução de problemas e seleção de comportamentos adaptativos (Consenza, Fuentes e 

Malloy-Diniz, 2008).  

Neste âmbito, a principal hipótese levantada é de que as áreas em 

desenvolvimento são mais suscetíveis a danos/lesões do que as áreas mais 

amadurecidas. (Buizer et al., 2005). De acordo com Mello (2008), a progressão do 

processo maturacional nas áreas pré-frontais está diretamente relacionado ao nível de 
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controle executivo envolvido em uma habilidade específica, de modo que aquelas mais 

complexas apresentam maturação mais tardia.  

Mello (2008) afirma que o período compreendido entre 06 e 08 anos de idade 

configura-se como crucial para o desenvolvimento das funções executivas. Desta forma, 

alterações neurodesenvolvimentais diversas estão diretamente relacionadas ao 

surgimento de disfunções executivas. De acordo com esta autora, lesões pré-frontais 

durante a infância podem promover seqüelas distintas de acordo com a idade da criança, 

bem como de outras variáveis que perpassam o desenvolvimento do indivíduo (Mello, 

2008). Nesta perspectiva, a autora propõe que lesões adquiridas principalmente entre 01 

e 04 anos de idade parecem envolver maior comprometimento no desenvolvimento das 

funções executivas quando comparadas a lesões ocorridas ao nascimento ou entre os 04 

e 10 anos de idade. Tal perspectiva pode auxiliar na compreensão dos achados do 

presente estudo, notadamente em termos das pontuações menores apresentadas pelo 

grupo de crianças fora de tratamento e diagnosticados antes dos cinco anos de idade, ou 

seja, submetidas ao tratamento nesta fase precoce do neurodesenvolvimento (Tabelas 31 

e 32).  

Santos (2004) adverte que as relações entre cérebro e comportamento requerem 

aspectos subjacentes que precisam ser inseridos na discussão aqui presente. Para esta 

autora, a própria complexidade hierárquica dos lobos frontais exige cautela no que se 

refere à associação entre aspectos estruturais e funcionais. Ela ressalta que as funções 

executivas não estão restritas aos lobos frontais e que lesões em outras áreas cerebrais 

podem ocasionar alterações comportamentais e cognitivas semelhantes àquelas 

encontradas em pessoas com danos frontais (Santos, 2004). Além disso, é importante 

lembrar que os lobos frontais estabelecem conexões com outras estruturas cerebrais 

como o hipocampo, o cerebelo e os gânglios da base, de modo que cada interação 
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proporciona o pleno desenvolvimento de aspectos específicos das funções executivas 

(Gazzaniga, Ivry & Mangun, 2002). Para Santos (2004), além das relações anatômicas 

entre o córtex pré-frontal e as funções executivas, aspectos neuroquímicos devem ser 

considerados durante o processo de maturação cerebral e diante de patologias/lesões 

específicas. 

 As diferenças aqui observadas entre os escores dos grupos masculino e feminino 

em função da idade ao diagnóstico – caracterizado por desempenho mais reduzido em 

meninas diagnosticadas com 5 anos de idade ou mais, enquanto os meninos menores de 

5 anos de idade ao diagnóstico alcançaram pontuações mais reduzidas – retomam o 

questionamento acerca de que variáveis estariam envolvidas com tais diferenças. 

Questiona-se, em especial, se a existência de diferenças neurodesenvolvimentais entre 

os gêneros estaria subjacente a esses resultados, ou se estes estão relacionados a outros 

fatores como, por exemplo, a disparidade do número de crianças do sexo masculino em 

relação ao feminino. 

Mello (2008) lembra que é salutar compreender que a ocorrência de lesões em 

períodos críticos do desenvolvimento neurocognitivo pode ser um dos principais fatores 

associados à ocorrência de déficits cognitivos. Entretanto, para esta autora, é 

imprescindível considerar que, algumas vezes, as seqüelas são identificadas tardiamente 

devido à própria natureza das habilidades associadas ao funcionamento executivo, que 

são requeridas apenas em um período posterior, como a adolescência.  
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9.4 Avaliação da Memória  
 

Como apresentado na seção de revisão de literatura, diversos estudos acerca de 

impactos cognitivos relacionados aos tratamentos profiláticos utilizados na LLA – 

quimioterápicos e radioterápicos – enfatizam a ocorrência de prejuízos importantes no 

âmbito da memória. Para avaliação dos processos mnemônicos foram utilizados os 

testes de Memória Lógica – Recordação de Histórias (RH) e o de Aprendizagem 

Auditivo-Verbal de Rey (RAVLT).  

No teste de recordação de histórias, utilizado para avaliação da memória 

episódica imediata e tardia, observou-se melhor desempenho nas crianças que estavam 

em tratamento, pertencentes ao grupo do sexo masculino e, que foram diagnosticados 

com idade igual ou superior a 5 anos (Tabelas 37, 38, 39 e 40), entretanto, como 

ressaltado no capítulo anterior, tais diferenças não são significativas estatisticamente. 

Vale salientar que, em geral, os desempenhos dos grupos se situaram dentro da faixa 

esperada para idade destas crianças, à exceção do grupo formado por crianças fora de 

tratamento diagnosticadas com menos de cinco anos de idade inferior (Tabela 39), cuja 

média global, em ambas as medidas (imediata e tardia), situa-se aproximadamente a 1 

desvio padrão em relação ao grupo de referência. É interessante notar que se identifica 

melhor desempenho, em todos os grupos, na tarefa de evocação tardia, quando 

comparada à imediata. Tal achado promove questionamento acerca das razões que 

levariam a tais diferenças. 

Mello (2008) aponta que outra ferramenta comumente utilizada na avaliação da 

memória explícita são os testes de listas de palavras, tais como o RAVLT, que 

proporcionam informações sobre a memória imediata, a evolução da aprendizagem ao 

longo da repetição das palavras, a interferência de um novo conteúdo sobre a primeira 

lista, e ainda, quanto ao desempenho na recordação baseada em pistas, como na etapa de 
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reconhecimento. Neste contexto, observou-se desempenho dentro do esperado para a 

etapa que avalia memória imediata (A1) para todos os grupos, de modo que a menor 

pontuação obtida no grupo total de participantes não excedeu a 0,5 (meio) desvio padrão 

abaixo do esperado. Tais pontuações podem ser comparadas àquelas verificadas no 

subteste Dígitos na ordem direta, no qual os diversos grupos e subgrupos apresentaram 

desempenhos dentro ou próximos ao esperado. Escores semelhantes foram encontrados 

na etapa de reconhecimento, o que sugere a ocorrência efetiva do armazenamento da 

informação (Mello, 2008).  

Por outro lado, nos itens ∑A (somatório da quantidade de palavras recordadas de 

A1 a A5), lista de interferência (B1), evocação espontânea após a intrusão de B1 (A6) e 

recordação tardia (A7), diversos subgrupos apresentaram pontuações relativamente 

rebaixadas. Ressalta-se nesse âmbito, a afirmação de Mello (2008) de que o melhor 

desempenho a partir da recordação com auxílio de pistas, como na tarefa de 

reconhecimento, indica a existência de dificuldades no acesso à informação, estando 

preservada a retenção. 

Estes escores mais prejudicados não apresentaram regularidade quanto aos 

grupos em que se situaram, exceto quanto à concentração de escores reduzidos no grupo 

que se encontrava em tratamento, notadamente aquele constituído por crianças com 

cinco anos ou mais ao diagnóstico, semelhante ao encontrado na avaliação das funções 

executivas a partir do WCST. 

No que se refere à comparação entre os gêneros através do RAVLT, observou-se 

pontuações bastante próximas. Já no que diz respeito à variável que avalia a 

interferência da idade da criança no momento do diagnóstico, foram observados 

resultados diversos no interior do grupo fora de tratamento, no qual foram obtidas 

menores pontuações para crianças menores de cinco anos ao diagnóstico nos itens B1, 
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A6 e A7. Portanto, apenas para ∑A o grupo com idade igual ou superior ao diagnóstico 

alcançou média inferior de desempenho. Ressalta-se, entretanto, que não foram 

verificadas, em sua maioria, diferenças estatísticas significativas entre as pontuações 

dos subgrupos. 

Bueno e Oliveira (2004) ressalvam que a existência de diferentes circuitos para 

as diversas modalidades de sistemas de memória justificam a ocorrência de prejuízos 

variados. Conforme apontam Mello e Xavier (2005) crescem cada vez mais as 

evidências de que a memória refere-se a um conjunto de habilidades mediadas por 

diferentes módulos do sistema nervoso, estes funcionam de modo integrado e 

cooperativo, corroborando com a idéia de que não se trata de uma função única. 

Portanto, acredita-se hoje que o funcionamento desses diferentes módulos está 

relacionado a circuitos distintos e específicos, e que os mesmos podem ser diferenciados 

considerando-se o tipo de informação processada e a forma de operacionalização do 

sistema (Mello & Xavier, 2005). 

Dado a complexidade dos sistemas de memória, os resultados acima abordados, 

referentes ao RAVLT, podem ser problematizados de forma articulada com os dados 

oriundos do WCST. Os baixos escores de desempenho encontrados no item B1 (lista de 

interferência), bem como nos itens que avaliam comportamento perseverativo no WCST 

refletem dificuldades de alternar estímulos diferenciados, tendo em vista que o processo 

requerido em B1 é equivalente ao proposto em A1, no qual os grupos obtiveram 

resultados favoráveis. A partir disso, levanta-se a hipótese de que alterações no âmbito 

do funcionamento executivo estariam subjacentes ao desempenho destes grupos. 

Nesta direção, os resultados encontrados nos itens A1 e ∑A podem ser também 

relacionados aos achados de Luria (1981). Em suas investigações Luria (1981) propôs 

que portadores de lesões frontais são capazes inicialmente de reter uma quantidade de 
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elementos apresentados como um indivíduo saudável (A1), entretanto, não se observa 

acréscimo relevante neste desempenho a partir de repetidas apresentações de tais 

elementos (∑A). Tais dados, portanto, fundamentam cada vez mais a idéia de que as 

dificuldades enfrentadas pelas crianças com LLA podem estar relacionadas a danos na 

atividade das áreas frontais, dado o período do seu desenvolvimento e à sua 

complexidade. 

Neste sentido, Luria (1981) defende que danos ao lobo frontal estão subjacentes 

à atividade complexa da memória em sua totalidade, mas não aos déficits primários de 

memória. Desta forma, observa-se em pacientes frontais a dificuldade em alternar entre 

diferentes conteúdos que devem ser arquivados e resgatados (B1-A6), de modo que a 

inserção de uma nova lista (B) durante o processo de aprendizagem de outra série de 

palavras (Lista A) acarreta em prejuízos na retomada da lista anterior que fora 

apresentada repetidas vezes, como visto quanto ao desempenho dos grupos em A6 

(Luria, 1981). Como dito anteriormente, o desenvolvimento das funções e o processo de 

mielinização relacionados à atividade das áreas frontais ocorre em etapa posterior da 

maturação cerebral, de modo que as dificuldades evidenciadas pelos participantes nestes 

itens podem refletir impactos a este processo. 

De forma qualitativa, vale ressaltar, que durante a construção do grupo de 

referência, composto por crianças saudáveis, os participantes exteriorizaram em alguns 

momentos a criação de estratégias que os auxiliavam no processo de armazenamento e 

resgate da informação. Desta forma foi muito comum observá-los usar os dedos das 

mãos e pés para quantificar o número de palavras a ser recordado, bem como a 

expressão de algumas falas como: “falta eu dizer quantas palavras?”; “como é mesmo o 

nome do animal da lista?”; “está faltando só aquela do meio, não é?”.  

Semelhante às crianças saudáveis, os participantes com LLA comumente 
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usavam os dedos das mãos para contar as palavras, entretanto desistiam da estratégia ao 

perceberem que os mesmos não eram suficientes (as listas eram constituídas por 15 

palavras), a maioria buscava elementos aleatórios no ambiente de avaliação e os citava 

como se fizessem parte da lista, ademais, não externalizaram outras estratégias. Nessa 

direção, Luria (1981) destaca que tais dificuldades/falhas ou pobreza no 

desenvolvimento e utilização de estratégias que facilitem à memorização e o resgate da 

informação adquirida, são também características de pacientes com alterações frontais. 

A memória de longo prazo de caráter semântico foi avaliada a partir do item A7 

do RAVLT. De modo geral, pôde-se perceber que praticamente todos os grupos 

apresentaram desempenho abaixo do esperado no item A7, indicando a ocorrência de 

dificuldades discretas desta habilidade em crianças com LLA.  

A memória operacional foi avaliada pelos subtestes dígitos e aritmética, do 

WISC-III, que combinados formam o Índice de Resistência à Distração. Entretanto, 

como discutido anteriormente o IRD se apresenta como uma medida bastante complexa, 

tendo em vista a totalidade de habilidades cognitivas que precisam ser recrutadas na sua 

execução. Neste âmbito, sabe-se que houve rebaixamento importante da pontuação 

deste índice em decorrência, principalmente, do desempenho dos participantes no 

subteste de aritmética, que envolve outros recursos cognitivos além da memória 

operacional. A análise clínica da aplicação deste subteste revela dois aspectos principais 

relacionados a tais escores, quais sejam: a) a solicitação recorrente para que o 

examinador repetisse o problema apresentado; b) a dificuldade em realizar operações 

mentais sem auxílio de objetos concretos, especialmente quando os dedos das mãos não 

eram suficientes.  

A ausência de atividades capazes de avaliar outros domínios de forma específica, 

como conhecimento matemático, dificultam a elaboração de conclusões sobre tais 
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achados. Salienta-se, que para Mello e Xavier (2006) estas operações mentais podem ser 

facilitadas a partir da utilização de conhecimentos de base, armazenados na memória de 

longo prazo, que podem ser acessados de forma mais eficaz devido à existência de 

processos de categorização elaborados a partir de representações conceituais. Tais 

mecanismos, portanto, aumentam a eficácia da memória operacional, visto que reduzem 

a sobrecarga imposta sobre a mesma, tendo em vista que alguns conteúdos já estão pré-

processados (Mello & Xavier, 2006).  

A evidência de resultados favoráveis encontrados no item A1 do RAVLT e no 

subteste Dígitos na ordem direta, em oposição aos baixos resultados evidenciados por 

Dígitos na ordem inversa, Aritmética e B1, corroboram a afirmação de Santos e Mello 

(2004) de que os sistemas de memória operacional ou de curto prazo podem falhar em 

função de elevada carga de informações ou da necessidade de se empregar outras 

habilidades cognitivas simultaneamente, visto que requer esforço atencional intenso. 

 Em paralelo, a partir da reconhecida complexidade dos processos mnemônicos, 

deve-se ressaltar que os mesmos estão perpassados por alterações programadas 

cronologicamente ao longo do desenvolvimento ontogenético, que se expressam na 

maior eficiência das memórias de longa duração e operacional (Mello & Xavier, 2006). 

Desta forma, acredita-se que a memória explícita atravessa um processo de otimização 

na primeira década de vida, enquanto os subsistemas da memória operacional 

apresentam pequenas variações de desenvolvimento em função de suas especificidades, 

atingindo um funcionamento característico do adulto próximo apenas aos 12 anos de 

idade. Nessa perspectiva, sabe-se que a evolução desses domínios cognitivos reflete a 

maturação do SNC, que envolve em seu curso a mielinização das fibras associativas 

intercorticais e a especialização hemisférica (Mello & Xavier, 2006).  

 De acordo com Mello e Xavier (2006), estudiosos propõem que os processos que 
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envolvem a mielinização e a especialização hemisférica podem estar implicados em 

diferenças neurodesenvolvimentais relacionadas aos gêneros, sugerindo, por exemplo, 

que o processo de mielinização em áreas relacionadas à linguagem (hemisfério 

esquerdo) ocorre mais precocemente em crianças do sexo feminino, justificando o 

melhor desempenho das meninas em testes de memória verbal, evidenciado por diversos 

estudos com crianças saudáveis.  

Nessa direção, Moleski (2000) propõe que os gânglios da base e suas extensões 

do lobo frontal configuram-se como as áreas submetidas à mielinização mais intensa 

durante a infância, e que estas regiões estão envolvidas no funcionamento da memória 

verbal e em tarefas que avaliam velocidade de processamento, distração, atenção e 

aritmética. 

De forma coerente a estas afirmações, o estudo aqui desenvolvido revela 

diferenças importantes entre o desempenho das meninas em relação aos meninos, 

ressaltando-se desempenho inferior ao esperado para o grupo constituído por crianças 

do sexo feminino na maioria das medidas avaliadas, especialmente em tarefas verbais. 

Soma-se a este fato o caráter processual e inacabado do desenvolvimento do SNC no 

período em que os participantes receberam o tratamento profilático da LLA, em especial 

no que concerne às regiões frontais. Adicionalmente, é necessário considerar variáveis 

sócio-emocionais que perpassam o processo de adoecimento e tratamento, que podem 

estar subjacentes às dificuldades encontradas em crianças que ainda estão em processo 

de tratamento e desenvolvimento. 
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10. Considerações Finais 
 

O interesse em torno dos efeitos cognitivos decorrentes do adoecimento e 

tratamento de neoplasias infantis reflete a evolução alcançada no campo da oncologia 

pediátrica nas últimas décadas. Nessa perspectiva, podem ser encontrados estudos 

publicados na literatura internacional visando maior delineamento acerca da incidência 

e natureza de prejuízos cognitivos relacionadas à terapêutica da LLA. 

No entanto além das controvérsias que envolvem seus achados e da escassez de 

pesquisas nessa direção no Brasil, tais estudos são atravessados por múltiplos fatores 

limitantes. Variações referentes a aspectos metodológicos na elaboração e 

operacionalização dos estudos – tamanho da amostra, utilização de grupos-controle, 

instrumentos de avaliação aplicados, bem como peculiaridades da própria enfermidade e 

dos protocolos terapêuticos existentes na atualidade, se configuram como aspectos que 

dificultam o desenvolvimento e a consolidação dos resultados encontrados. 

Soma-se a estes fatores a complexidade relacionada aos processos e estágios 

neurodesenvolvimentais e a relação que os mesmos estabelecem com aspectos 

psicológicos e sócio-culturais, bastante acentuados na infância.  Desta forma, embora 

muitos estudos apontem que pacientes com diferentes tipos de tratamentos direcionados 

ao SNC manifestam efeitos neurocognitivos semelhantes, a maioria parece apresentar 

grande variabilidade em seu real desempenho acadêmico. Uma explicação plausível 

para fatos como esse é de que contextos sócio-educativos, como casa, escola e 

comunidade, refletem diferenças na compensação de déficits centrais, portanto, afetando 

a intensidade dos sintomas secundários, como o rendimento escolar.  

Neste âmbito, especula-se que um contexto familiar no qual sobreviventes de  

LLA tenham acesso a recursos extras para complementar sua educação pode promover 
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uma melhoria no funcionamento cognitivo global da criança. Acredita-se ainda que a 

interação com profissionais, principalmente professores, capazes de reconhecer as 

dificuldades centrais dos pacientes, e portanto, que estejam qualificados para prestar 

assistência direcionada a estas fragilidades específicas, se caracterizariam como 

estratégias mais exitosas na compensação e superação de déficits cognitivos.  Esta é 

uma importante área de estudo que poderia ser implementada com uma relação custo-

benefício favorável.  

Parece de grande ajuda e relevância neste contexto, desenvolver uma bateria 

padronizada dentro de cada cultura para obter a melhor estimativa possível dos impactos 

neuropsicológicos relacionados a determinado contexto sócio-cultural, visto que 

investigações em culturas diversificadas podem refletir inclusive aspectos únicos na 

elaboração de propostas de intervenção durante e após o tratamento oncológico. 

Acredita-se, portanto, que programas de intervenção específicos podem repercutir de 

forma significativa na vida dos sobreviventes de LLA, elevando as possibilidades de os 

mesmos ingressarem em cursos de graduação e conquistarem empregos mais estáveis, e 

ainda, oferecerem auxílio na elaboração de estratégias de enfrentamento e 

desenvolvimento de habilidades adaptativas no processo de transição da infância para a 

vida adulta. 

  Nesse sentido, é de grande relevância o maior aprofundamento no que se refere 

aos impactos neuropsicológicos referentes ao adoecimento e ao tratamento da LLA, 

visto que apenas a partir de tal compreensão é possível desenvolver de forma coerente e 

satisfatória estratégias de intervenção que venham a minimizar os possíveis déficits 

existentes, contribuindo assim para a qualidade de vida desse subgrupo.  

Desta forma, estudos posteriores voltados principalmente a domínios cognitivos 

específicos poderão trazer grandes contribuições à delimitação de déficits associados ao 



196 
 

uso da quimioterapia como tratamento profilático padrão para o SNC em pacientes com 

LLA. Destaca-se também como bastante relevante, a implantação de setores de 

neuropsicologia nas instituições de tratamento e/ou assistência ao tratamento oncológico 

pediátrico, visando à maior proximidade com tais pacientes, seus familiares e com a 

equipe de especialistas que os acompanha.  

 Por fim, é importante ressaltar que os custos de uma terapia – que apresenta 

como resultado a elevação no índice de sobrevivência de indivíduos acometidos por 

diferentes neoplasias – têm sofrido advertências e mais atenção precisa ser focalizada na 

descoberta de estratégias que minimizem a toxicidade da terapêutica, mas que 

assegurem, ao mesmo tempo, a manutenção de um tratamento eficaz.  
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Apêndices 

Apêndice 1 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para que seu(s) filhos(s) participe(m) da pesquisa INVESTIGAÇÃO DO 

FUNCIONAMENTO COGNITIVO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS DIAGNOSTICADOS COM 

LEUCEMIA LINFÓIDE AGUDA - LLA, coordenada pela professora Izabel Hazin, do Departamento de 

Psicologia da UFRN.   

 As informações que estão sendo apresentadas abaixo estão sendo dadas para que vocês possam 

decidir se aceitam ou não participarem. Caso seu filho queira desistir a qualquer momento, retirando seu 

consentimento, isso não irá lhe trazer nenhum prejuízo ou penalidade. 

 Essa pesquisa tem como objetivo investigar os efeitos do tratamento quimioterápico e/ou 

radioterápico sobre o desenvolvimento cognitivo de crianças em tratamento ou fora de tratamento, 

diagnosticadas com Leucemia Linfóide Aguda (LLA) na faixa etária dos 6 aos 12 anos. Pretende, além da 

produção científica, beneficiar, mediante seus resultados, as crianças e suas famílias que de alguma 

maneira estão ou já estiveram envolvidos no tratamento da LLA. Os resultados da avaliação podem 

auxiliar os demais profissionais que trabalham na área oferecendo uma melhor compreensão acerca dos 

efeitos do tratamento da LLA a longo prazo.  

Será aplicada uma bateria de testes para avaliação neuropsicológica que consistem em responder 

e executar atividades semelhantes àquelas desenvolvidas em contextos escolares. Dentre outros aspectos, 

os testes avaliam a atenção, a memória e o raciocínio lógico, fatores que estão diretamente relacionados 

ao desempenho escolar da criança. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e o nome do seu filho (a) não será identificado em 

nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de 

forma a não identificar os voluntários. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que tiver a respeito desta pesquisa, 
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poderá perguntar diretamente para professora Izabel Hazin pelo telefone 3215-3590.   

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa Efeitos neurocognitivos 

tardios em crianças sobreviventes de leucemia linfóide aguda (LLA). 

 

Participante da pesquisa: 

Responsável: 

Assinatura:  
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Apêndice 2 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para que seu(a) filho(a) participe da pesquisa “Elaboração de 

dados normativos para atividades que avaliam memória em crianças”, coordenada pela 

professora Izabel Hazin, do Departamento de Psicologia da UFRN.   

 As informações apresentadas abaixo são para que vocês possam decidir se 

aceitam ou não participarem. Caso seu filho queira desistir a qualquer momento, 

retirando seu consentimento, isso não irá lhe trazer nenhum prejuízo ou penalidade. 

 Essa pesquisa tem como objetivo elaborar dados de referência para a população 

brasileira, no que se refere à avaliação das funções de memória em crianças de 06 (seis) 

a 12 (doze) anos, através da aplicação dos testes Recordação de História e de 

Aprendizagem Auditivo-Verbal de Rey. Desta forma, o desempenho que o seu(a) 

filho(a) alcançar nestas atividades servirá como comparação quando for necessário 

realizar as mesmas atividades com uma criança que apresente dificuldades e seja 

encaminhada para avaliação psicológica. A partir disso, será possível analisar se outras 

crianças apresentam um desempenho semelhante aquele esperado para a sua idade e 

escolaridade. As atividades são bastante simples, visto que consistem apenas em 

responder e executar atividades semelhantes àquelas desenvolvidas no contexto escolar, 

neste caso contar uma história infantil, reproduzir e identificar palavras que lhe serão 

ditas. Para tanto, serão necessários aproximadamente 35 minutos com cada criança.  

Pretende-se, além da produção científica, beneficiar as crianças que apresentam 
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dificuldades escolares ou que por outros motivos necessita de investigação dos seus 

sistemas de memória.  

Todas as informações obtidas serão sigilosas e o nome do seu filho (a) não será 

identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a 

divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que tiver a respeito 

desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para Profª. Izabel Hazin pelo telefone 

3215-3590 - Ramal 232.   

 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os 

riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa 

Efeitos neurocognitivos tardios em crianças sobreviventes de leucemia linfóide aguda 

(LLA). 

Participante da pesquisa:_________________________________________________ 

Responsável:__________________________________________________________ 
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Anexos 

 

Anexo 1 
Descrição dos medicamentos e doses especificadas no protocolo GBTLI-99 para o 

tratamento de pacientes de LLA com baixo risco de recaída (Cazé et al., 2010). 

 

ETAPA (DURAÇÃO) MEDICAMENTOS (DOSES) 

Indução da remissão 
(4 semanas) 

Prednisona (40 mg/m²/dia) 
Vincristina (1,5 mg/m²/sem) 

L-asparaginase (5000 UI/m²/dia) 
Daunorrubicina (25 mg/m²/semana) 

MADIT 

Consolidação da remissão 
(2 semanas) 

Ciclofosfamida (1 g/m²/dose) 
Citarabina (75 mg/m²/dose) 

6-Mercaptopurina (50 mg/m²/dia) 
MADIT 

Intensificação 
(8 semanas) 

Metotrexato (2 g/m²/dose) 
6-Mercaptopurina (50 mg/m²/dia) 

MADIT 

Consolidação tardia 
(8 semanas) 

Dexametasona (6 mg/m²/dia) 
Vincristina (1,5 mg/m²/dose) 

Doxorrubicina (30 mg/m²/dose) 
L-asparaginase (5000 UI/m²/dose) 

Ciclofosfamida (1 g/m²/dose) 
Tioguanina (60 mg/m²/dia) 

MADIT 

Manutenção 
(1 ano e meio - pacientes são 

aleatoriamente colocados em um 
dos grupos) 

GRUPO 1 
6-Mercaptopurina (50 

mg/m²/dia) + metotrexato 
(25 mg/m²/dose) contínuos 
Pulsos de vincristina (1,5 

mg/m²/dia) + 
dexametasona (4mg/m²/dia) 

MADIT 

GRUPO 2 
6-Mercaptopurina (100 

mg/m2/dia) + 
metotrexato (200 mg/m²) 

intermitentes 
Pulsos de vincristina (1,5 

mg/m²/dia) + 
dexametasona (4mg/m2/dia) 

MADIT 
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Anexo 2:  
Descrição dos medicamentos e doses especificadas no protocolo GBTLI-99 para o 

tratamento de pacientes de LLA com alto risco de recaída (Cazé et al., 2010). 

ETAPA (DURAÇÃO) MEDICAMENTOS (DOSES) 

Indução da remissão (4 semanas 
– pacientes são aleatoriamente 

colocados em um 
dos grupos) 

 

GRUPO A 
Prednisona (40mg/m²/dia) 

Vincristina (1,5mg/m²/sem) 
L-asparaginase (5000 UI/m²/dia) 
Daunorrubicina (25 mg/m²/dose) 

MADIT 
 

GRUPO B 
Prednisona (40 mg/m²/dia) 

Vincristina (1,5 mg/m²/sem) 
L-asparaginase (5000 UI/m²/dia) 
Daunorrubicina (35 mg/m²/dose) 

Metotrexato (1 g/m²/dose) 
MADIT 

Consolidação – Bloco A 
(1 semana) 

 

Metotrexato (2 g/m²/dose) 
Tioguanina (100 mg/m2/dia) 

Citarabina (2 g/m²/dose) 
Ciclofosfamida (200 mg/m²) 

MADIT 

Consolidação – Bloco B 
(1 semana) 

 

Vincristina (1,5 mg/m²/dose) 
Metotrexato (2 g/m²/dose) 

6-Mercaptopurina (150 mg/m²/dia) 
Citarabina (2 g/m²/dose) 

MADIT 

Intensificação 
(8 semanas) 

 

Dexametasona (6 mg/m²/dia) 
Vincristina (1,5 mg/m²/dose) 

Doxorrubicina (30 mg/m²/dose) 
L-asparaginase (5000 UI/m²/dose) 

Ciclofosfamida (1 g/m²/dose) 
Citarabina (75 mg/m²/dose) 
Tioguanina (60 mg/m²/dia) 

MADIT 

Consolidação – Bloco C 
(1 semana) 

Metotrexato (2 g/m²/dose) 
6-Mercaptopurina (150 mg/m²/dia) 

Etopósido (150 mg/m²/dia) 
Citarabina (2 g/m²/dose) 

Consolidação – Bloco D 
(1 semana) 

 

Ifosfamida (1,8 g/m²/dia) 
Etopósido (150 mg/m²/dia) 

MADIT 

Consolidação tardia 
(8 semanas) 

 

Dexametasona (6 mg/m²/dia) 
Vincristina (1,5 mg/m²/dose) 

Doxorrubicina (30 mg/m²/dose) 
L-asparaginase (5000 UI/m²/dose) 

Ciclofosfamida (1 g/m²/dose) 
Citarabina (75 mg/m²/dose) 
Tioguanina (60 mg/m²/dia) 

MADIT 

Manutenção 
(1 ano e meio) 

 

6-Mercaptopurina (50 mg/m²/dia) + metotrexato (25 mg/m²/dose) 
contínuos 

Pulsos de vincristina (1,5 mg/m2/sem) + dexametasona (4 
mg/m²/dia) 

MADIT 



216 
 

Anexo 3:  
 

Pontuação dos grupos no QIV, ICV e IRD do WISC-III. 
 

 

 Grupo QIV25 ICV IRD 

 Em Tratamento Média 

(DP) 

89,8 

(14,6) 

92,1 

(13,5) 

83,7 

(14,8) 

 Fora de 

Tratamento 

Média 

(DP) 

88,0 

(15,9) 

91,4 

(17,7) 

82,2 

(11,15) 

 Masculino Média 

(DP) 

99,6 

(19,0) 

103,6 

(20,6) 

88,0 

(11,1) 

 Feminino Média 

(DP) 

84,29 

(10,4) 

86,6 

(9,3) 

80,7 

(13,2) 

E
m

 

tr
at

am
en

to
 < 5 anos ao 

diagnóstico 

Média 

(DP) 

104,3 

(9,8) 

105,3 

(10,7) 

99,0 

(0,0) 

≥ 5 anos ao 

diagnóstico 

Média 

(DP) 

83,5 

(11,7) 

86,4 

(10,5) 

77,1 

(12,8) 

F
or

a 
de

 

tr
at

am
en

to
 < 5 anos ao 

diagnóstico 

Média 

(DP) 

83,0 

(11,9) 

84,8 

(10,3) 

81,0 

(13,1) 

≥ 5 anos ao 

diagnóstico 

Média 

(DP) 

95,5 

(20,0) 

101,2 

(23,4) 

84,0 

(8,8) 

 

                                                 
25 A pontuação esperada para os QI’s e Índices obtidos pelo WISC-III é de 89 a 109 pontos. 


