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INVESTIGAÇÃO DA CAPACIDADE INTELECTIVA DE PACIENTES 

PEDIÁTRICOS DIAGNOSTICADOS COM TUMORES DE FOSSA 

POSTERIOR 

RESUMO  

Os tumores de Sistema Nervoso Central são as neoplasias sólidas mais frequentes na 

infância. 60% desses tumores ocorrem na fossa posterior, cujo principal componente é o 

cerebelo. A primeira intervenção é a ressecção cirúrgica; tumores malignos requerem 

estratégias terapêuticas complementares – quimioterapia e radioterapia. O aumento da 

sobrevida evidenciou que crianças com tumores cerebrais apresentam dificuldades 

acadêmico-sociais que comprometem sua qualidade de vida. O objetivo deste estudo foi 

investigar a capacidade intelectiva de crianças de 6 a 16 anos com tumores de fossa 

posterior. Participaram 21 crianças atendidas pelo CEHOPE – Recife/PE – sendo 13 

crianças com astrocitoma pilocítico (G1) - submetidas à cirurgia de ressecção e; oito 

crianças com meduloblastoma (G2) – submetidas a cirurgia de ressecção, quimioterapia 

e radioterapia de crânio e neuro-eixo. Os participantes foram avaliados pelas Escalas 

Wechsler de Inteligência para Crianças – WISC-III. Crianças de G1 obtiveram 

desempenho superior ao de crianças de G2. Análises estatísticas inferenciais (Teste Ü 

de Mann-Whitney) identificaram contrastes estatisticamente significativos (p≤0,05), 

entre o QI de Execução (QIE) e Índice Fatorial Velocidade de Processamento (IVP) em 

função da modalidade de tratamento; QI Total, QIE e IVP em função do nível de 

escolaridade dos pais; QIE, QIT, IVP e Índice Fatorial Resistência à Distração (IRD) 

em função do tempo entre o diagnóstico e a avaliação. Sugere-se o impacto tardio e 
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progressivo da radioterapia sobre a substância branca e sobre a velocidade de 

processamento; crianças cujos pais possuem maior nível de instrução formal apresentam 

melhor capacidade intelectiva, sugerindo a influência de variáveis sócio-culturais sobre 

o desenvolvimento cognitivo. O impacto do câncer e seu tratamento sobre o 

desenvolvimento e a aprendizagem não deve ser subestimado. Tais resultados reforçam 

a necessidade de aprofundar a compreensão sobre tais efeitos, visando propor 

estratégias terapêuticas que garantam, além da reabilitação clínica, o pleno 

desenvolvimento das crianças com esta patologia. 

 
Palavras-chave: capacidade intelectiva, neuropsicologia, neurodesenvolvimento, 

oncologia pediátrica, tumores de fossa posterior. 
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INVESTIGATION OF THE INTELLECTUAL ABILITY IN PEDIATRIC 

PATIENTS DIAGNOSED WITH POSTERIOR FOSSA TUMORS.  

ABSTRACT 

Central Nervous System are the most common pediatric solid tumors. 60% of these 

tumors arise in posterior fossa, mainly in cerebellum. The first therapeutic approach is 

surgical resection. Malignant tumors require additional strategies - chemotherapy and 

radiotherapy. The increasing survival evidences that childhood brain tumors result in 

academic and social difficulties that compromise the quality of life of the patients. This 

study investigated the intellectual functioning of children between 7 to 15 years 

diagnosed with posterior fossa tumors and treated at CEHOPE - Recife / PE. 21 children 

were eligible - including 13 children with pilocytic astrocytoma (G1) – who underwent 

only surgery resection, and eight children with medulloblastoma (G2) - submitted to 

surgical resection, chemotherapy and craniospinal radiotherapy. Participants were 

evaluated by the Wechsler Intelligence Scale for Children - WISC-III. Children of G1 

scored better than children of G2. Inferential tools (Mann-Whitney Ü Test) identified 

significant diferences (p ≤ 0.05) between the Performance IQ (PIQ) and Processing 

Speed Index (PSI) as a function of treatment modality; Full Scale IQ (FSIQ), PIQ and 

PSI as a function of parental educational level; PIQ, FSIQ, IVP and Freedom from 

Distractibility (FDI) as a function of time between diagnosis and evaluation. These 

results showed the late and progressive impact of radiotherapy on white matter and 

information processing speed. Furthermore, children whose parents have higher 

educational level showed better intellectual performance, indicating the influence of 
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socio-cultural variables on cognitive development. The impact of cancer and its 

treatment on cognitive development and learning should not be underestimated. These 

results support the need to increase the understanding of such effects in order to propose 

therapeutic strategies which ensure that, in addition to the cure, the full development of 

children with this pathology. 

Key words: intellective functioning, neuropsychology, neurodevelopment, pediatric 

oncology, posterior fossa tumors. 
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1. Considerações iniciais: 

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA, 2007), o câncer infantil é 

a segunda causa de morte de crianças no Brasil. Embora represente apenas 3% dos 

novos casos de câncer estimados para o país, este percentual corresponde a mais de 

9.000 casos anuais de neoplasias na faixa pediátrica. Destes novos casos de câncer, 

aproximadamente 20% consistem em tumores de Sistema Nervoso Central - SNC, 

grupo de neoplasias sólidas mais frequentes na faixa pediátrica. Tais tumores acometem 

predominantemente crianças do sexo masculino, com pico de incidência aos 10 anos de 

idade (Ribeiro & Latorre, 2003).  

  Anteriormente à década de 1960, o prognóstico das crianças com neoplasias 

cerebrais era desfavorável a ponto de as preocupações acerca dos possíveis efeitos 
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adversos a longo prazo do tratamento dos tumores de SNC serem consideradas 

irrelevantes. Nos últimos 30 anos, a sobrevida de crianças com tumores de SNC 

aumentou consideravelmente, graças ao alto grau de sofisticação terapêutica, e a doença 

vem sendo considerada potencialmente curável (Duffner, 2010; Furrer & Suzuki, 2003). 

Contudo, a eficácia terapêutica obtida através da combinação de diferentes modalidades 

de tratamento pode ocorrer à custa de sequelas neurocognitivas adversas – ocasionadas 

tanto pela própria neoplasia quanto pela agressividade terapêutica. Tais sequelas se 

manifestam em dificuldades na vida acadêmico-social, que culminam por incluir tais 

crianças em subgrupo de crianças com necessidades educativas especiais (Nathan et. al., 

2007; Butler & Haser, 2006).  

Um dos primeiros estudos a reconhecer a ameaça representada pelos tumores 

cerebrais e seu tratamento sobre a qualidade de vida das crianças foi realizado por 

Bloom et. al. (1969), verificando-se o alto risco de danos cognitivos apresentado por 

crianças submetidas à radioterapia. A partir destes primeiros achados, diversos estudos 

foram realizados com vistas à investigação da qualidade de vida - em cujo espectro se 

incluem componentes sociais, emocionais e cognitivos - de crianças diagnosticadas com 

tumores cerebrais (Mulhern et. al., 2004a).  

Tumores localizados em fossa posterior tradicionalmente não eram relacionados 

a prejuízos cognitivos, devido ao papel secundário atribuído às regiões subcorticais no 

que concerne ao funcionamento cognitivo superior (Stargatt, Anderson & Rosenfeld, 

2002; Riva & Giorgi, 2000). Contudo, estudos recentes têm revelado que crianças 

sobreviventes desse tipo de tumor apresentam déficits a curto e longo prazo em diversos 
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domínios cognitivos, carecendo de investigações sistemáticas que proporcionem maior 

compreensão dessas sequelas (Duffner, 2010; Palmer & Leigh, 2009; Palmer, 2008; 

Vaquero et. al., 2008; Palmer, Reddick, & Gajjar, 2007; Reeves et. al., 2006; Mulhern 

et. al., 2005; Steilin et. al., 2003; Stargatt et. al., 2002; Riva & Giorgi, 2000).  

O presente estudo tem sua relevância situada na necessidade de investigar e 

compreender o impacto do advento desses tumores e da respectiva intervenção 

terapêutica sobre o desenvolvimento cognitivo deste subgrupo de crianças, tendo como 

objetivo a investigação da capacidade intelectiva de pacientes pediátricos 

diagnosticados com tumores de fossa posterior. Salienta-se que há no Brasil poucos 

estudos contemplando a interface entre a oncologia pediátrica e a Neuropsicologia, 

ressaltando-se que este é um estudo inédito e de grande impacto social no país. Espera-

se, através do conhecimento da modalidade e extensão desses déficits, contribuir para a 

proposição de estratégias de atendimento diferenciado a tais crianças no contexto da 

reabilitação neuropsicológica - que visem minimizar os impactos do tratamento sobre o 

seu funcionamento cognitivo e sócio-educacional, bem como proporcionar condições 

para a melhoria da qualidade de vida e a plena expressão de seu potencial de 

desenvolvimento e aprendizagem. 

1.1. Tumores de Fossa Posterior: 

1.1.1. Caracterização:  

Os tumores de Sistema Nervoso Central – SNC – são, na maioria das 

populações, o segundo tipo mais frequente de câncer na infância, superados apenas 
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pelas leucemias (Ribeiro & Latorre, 2003). Dentre as neoplasias sólidas, no entanto, tais 

tumores são os mais frequentes na faixa pediátrica, correspondendo a 20% de todas as 

doenças malignas na infância (Reeves et. al., 2006). 

Em crianças, os tumores de SNC têm características peculiares. Neste grupo 

etário, são mais comuns lesões infratentoriais – ou de fossa posterior – nomenclatura 

utilizada para designar a região localizada abaixo do tentório ou tenda do cerebelo, 

membrana de dura-máter que recobre esta estrutura e sustenta os lobos occipitais do 

cérebro1 (Furrer & Suzuki, 2003). A fossa posterior tem como principais componentes 

anatômicos o cerebelo, o tronco encefálico, o IV ventrículo e as porções proximais dos 

nervos cranianos (exceto I e II). Embora abrigue apenas 1/10 do volume cerebral 

intracraniano, a fossa posterior constitui o local mais comum de desenvolvimento de um 

tumor cerebral em crianças2, correspondendo a aproximadamente 60% de todos os 

tumores cerebrais na faixa pediátrica, ocorrendo principalmente na primeira década de 

vida (Chojniak & Leopoldino, 2003; Furrer & Suzuki, 2003; Suzuki, 2003). Geralmente 

tais tumores têm origem no cerebelo ou em estruturas adjacentes, como o quarto 

ventrículo, o ângulo cerebelo-pontino ou o tronco encefálico, localização responsável 

pelo surgimento precoce de sintomatologia bastante expressiva, devido à obstrução do 

fluxo liquórico e estabelecimento de hipertensão intracraniana (Furrer & Suzuki, 2003).  

                                                           
1 Em adultos são mais frequentes lesões supratentoriais – localizadas nos hemisférios cerebrais (Furrer & Suzuki, 2003). 
2 Esta incidência pode ser explicada por fatores maturacionais: sabe-se que o cerebelo apresenta desenvolvimento lento, e as suas 
células germinativas permanecem mitoticamente ativas por tempo consideravelmente mais longo quando comparada às células das 
demais regiões cerebrais. Esta lentidão confere ao cerebelo uma vulnerabilidade neoplásica mais prolongada, justificando as altas 
taxas de incidência destes tumores em crianças e adolescentes (Furrer & Suzuki, 2003). 
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1.1.2. Classificação dos tumores de Fossa Posterior:  

A partir da compreensão de que cada tipo de tumor se origina de um tipo 

celular específico, a Organização Mundial de Saúde/OMS estabelece critérios 

morfológicos para caracterizar as células tumorais, organizando-os segundo esquemas 

graduais que conferem o grau de malignidade da neoplasia, com implicações 

terapêuticas e prognósticas. Tais esquemas visam, principalmente, proporcionar uma 

previsão da evolução clínica do tumor e estabelecer as intervenções terapêuticas a serem 

adotadas (Rocha, 2003). Os quatro critérios morfológicos são: a) atipia nuclear - 

caracterizada por padrões anormais no núcleo celular, como perda da relação do núcleo 

com o citoplasma, variação do volume e do cromatismo nuclear, multinucleação e 

pseudo-inclusões3; b) mitoses – a mitose é processo de divisão celular pelo qual as 

células eucarióticas dividem seus cromossomos entre duas células filhas. Sua presença 

em células tumorais confere malignidade à neoplasia; c) proliferação endotelial – 

consiste na hiperplasia das células endoteliais dos capilares sanguíneos, que resulta da 

secreção de fator de crescimento do endotélio vascular pelas células neoplásicas e; d) 

necrose - estado de morte de um tecido ou parte dele, característica de um processo 

patológico e desordenado de morte celular.  

A contagem final de tais critérios confere a graduação da malignidade da 

neoplasia, levando à seguinte classificação dos tumores de SNC (Araújo, 2003): a) Grau 

I: quando não estão presentes nenhum dos critérios acima mencionados; b) Grau II: 

                                                           
3 Pseudo-inclusões são invaginações ou dobras para o interior da membrana nuclear contendo citoplasma.  
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quando há a presença de um critério; c) Grau III: quando há a presença de dois critérios 

e; d) Grau IV: quando há a presença de três ou quatro critérios. 

A partir de tais critérios, podem ser descritas diversas variantes histológicas 

entre as neoplasias de SNC (Ribeiro & Latorre, 2003). Na fossa posterior, dentre os 

tipos de tumores mais comuns encontram-se os meduloblastomas e os gliomas de baixo 

grau, dentre os quais se destacam os astrocitomas pilocíticos (Mabbott, Penkman, Witol 

& Strother, 2008; Vaquero et. al., 2008). Estes subtipos de tumores serão objeto de 

investigação do presente estudo, e serão detalhados a seguir: 

a) Astrocitoma Pilocítico:  

Os astrocitomas são tumores de origem neuroepitelial, derivados de células 

astrocíticas da neuroglia. Correspondem a aproximadamente um terço dos tumores de 

SNC na infância, localizando-se mais frequentemente nos hemisférios cerebelares. No 

entanto, podem originar-se também no vermis cerebelar e no quarto ventrículo 

(Chojniak & Leopoldino, 2003). De acordo com o grau de malignidade do sistema da 

OMS, os astrocitomas podem ser classificados, como pilocíticos, fibrilares e 

anaplásicos, em gradação crescente de malignidade (Aarsen et. al., 2009).  

O astrocitoma pilocítico – que será objeto de investigação no presente estudo 

-, compreende cerca de 10 a 20% de todos os tumores de SNC da infância. A maior 

incidência ocorre na primeira década de vida, com idade média entre 6,5 e nove anos, 

sem predomínio de gênero. Geralmente está associado a curso clínico relativamente 

benigno devido, sobretudo, à lentidão mitótica de suas células e à sua natureza 
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histológica discreta e bem circunscrita - fatores que favorecem a ressecção cirúrgica 

completa e a isenção de tratamentos anti-neoplásicos complementares (Rondinelli, 

2003). A taxa de sobrevida de longo prazo de crianças com astrocitoma pilocítico é de 

aproximadamente 90% em quatro anos (Aarsen et. al., 2009).  

Por apresentar curso clínico benigno, os astrocitomas possuem bom 

prognóstico. Sua abordagem terapêutica, na maioria das vezes, consiste exclusivamente 

em cirurgia de ressecção. Em casos incomuns de lesões residuais, recidivadas ou não 

passíveis de ressecção, a quimioterapia e/ou a radioterapia podem ser utilizadas 

(Ferrigno, 2003). 

b) Meduloblastoma: 

O meduloblastoma é um tumor embrionário maligno de linhagem 

neuroectodérmica4, que se origina predominantemente na área do vermis cerebelar 

(Palmer et. al., 2007). É um dos tumores pediátricos mais frequentes, correspondendo 

entre 10 a 20% dos casos de tumores de SNC em crianças, (Furrer & Suzuki, 2003). Sua 

ocorrência é mais frequente na primeira década de vida, sendo a idade média de 

ocorrência 7,3 anos, com picos de incidência aos três e sete anos de idade, em proporção 

masculino/feminino variando de 1,1:1 a 2,6:1 (Gottardo e Gajjar, 2006; Furrer & 

Suzuki, 2003).  

É um tumor fortemente maligno, correspondendo ao grau IV da classificação 

da OMS (Furrer & Suzuki, 2003). Sua histologia é caracterizada por alto grau de 

                                                           
4
 A neuroectoderme designa o tecido embrionário precursor do desenvolvimento do Sistema Nervoso. 
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celularidade e potencial mitótico, grande potencial de infiltração e forte propensão à 

disseminação através do líquor e ao longo do neuro-eixo5, caracterizando piores 

prognósticos. Em alguns casos, a partir do vermis cerebelar o meduloblastoma pode 

preencher e obstruir a cavidade do IV ventrículo e dispersar-se ao longo do espaço sub-

aracnóide no neuroeixo, infiltrando estruturas adjacentes, como os pedúnculos 

cerebelares ou o tronco cerebral (Furrer & Suzuki, 2003).  

O meduloblastoma apresenta sinais e sintomas precoces. Os principais 

sintomas decorrem do estabelecimento de quadro de hidrocefalia, devido ao aumento da 

pressão intracraniana pelo bloqueio do fluxo de líquor no IV ventrículo ou no aqueduto 

de Sylvius. Os sintomas mais frequentes são vômitos6, cefaléia, letargia7, papiledema8 e 

diplopia9. Quando acometem o cerebelo, os meduloblastomas podem ocasionar 

distúrbios de coordenação motora e equilíbrio, como a astasia – ou seja, a incapacidade 

de permanecer em pé; a abasia – a incapacidade de andar; tremores de intenção - 

tremores que ocorrem durante a realização de um movimento intencional e dismetria - 

dificuldade expressa no movimento dos membros em precisar o alcance de um objeto. A 

incoordenação motora também pode afetar a articulação da fala, que se torna lenta e 

hesitante (Furrer & Suzuki, 2003; Suzuki, 2003).   

Devido ao alto grau de malignidade e aos riscos de recidivas locais e 

disseminação pelo neuro-eixo, o meduloblastoma requer intervenções terapêuticas 

                                                           
5 O neuro-eixo é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal. 
6 Os vômitos são causados por pressão direta na região do núcleo do nervo vago – o “centro do vômito”, situado na porção inferior 
do assoalho do IV ventrículo. 
7 Perda temporária da sensibilidade e do movimento, levando o indivíduo a um estado mórbido em que as funções vitais estão 
atenuadas. 
8 Papiledema corresponde ao inchaço do globo ocular causado por pressão intracraniana. 
9 Diplopia corresponde a “visão dupla”, causada por acometimento do VI par craniano. 
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agressivas. Além da cirurgia de ressecção, são realizadas intervenções complementares, 

como quimioterapia10 e radioterapia crânio-espinhal acrescida de reforço na fossa 

posterior. Tal estratégia tem demonstrado efeitos positivos sobre a sobrevida de 

crianças, razão pela qual vem sendo bastante adotada (Gottardo & Gajjar, 2006). A 

sobrevida livre de progressão para crianças com meduloblastoma de baixo risco – 

quando o tumor residual apresenta dimensões menores que 1,5 cm³ e não há risco de 

metástase - varia entre 55 e 65% após tratamento com radioterapia crânio-espinhal e 

reforço na fossa posterior, enquanto pacientes de alto risco – com lesões residuais 

maiores que 1,5 cm³ e/ou em metástase - não ultrapassam 35 a 45% de sobrevida livre 

de eventos após tratamento similar (Furrer & Suzuki, 2003). 

Na próxima seção, serão abordadas as modalidades terapêuticas adotadas nos 

protocolos de tratamento dos tumores de fossa posterior. 

1.1.3. Tratamento dos tumores de Fossa Posterior: 

O alto grau de sofisticação terapêutica tem elevado de forma significativa os 

índices de sobrevida de crianças acometidas por tumores de SNC. Os progressos obtidos 

nas técnicas neurocirúrgicas, na radioterapia e na quimioterapia tornaram os tumores de 

SNC potencialmente curáveis (Furrer & Suzuki, 2003). 

O tipo de tratamento a ser adotado é determinado pela idade e pelas condições 

neurológicas do paciente, pela localização, natureza histológica e extensão do tumor 

(Ferrigno, 2003). Nas próximas seções, serão abordadas em maior detalhe as 

modalidades de tratamento acima referidas. 
                                                           
10 A quimioterapia é altamente recomendada na maioria dos protocolos. 
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a) Cirurgia: 

A cirurgia é a via de redução tumoral mais rápida e eficaz, sendo, portanto, a 

primeira intervenção terapêutica dos tumores de SNC. A ressecção cirúrgica tem como 

principais objetivos: 1) a redução do volume tumoral e da população de células 

neoplásicas; 2) a diminuição da pressão intracraniana; 3) a retirada de amostra de tecido 

tumoral para análise anatomopatológica; 4) o restabelecimento do trânsito de líquor em 

caso de obstrução por hidrocefalia (Sanematsu Jr. & Suzuki, 2003). 

A ressecção pode ser realizada parcial ou completamente, em função da avaliação 

do grau de infiltração do tecido tumoral nas estruturas nervosas. Quando não há 

envolvimento de estruturas adjacentes, como pedúnculos cerebelares e tronco 

encefálico, busca-se a ressecção mais completa possível. O grau de ressecção do tumor 

é um fator de grande valor prognóstico, uma vez que a existência de lesões residuais 

determina a necessidade de intervenções terapêuticas posteriores. Após a cirurgia, é 

realizado o controle periódico por imagem (tomografia computadorizada, ressonância 

nuclear magnética etc.), visando o acompanhamento da evolução da lesão para, se 

necessário, ser traçado um planejamento terapêutico adicional (Furrer & Suzuki, 2003). 

A neurocirurgia tem alcançado grandes progressos nas últimas décadas, dentre os 

quais se destacam as avançadas técnicas de imagem que, por permitirem uma 

visualização topográfica mais acurada das lesões, tornam possíveis ressecções mais 

precisas e menos traumáticas ao tecido cerebral saudável circundante. Assim, tumores 

que antes eram considerados inabordáveis cirurgicamente, como os de fossa posterior e 
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da região da pineal, são atualmente submetidos à cirurgia com bons resultados de 

sobrevida (Sanematsu Jr., 2003).  

b) Quimioterapia: 

A quimioterapia consiste no tratamento do câncer através da administração de 

substâncias capazes de impedir o processo de divisão celular e, consequentemente, 

interferir na proliferação das células tumorais. As principais vias de administração de 

agentes quimioterápicos são a endovenosa e a intratecal (administrada entre as 

meninges, via adotada em alguns casos de tumores de SNC) (Furrer, 2003).  

O uso de quimioterapia para o tratamento de tumores de SNC foi ampliado 

significativamente nos últimos 10 anos. Em crianças com baixa idade ao diagnóstico, a 

quimioterapia é utilizado como forma exclusiva de tratamento, sendo administradas 

altas doses com vistas ao controle da doença sem o recurso à radioterapia, ou retardando 

o seu uso, quando este for imperativo (Furrer, 2003). 

No entanto, ainda persistem dificuldades associadas ao uso da quimioterapia em 

tumores de SNC. A heterogeneidade celular presente nestes tumores, o surgimento de 

linhagens celulares resistentes, a existência de diferentes graus de malignidade em uma 

mesma neoplasia e a restrição de alguns agentes quimioterápicos em ultrapassar a 

barreira hemato-encefálica11 podem interferir na eficácia terapêutica de agentes 

quimioterápicos. Novas estratégias de utilização do tratamento quimioterápico vêm 

sendo propostas, dentre as quais se destacam os protocolos combinados de drogas 

                                                           
11

 A barreira hematoencefálica é uma espécie de “fronteira” composta por capilares sanguíneos, com o compartimento intersticial 
do tecido nervoso, que dá acesso ao compartimento intracelular. Essa barreira é extremamente seletiva, e atua impedindo a 
passagem de substâncias que possam causar danos à função dos neurônios. 
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quimioterápicas que, através da administração de fármacos com ação em diferentes 

fases do ciclo celular, atingem diferentes populações celulares do tumor e reduzem o 

risco de resistência (Furrer, 2003).  

c) Radioterapia: 

A radioterapia consiste em tratamento local ou regional realizado através do uso de 

radiação. Estas substâncias são capazes de promover a ionização dos átomos, formando 

radicais livres que quebram a cadeia de DNA das células na presença de oxigênio. 

Assim, a ação dos radicais livres alteram a integridade reprodutiva das células, agindo 

diretamente sobre o DNA celular. O uso da radioterapia no tratamento de tumores de 

SNC tem como objetivos: 1) destruição das células neoplásicas; 2) diminuição das 

chances de recidiva local; 3) prevenção de recaída ao longo do neuro-eixo em alguns 

tumores; 4) tratamento exclusivo de tumores inabordáveis cirurgicamente e; 5) a 

melhora do controle local e da sobrevida de crianças com tumores residuais (Ferrigno, 

2003). As radioterapias de neuro-eixo e no local primário do tumor têm sido incluídas 

nos protocolos devido ao alto potencial metastático de alguns tumores de fossa 

posterior, e a sua utilização bem-sucedida na prevenção da disseminação da neoplasia 

através das vias cefalo-raquidianas (Stargatt et. al., 2002).  

Os protocolos terapêuticos mais recentes empregam estratégias designadas e 

estratificadas em função da gravidade de cada caso. Para a composição dos protocolos 

terapêuticos, fatores como a idade da criança, a natureza da lesão, sua localização, 

presença/ausência de metástase e o volume de tumor residual após a ressecção cirúrgica 

são determinantes. Também a técnica de administração a ser utilizada (variáveis em 
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termos de áreas a serem irradiadas, doses finais e frações a serem liberadas), como a 

radioterapia crânio-espinhal, de crânio total, focal, a braquiterapia e a radiocirurgia é 

determinada por cada situação específica (Ferrigno, 2003). Nos protocolos terapêuticos 

atuais para meduloblastomas, o tratamento padrão corresponde à dose de 36 Gy12 nas 

vias crânio-espinhais, seguida de dose adicional de reforço em fossa posterior, 

resultando num total de aproximadamente 54 a 55,8 Gy13 (Gottardo & Gajjar, 2006). 

O tratamento supracitado é bastante agressivo ao SNC em desenvolvimento. 

Embora tenha havido esforços contínuos com vistas à redução dos efeitos da 

radioterapia sobre o funcionamento cognitivo14, essa modalidade terapêutica tem 

demonstrado impacto adverso sobre o processo de neurodesenvolvimento, sendo 

responsável por déficits neurocognitivos importantes, especialmente em crianças 

diagnosticadas precocemente (antes dos sete anos) (Palmer et. al., 2007; Mulhern et. al., 

2005; Ris et. al., 2001). 

Nesse contexto, faz-se necessário o diálogo entre a Neuropsicologia e a 

oncologia pediátrica, com foco especial na possibilidade de investigação, compreensão 

e minimização dos impactos decorrentes dos tumores de SNC e de seu tratamento. Esta 

aproximação pode fornecer importantes subsídios para a proposição de estratégias de 

reabilitação cognitiva para este subgrupo clínico, garantindo a essas crianças o 

desenvolvimento pleno do seu potencial de aprendizagem. 

                                                           
12 A radioterapia tem como unidade de medida o Gray (Gy). Esta unidade corresponde à dose de radiação absorvida, medida em 
Joules por Quilograma (J/Kg). Um Gy corresponde à absorção de um joule de radiação por quilograma de matéria.  
13 . Alguns centros têm adotado protocolos terapêuticos compostos de doses reduzidas de radioterapia crânio-espinhal (23,4 Gy) 
(Gottardo & Gajjar, 2006) 
14 Dentre os quais se destacam o uso da topografia tridimensional para a administração de radiação terapêutica, com vistas à 
atenuação dos efeitos adversos do tratamento radioterápico (Palmer et. al., 2007). 
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Nas seções seguintes, será realizado breve aporte teórico acerca dos 

fundamentos da Neuropsicologia. Em seguida, apresenta-se o curso de maturação e 

desenvolvimento ontogenético das estruturas cerebrais, funções e habilidades 

cognitivas, visando fornecer o substrato necessário à compreensão dos prejuízos 

cognitivos observados em quadros de lesão ou disfunção, como é frequentemente 

observado em crianças com neoplasias cerebrais. 

1.2. Neuropsicologia: fragmentos históricos e princípios básicos: 

A história das neurociências foi atravessada por diversos modelos explicativos 

do funcionamento cerebral.  

O surgimento das primeiras associações entre o cérebro e as funções 

psicológicas remonta a Hipócrates (460-355 a. C.), para quem o cérebro constituía a 

parte mais importante do corpo e abrigava a sede da inteligência (Kristensen, Almeida 

& Gomes, 2001). Na Idade Média, a massa encefálica perdeu o status de lócus da mente 

humana, dando lugar aos ventrículos cerebrais como reservatórios da energia vital 

responsável pela ligação dos quatro elementos universais (água, fogo, ar e terra) e pela 

determinação do temperamento e comportamento humanos (Muszkat, 2008a). 

A partir do Renascimento, inaugura-se a separação entre a alma e o mundo 

circundante, bem como o retrato de mundo previsível, métrico e facetado, pautado em 

múltiplas relações de causa e efeito, que encontra seu ápice com as ideias de René 

Descartes, no século XVII.  Descartes definiu a alma como substância consciente ou 

pensamento, caracterizando-a por uma natureza indivisível, diferentemente do corpo, 
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que era sempre divisível. Restabeleceu a ontologia dualista, retomando a ideia de que 

alma e corpo eram constituídos por diferentes substâncias. Para Descartes, a alma 

possuía caráter imaterial e atemporal, enquanto o corpo era finito e material, ocupando 

lugar no espaço. Corpo e alma interagiriam através da glândula pineal, que era então 

considerada a sede da alma humana (Muszkat, 2008a; Kristensen et. al., 2001). 

A transposição do dualismo cartesiano ao reducionismo científico ocorreu no 

século XVIII, quando do advento da visão frenológica de Franz Gall, considerada um 

marco da visão localizacionista do funcionamento cerebral (Muzskat, 2008a; Muzskat, 

2006). A frenologia partia da ideia de que os traços de caráter do indivíduo eram 

expressos na forma de saliências ou reentrâncias de pontos determinados do crânio 

(Kristensen et. al., 2001). Segundo a frenologia, o cérebro era compartimentado em 

várias áreas, que seriam responsáveis por funções psicológicas e comportamentos 

humanos específicos, como por exemplo, o “amor ao vinho” (Muzskat, 2008a).  

Após a frenologia, as investigações neurocientíficas ficaram marcadas por visões 

oscilatórias, que ora pendiam para uma visão localizacionista, ora enveredavam para 

visões mais holistas do funcionamento cerebral. Após a iniciativa das teorias 

frenológicas, muitas investigações científicas acerca da localização de funções cerebrais 

foram realizadas. Contudo, somente com os estudos de Pierre Broca (1824-1880) - que 

investigou a relação entre a perda da fala e lesões na terceira circunvolução frontal 

esquerda -, e de Karl Wernicke (1848-1905) – que descreveu a relação causal entre a 

lesão no primeiro giro temporal esquerdo e uma das formas clínicas da afasia, a afasia 

sensorial -, o movimento localizacionista ganhou força (Kristensen et. al., 2001).  
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No entanto, os movimentos holistas também apresentaram momentos 

hegemônicos, tendo ganhado notoriedade os estudos de Constantin Von Monakow 

(1853-1930), baseado em argumentos anátomo-fisiológicos e Kurt Goldstein (1878-

1965), influenciado pela teoria Gestalt (Kristensen et. al., 2001). 

O embate entre localizacionistas e holistas perdurou por muitos anos. Uma 

proposta viável de resolução desta querela foi proposta pela teoria sócio-histórica, 

desenvolvida por Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934), Alexei Nikolaevich Leontiev 

(1903-1979) e Alexander Romanovich Luria (1902-1977). Orientado pelo pensamento 

de Vygotsky e profundamente inserido na tradição russa de pesquisa em neurologia, 

Luria propõe modelo teórico que dirige o trabalho neuropsicológico até os dias atuais. 

De modo coerente com a perspectiva histórico-cultural que ajudou a erguer, Luria 

considera que a inserção em ambiente sócio-histórico-cultural tem implicações diretas 

sobre a estruturação das funções psicológicas superiores. O funcionamento cognitivo 

superior, embora tenha suporte biológico irrefutável, não pode ser concebido como 

produto evolutivo direto; ao contrário, ocorre a partir de relacionamento indireto - 

mediado através de instrumentos ou signos – cujos fundamentos encontram-se nas 

relações sociais estabelecidas entre o sujeito e o mundo e na imersão histórico-cultural 

em que se contextualiza (Hazin, Leitão, Garcia, Gomes & Lemos, 2010). 

Dessa forma, para a perspectiva sócio-cultural a compreensão do 

desenvolvimento humano exige a consideração conjunta de níveis distintos de análise: 

a) o nível histórico, referente às aquisições sociais, culturais e históricas da humanidade; 

b) o nível filogenético, referente ao desenvolvimento das espécies e as suas 
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peculiaridades; c) o nível ontogenético, referente ao desenvolvimento cognitivo e sócio-

afetivo dos sujeitos e; d) o nível microgenético, referente aos fenômenos psicológicos e 

suas trajetórias intrínsecas (Hazin et. al., 2010). 

A inserção de Luria no domínio neuropsicológico é resultado do projeto 

científico idealizado pela psicologia histórico-cultural. Para ele, fatores externos – 

notadamente os mediadores simbólicos - desempenham papel decisivo na organização 

funcional dos sistemas cerebrais (Hazin et. al., 2010). O desenvolvimento ontogenético 

caracteriza-se pela transição da linha natural - correspondente à maturação biológica, 

que se inicia no nascimento da criança - para a linha cultural - que tem início quando a 

criança começa a se apropriar dos instrumentos histórica e culturalmente gerados, a 

partir do qual as funções psicológicas primárias passam a ser atravessadas pela 

dimensão simbólica. Deve-se salientar que a linha cultural não sucede a natural; ambas 

caminham juntas ao longo de toda a vida do sujeito, à medida que as funções primárias 

são transformadas pelos sistemas simbólicos de uma dada cultura (Hazin et. al., 2010). 

Luria propôs uma explicação alternativa às posições localizacionistas e 

globalistas, concebendo as funções corticais superiores a partir de três princípios 

centrais: a) relacionamentos interfuncionais, plásticos e modificáveis; b) sistemas 

funcionais dinâmicos como resultantes da integração de funções elementares e; c) a 

reflexão da realidade sobre a mente humana. Para Luria, os processos corticais 

superiores são sistemas funcionais complexos dinamicamente localizados (Kristensen 

et. al., 2001). As funções cognitivas superiores, como linguagem e memória, 

organizam-se em sistemas de zonas, recrutando a atuação de diversas localidades do 
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córtex cerebral (Ciasca, Guimarães & Tabaquim, 2006). Portanto, não há uma 

localização específica das funções cognitivas complexas no sistema nervoso; o advento 

do funcionamento cognitivo superior depende da atuação de conexões difusas que 

trabalham em concerto, cada qual desempenhando papel relevante ao produto final da 

função cognitiva (Muszkat, 2008a; Ciasca et. al., 2006).  

Luria conduz seus estudos a partir da revisão de antigas proposições, até então 

tidas como consensuais no estudo do cérebro e do funcionamento cognitivo. Para ele, 

este seria o primeiro passo para abordar a então controversa questão da localização 

cerebral da atividade mental humana (Luria, 1981). A primeira revisão empreendida por 

Luria relacionou-se ao conceito de função.  

A função, para Luria, é um mecanismo de adaptação presente em todos os 

organismos, consistindo em atividade complexa exercida por um conjunto de órgãos 

(Hazin et. al., 2010). Dentro dessa perspectiva, uma função não poderia ser entendida 

como atributo de um tecido ou órgão particular, assim como não o são processos como 

a respiração e a digestão. Da mesma forma, as funções cognitivas não poderiam ser 

circunscritas a uma determinada área do córtex cerebral. O conjunto de processos 

envolvidos com este fim não pode ser considerado uma função simples, mas um sistema 

funcional complexo, tornando obsoleto o uso do termo função para caracterizar tais 

processos (Hazin et. al., 2010; Luria, 1981). Portanto, diferentemente das funções 

mentais elementares, as formas superiores do funcionamento humano não estão 

limitadas a áreas específicas do cérebro. A mediação da cultura, através de ferramentas 

externas, constrói uma complexa estrutura de processos mentais ao longo da 
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ontogênese, fazendo emergir um cérebro funcionalmente integrado a partir da conexão 

funcional de áreas inicialmente independentes, determinando novas ligações à atividade 

mental humana. A presença desses vínculos funcionais na construção dos sistemas 

funcionais complexos constituem o que Vygotsky denominou “princípio da organização 

extracortical das funções mentais complexas” (Hazin et. al., 2010; Luria, 1981).  

A distinção fundamental dos sistemas funcionais seria a mobilidade de suas 

partes constituintes (Luria, 1981). Assim, tais sistemas são essencialmente dinâmicos, 

capazes de realizar uma tarefa constante (invariável), por mecanismos diversos 

(variáveis), levando o processo a um resultado constante (invariável). A noção de 

sistemas funcionais é hoje aplicada com propriedade à neuropsicologia. Uma 

consequência relevante da proposição dos sistemas funcionais é a constatação de que o 

ser humano pode utilizar diversos caminhos para atingir o desenvolvimento e a 

aprendizagem, premissa de fundamental importância às propostas de reabilitação (Hazin 

et. al., 2010; Luria, 1981).  

A segunda revisão realizada por Luria diz respeito ao conceito de localização. 

Esta revisão decorre diretamente da proposição dos sistemas funcionais e de sua relação 

com as funções psicológicas superiores. Para Luria, os sistemas funcionais complexos 

não estariam representados em áreas limitadas do cérebro ou em agrupamentos celulares 

isolados. As funções mentais estariam organizadas em sistemas de zonas funcionando 

em concerto, cada qual desempenhando um papel em um sistema funcional complexo, 

podendo estar localizadas em áreas cerebrais completamente diferentes e/ou bastante 

distantes (Luria, 1981).  
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Dessa forma, a localização dos processos cognitivos superiores é dinâmica. Os 

sistemas funcionais não são estáticos ou constantes ao longo do desenvolvimento, mas 

se deslocam significativamente ao longo da ontogênese das funções cognitivas. No 

curso de desenvolvimento, a organização cerebral se altera de forma significativa, 

adquirindo estrutura mais complexa e interfuncional resultante da aprendizagem ou de 

mecanismos de reorganização pós-lesão (Hazin et. al., 2010; Luria, 1981). Nesse 

sentido, mais relevante do que a preocupação com a localização das funções seria a 

análise cuidadosa acerca da contribuição de cada zona cerebral ao sistema funcional 

complexo, bem como a compreensão da dinâmica relação entre os sistemas funcionais e 

a atividade mental complexa ao longo dos vários estágios do desenvolvimento (Luria, 

1981). 

A terceira revisão conceitual realizada por Luria envolveu a noção de sintoma. 

Luria considerava ingênua a atribuição de localização específica a uma função cognitiva 

a partir de sua perda pós-lesão. Diferentemente de funções cognitivas mais elementares, 

como visão e audição, as funções cognitivas superiores são realizadas por sistemas 

funcionais complexos, recrutando a participação de grupos de áreas corticais operando 

em concerto. Assim, tais funções não teriam localização específica no cérebro; a lesão 

de cada uma das zonas funcionais pode acarretar desintegração de todo o sistema 

funcional, de modo que um sintoma envolvendo funções superiores não forneceria, por 

si só, informações acerca da sua localização. Na prática, o sistema funcional como um 

todo pode ser prejudicado diferentemente em lesões situadas em diferentes locais, 

tornando-se essencial a qualificação detalhada do sintoma observado (Hazin et. al., 

2010; Luria, 1981).  
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As propostas de Luria podem ser assim sintetizadas: o cérebro é formado por 

sistemas funcionais, caracterizados não apenas por sua complexidade estrutural, mas 

essencialmente pela mobilidade de suas partes constituintes (Hazin et. al., 2010). Os 

processos cognitivos humanos são produto de sistemas funcionais complexos, dos quais 

participam diversos grupos e estruturas cerebrais em concerto. No entanto, embora seja 

admitido que o sistema funcional não possua uma localização cortical específica, sabe-

se que existem áreas corticais importantes para cada um dos sistemas funcionais. Nesse 

contexto, Luria propõe uma nova organização funcional das funções cognitivas 

superiores, que pode ser subdividida em três unidades.  

A primeira unidade funcional está intimamente relacionada ao Sistema Límbico, 

e tem como finalidade a regulação do tônus cortical e de vigília. É a unidade que, numa 

cascata de conexões ascendentes, prepara o tônus cortical de modo torná-lo ativo em 

nível ótimo ao desempenho das diversas funções cognitivas (Muszkat, 2008a). Suas 

estruturas encontram-se localizadas em regiões subcorticais e suas funções são 

desempenhadas principalmente pela Formação Reticular – rede nervosa composta por 

axônios curtos capazes de modular gradualmente a excitabilidade de seus impulsos, 

propagando-os de forma vertical e ascendente ao córtex cerebral (Muszkat, 2008a). As 

fontes de ativação da formação reticular podem ser divididas em três categorias: a 

primeira delas é mais primária, filogeneticamente antiga e endógena, relacionando-se ao 

metabolismo homeostático do organismo e aos mecanismos instintivos de defesa, 

alimentação e sexualidade; a segunda fonte é externa, relacionada ao reflexo e 

orientação aos estímulos, da qual participam núcleos subcorticais, como o caudado, e 

estruturas do sistema límbico e; a terceira fonte de ativação relaciona-se à linguagem, 
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atividade mental essencialmente humana, determinando o nível de resposta de vigília ou 

despertar segundo moduladores motivacionais ligados aos estímulos ou informações 

(Muszkat, 2008a). 

A segunda unidade funcional realiza a recepção, análise e armazenamento das 

informações que chegam ao cérebro, atuando desde a recepção dos estímulos pelos 

receptores periféricos até o cérebro até a análise de seus componentes e sua síntese em 

sistemas funcionais complexos. Suas estruturas localizam-se nas porções posteriores da 

superfície dos hemisférios cerebrais, englobando o córtex occipital, temporal e parietal. 

Tem como característica essencial a alta especificidade modal, de modo a ser adaptada 

especificamente para a recepção de informações visuais - através do córtex occipital -, 

auditivas – através do córtex temporal -, e sensorial geral – através do córtex parietal. 

Adjacentes a estas estruturas encontram-se regiões associativas, cuja atribuição é a de 

sintetizar o reconhecimento dos estímulos em percepções integradas, tendo como 

substrato as informações sensoriais unimodais provenientes das áreas primárias. Além 

destas, a segunda unidade funcional possui estruturas associativas não específicas, 

localizadas em regiões de confluência das áreas primárias e associativas específicas – 

áreas têmporo-parieto-occipitais - cuja função é a organização mais complexa e 

multimodal das experiências sensoriais, e a sua sofisticação através da agregação de 

conotações afetivas e simbólicas (Muszkat, 2008a). 

A terceira unidade funcional tem como atribuições a programação, regulação e 

verificação da atividade mental. Localiza-se nas regiões anteriores do cérebro, em se 

destacando o lobo frontal, sendo composta pelos córtices motor, pré-motor e pré-frontal, 
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estruturas que possuem um vasto sistema de conexões com estruturas corticais e 

subcorticais (Muszkat, 2008a; Ciasca et. al., 2006).  A comunicação privilegiada das 

estruturas frontais com as demais áreas do SNC justifica o papel central desempenhado 

por esta unidade no que tange à organização do comportamento, notadamente através da 

planificação, programação, intenção, síntese, execução, verificação e sequenciamento 

das funções e habilidades cognitivas (Ciasca et. al., 2006). Lesões destas áreas podem 

acarretar alterações de conduta, perseverações de programas motores e desatenção 

(Muszkat, 2008a).  

Para Luria, ao longo da ontogênese, a estrutura e organização interfuncional dos 

processos superiores sofre modificações ao longo do desenvolvimento infantil (Luria, 

1981). A proposição dos estágios de desenvolvimento do SNC preconizados por Luria, 

bem como aspectos teóricos centrais do neurodesenvolvimento serão discutidos na 

seção a seguir. 

1.3. Neuropsicologia do desenvolvimento: 

A neuropsicologia é um campo de investigação de natureza multidisciplinar que 

estuda o relacionamento entre cognição, comportamento e atividade do sistema nervoso 

em condições normais ou patológicas (Ciasca et. al., 2006). Enquanto área específica de 

estudo, a neuropsicologia é recente. No Brasil, teve reconhecimento formal no ano de 

2004, através da resolução 02/2004 do Conselho Federal de Psicologia (CFP), a qual 

facultou a especialidade a psicólogos.  

Para Capovilla & Capovilla (2007), a neuropsicologia possui três objetivos 

principais: 1) objetivo fundamental - o estudo das relações entre processos psicológicos 



24 
 

 
 
 

 

e a organização do sistema nervoso; 2) objetivo clínico – o desenvolvimento e a 

aplicação de procedimentos de diagnóstico neuropsicológico e; 3) objetivo aplicado – a 

criação e a aplicação de procedimentos de reabilitação em caso de lesões e/ou 

disfunções. 

A neuropsicologia do desenvolvimento constitui-se em vasto campo de pesquisa 

cujo objetivo é a compreensão das relações entre o cérebro e o desenvolvimento infantil, 

ou seja, a compreensão da dinâmica do funcionamento cognitivo no transcurso da 

maturação do sistema nervoso e da inserção da criança em um ambiente sócio-cultural 

específico (Miranda & Muszkat, 2004). Assim, a neuropsicologia do desenvolvimento 

preocupa-se com o entendimento da influência que os processos biológicos e sócio-

culturais exercem sobre o funcionamento cognitivo ao longo do ciclo do 

desenvolvimento infantil, discussão que será abordada a seguir. 

Os progressos das neurociências redefiniram os modelos explicativos do 

desenvolvimento humano, transcendendo o caráter reducionista dos primeiros enfoques 

e adotando uma visão de complementaridade na compreensão da integração dos vários 

subsistemas – evolutivos, maturacionais e cognitivos – envolvidos no 

neurodesenvolvimento (Muszkat, 2008a). O neurodesenvolvimento, segundo os 

modelos explicativos atuais, não pode ter sua abordagem pautada nas tradicionais 

dicotomias biológico/mental, cérebro/psique, corpo/mente, genética/ambiente (Muszkat, 

2008a). 

O desenvolvimento neuropsicológico ocorre por meio da interação dinâmica e 

contínua das experiências sociais, históricas, culturais e ambientais. Durante a 

maturação cerebral – processo duradouro que se prolonga por bastante tempo após o 
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nascimento da criança -, a estrutura das atividades sofre modificações significativas, que 

acompanham as transformações anatômicas, fisiológicas e neuroquímicas das unidades 

funcionais (Muszkat, 2008a; Miranda & Muszkat, 2004).  

O desenvolvimento da criança, por ser um processo complexo, requer uma 

compreensão inserida nas práticas culturais (Hazin, Garcia, Gomes & Lemos, no prelo). 

A relação entre o desenvolvimento neuropsicológico e cultura tem papel fundamental, 

uma vez que a totalidade de ideias, habilidades e costumes em que o indivíduo se insere 

modula de forma significativa o desenvolvimento e o perfil de habilidades cognitivas 

resultante. A cultura altera qualitativamente e dinamicamente o desenvolvimento do 

cérebro, sendo este uma variável dependente que reflete ou é influenciada por fatores 

sócio-culturais e ambientais (Miranda & Muzskat, 2004). 

Desde as etapas intra-uterinas, o cérebro infantil apresenta constante evolução, a 

qual é programada filogeneticamente e modulada pelo meio (Muszkat, 2008a). A 

interação da criança com o meio se modifica durante o desenvolvimento, levando-a a 

entender melhor, pensar de modo mais complexo e manifestar comportamentos 

socialmente adequados (Muszkat, 2008a). O funcionamento do sistema nervoso 

dependerá diretamente da organização de milhões de neurônios que se interconectam 

para promover funções que vão dos reflexos ao pensamento, processo que se realiza em 

etapas marcadas por mecanismos neuropsicológicos diferenciados segundo fatores 

genéticos e ambientais que cumprem uma programação maturacional específica. 

(Guerra, 2008; Mello, Miranda & Muzskat, 2006).  

A primeira etapa de desenvolvimento do sistema nervoso ocorre entre o 18º e o 

26º dia de gestação, período em que se forma o tubo neural a partir do fechamento das 
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bordas da placa neural – precursora das estruturas nervosas. Por volta do 26º dia de 

gestação, o fechamento do tubo neural dá origem a duas camadas: a camada do manto, 

que é formada pela substância cinzenta (corpos celulares) e a camada marginal, 

constituída por substância branca (axônios e células gliais) (Hazin et. al., no prelo). 

A segunda etapa do desenvolvimento do sistema nervoso tem início no 28º dia e 

se prolonga até o nascimento da criança. O tubo neural se expande e se diferencia em 

três estruturas: o rombencéfalo – que formará a medula, a ponte e o cerebelo, o 

mesencéfalo – estrutura que mantém a nomenclatura e realiza a ligação entre o terceiro 

e o quarto ventrículo e; o prosencéfalo – cujas partes posteriores e anteriores formarão, 

respectivamente, o diencéfalo e o telencéfalo, que constituirá os hemisférios cerebrais 

(Hazin et. al., no prelo). 

Durante e após esses processos maturacionais, o cérebro atravessa estágios 

básicos de desenvolvimento, que podem ser subdivididos em dois grandes grupos: 

estágios aditivos/progressivos e substrativos/regressivos.  

Os estágios aditivos têm início na vida intra-uterina, e são caracterizados pela 

intensa produção neuronal, disseminação das arborizações dendríticas e formação de 

sinapses e circuitos neurais.  Os estágios regressivos, por sua vez, caracterizam-se pela 

perda de aproximadamente 90% dos neurônios produzidos nas etapas progressivas, num 

processo de morte neuronal programada, ou apoptose. Nestas etapas, preservam-se 

apenas os neurônios e sinapses úteis às funções cognitivas vigentes, sendo eliminadas as 

conexões desnecessárias, tendo como resultado um cérebro com funcionamento cada 

vez mais otimizado e apto a aprender de modo mais eficiente (Pinheiro, 2007; Moore 

III, 2005; Miranda & Muszkat, 2004; Johnston, 2004; Stahl, 2002). 
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Após a seleção adaptativa e funcional das sinapses e circuitos neurais, tem início 

o processo de mielogênese, que consiste na formação e no revestimento dos axônios 

pela bainha de mielina. Esta é uma etapa de grande importância, visto que dotará as 

conexões de maior velocidade na condução dos impulsos. Seu início ocorre 

aproximadamente no 4º mês de gestação e se conclui apenas na idade adulta, quando do 

desenvolvimento e consolidação das áreas de associação terciárias (Guerra, 2008; 

Moore III, 2005). Assim, durante o início do desenvolvimento há um aumento 

progressivo da substância cinzenta – estágios aditivos -, que, após o processo de 

apoptose – estágios regressivos -, declina consideravelmente, dando lugar ao aumento 

progressivo na substância branca, à medida que conexões sinápticas relevantes são 

consolidadas e mielinizadas (Moore III, 2005).  

Cada zona e unidade funcional cerebral se desenvolve segundo ritmo próprio, 

cujo regimento depende intimamente da interação entre múltiplos fatores. Entre eles, 

podem ser citados o crescimento neuronal diferencial das várias regiões cerebrais, o 

grau de mielinização das estruturas nervosas, o desenvolvimento neural pré-natal e a 

flexibilidade do cérebro em reorganizar os diversos padrões de resposta a partir da 

experiência ou diante de lesões cerebrais, podendo resultar em desvios e mudanças de 

rota fundamentais durante o curso de maturação do sistema nervoso (Muzskat, 2006).  

A flexibilidade adaptativa responsável pela modulação das funções e conexões 

mediante as diversas mudanças contextuais, bem como a integridade funcional do 

cérebro e de suas múltiplas atividades complexas, como linguagem, atenção e memória, 

são essenciais ao desenvolvimento (Mukskat, 2006). O desenvolvimento requer 

aprendizagem e remodelação dos padrões de conexão segundo as várias influências, 
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solicitações e desafios adaptativos complexos. Esta modulação só se pode realizar 

mediante o atributo de que dispõe o cérebro de se reorganizar e empreender mudanças 

adaptativas em sua estrutura e funcionamento a partir de interações com o meio interno 

e externo ou de lesões. Esta propriedade cerebral é denominada plasticidade neural  

(Muszkat, 2006).  

A plasticidade é um processo multidimensional subjacente aos processos da 

memória e da aprendizagem, que opera em vários níveis e em qualquer etapa da 

ontogênese (Guerra, 2008; Muszkat, 2006). Está inserida numa perspectiva 

maturacional, de modo que à medida que se cumpre o curso do neurodesenvolvimento, 

diferentes potenciais de modificação se expressam. Áreas cerebrais distintas serão 

desenvolvidas em estágios distintos do desenvolvimento, configurando-se períodos 

sensíveis ou janelas de oportunidade à emergência de determinadas habilidades 

cognitivas. Estes períodos são marcados por superprodução de sinapses em áreas 

específicas do córtex cerebral, nos quais a plasticidade é maior e conforma janelas de 

oportunidade para a aquisição de habilidades específicas. Contudo, na ausência de 

estimulação ambiental adequada, perdem-se as janelas de oportunidade e as habilidades 

cognitivas associadas sofrerão alterações em seu curso de desenvolvimento (Hazin et. 

al., no prelo; Guerra, 2008; Muszkat, 2006).  

O dinamismo inerente ao neurodesenvolvimento implica em que não se pode 

concebê-lo como processo contínuo e homogêneo. Esta compreensão confere grande 

peculiaridade à neuropsicologia do desenvolvimento, uma vez que o estudo da 

organização cerebral e o funcionamento cognitivo da criança em condições normais ou 

patológicas requer conhecimento acerca da etapa de neurodesenvolvimento na qual ela 
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se encontra (Hazin et. al., no prelo). As consequências de uma lesão cerebral serão 

determinadas pela fase de desenvolvimento cerebral na qual a criança se encontra, e as 

manifestações clínicas resultantes de lesões cerebrais são mais variáveis na criança em 

comparação com o adulto (Lussier & Flessas, 2009).   

Para a perspectiva sócio-histórica de Vygotsky, o desenvolvimento da criança 

possui duas linhas evolutivas distintas: a linha natural, de origem biológica, relacionada 

aos processos cognitivos elementares e a linha cultural, de origem sócio-cultural, 

relacionada à aquisição das funções mentais superiores (Mello, 2008a; Hazin et. al., 

2010). O desenvolvimento ontogenético caracteriza-se pela transição da linha natural 

para a linha cultural, que passam a percorrer caminhos desenvolvimentais tangenciais a 

partir do momento em que as funções psicológicas primárias passam a ser atravessadas 

pela dimensão simbólica (Hazin et. al., 2010). As funções mentais superiores, para 

Vygotsky, só seriam adquiridas a partir da imersão em meio sócio-cultural e da 

apropriação dos instrumentos historicamente gerados. Tais aquisições são sempre 

mediadas, notadamente pela linguagem e pelo uso de instrumentos, que permitem o 

surgimento de operações mais complexas que auxiliam na resolução de problemas 

psicológicos (Mello, 2008a).  

Inserido na tradição histórico-cultural soviética, Luria concebe a maturação 

cerebral a partir da emergência de sistemas funcionais complexos, cuja estruturação 

ocorre pela mediação dos artefatos sócio-histórico-culturais, dentre os quais se destaca a 

linguagem. Cada etapa de desenvolvimento seria marcada pela ação de redes neuronais 

específicas, as quais vão estabelecendo conexões entre si e sofisticando gradativamente 
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os sistemas funcionais (Lussier & Flessas, 2009). Luria propõe cinco estágios 

sucessivos de desenvolvimento no processo de maturação cerebral, resultantes dos 

processos de mielinização e adensamento neuronal, quais sejam (Luria, 1973):  

1. Primeiro estágio: corresponde ao desenvolvimento das capacidades de 

alerta e focalização atencional, relacionadas à formação reticular, região 

subcortical localizada no bulbo raquidiano; 

2. Segundo estágio: caracteriza-se pela coordenação progressiva entre áreas 

motoras e sensoriais primárias e secundárias do cérebro, caracterizando o 

surgimento da inteligência sensório-motora. Esta maturação envolve 

primeiramente o córtex motor (frontal posterior) e sequencialmente as 

três áreas sensoriais primárias: as áreas parietais (somestésicas); 

occipitais (visuais) e, posteriormente, as áreas temporais (auditivas); 

3. Terceiro estágio: emerge após o desenvolvimento das áreas sensoriais e 

motoras secundárias, que vão ampliando gradativamente a sua 

capacidade de tratamento das informações oriundas de regiões 

subcorticais e áreas primárias adjacentes. A maturação destas áreas 

resulta na sofisticação gradual das percepções e possibilita o 

armazenamento destas na memória. Nesse estágio também ocorre a 

lateralização progressiva das funções de linguagem no hemisfério 

esquerdo, a qual habilita a criança a significar suas experiências. Além 

disso, a maturação da área motora secundária (córtex pré-motor) é 

efetuada, permitindo a sua integração com áreas sensoriais e a 

organização e produção de sequências motoras complexas, como as 
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produções fonológicas. Esse estágio corresponde ao estágio pré-

operatório piagetiano, caracterizado pela emergência do pensamento 

simbólico e representacional; 

4. Quarto estágio: este estágio caracteriza-se pela maturação das áreas 

terciárias relacionadas aos lobos parietal, temporal e occipital. O 

enriquecimento e a diversificação dos circuitos neuronais entre os três 

lobos torna possível a integração intermodal (auditiva, visual e 

somestésica), responsável pelo advento de processos que Piaget 

denominou operações concretas; 

5. Quinto estágio: caracteriza-se pela emergência do pensamento formal, 

resultante da progressiva maturação das áreas pré-frontais, fortemente 

relacionadas aos processos de pensamento hipotético-dedutivos e à auto-

regulação dos comportamentos. 

Vygotsky, Luria e Leontiev fundaram uma psicologia que permite uma 

abordagem compreensiva dos processos psicológicos humanos, baseada nas premissas 

filosóficas do materialismo histórico (Hazin et. al., 2010). A atividade mental humana, 

segundo o projeto científico empreendido pela psicologia histórico-cultural, não poderia 

prescindir do estudo das formas concretas de existência, delineadas histórica e 

culturalmente. A apropriação dos mediadores culturais – tanto ferramentas materiais 

quanto ferramentas simbólicas – seriam estruturantes para a emergência e o 

desenvolvimento das funções mentais superiores (Hazin et. al., 2010). 

As ideias de Luria influenciam fortemente a neuropsicologia contemporânea, 

respaldando-a em termos de teoria e prática. A concepção de organização e 
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desenvolvimento do funcionamento cerebral e cognitivo, bem como as suas implicações 

para o processo de reabilitação cognitiva, encontram-se integralmente subjacentes a esta 

investigação, desde a proposição dos objetivos e métodos, até à interpretação dos dados 

e seus usos futuros. 

1.4. Inteligência: marcos conceituais e métodos avaliativos: 

A psicologia é um domínio fortemente marcado pela fragmentação e pela 

coexistência de um conglomerado de teorias e métodos, oriundos de diferentes vertentes 

filosóficas, sociais e científicas. A falta de unidade na definição de seu objeto de estudo 

e de métodos para investigá-lo ainda se encontra presente nos dias atuais (Hazin et. al., 

2010; Kristensen et. al., 2001). 

As discussões acerca da inteligência foram historicamente marcadas por 

controvérsias. O debate em torno do que consistiria o fenômeno da inteligência, bem 

como sobre as formas de mensurá-la, começou a ganhar notoriedade a partir dos 

primeiros estudos no Laboratório de Psicologia Experimental em Leipzig, na Alemanha, 

os quais empreendiam medidas de tempos de reação a estímulos e a investigação dos 

processos cognitivos a eles associados. Estes estudos, endossados no final do século 

XIX por Galton e Cattell, deram início a uma trajetória tortuosa e complexa envolvendo 

a construção de instrumentos que possibilitassem a mensuração da inteligência 

(Candeias & Almeida, 2007).  

A tradição psicométrica predominou no estudo da inteligência na ciência 

psicológica por mais de meio século. As implicações práticas e a capacidade de 
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atendimento às demandas que se impunham à época foram os principais fatores que 

motivaram essa disseminação, uma vez que possibilitou a construção de instrumentos 

capazes de avaliar e predizer as capacidades intelectuais humanas em contextos 

relevantes, tais como escola e trabalho. No entanto, nesse primeiro momento, embora 

tais instrumentos cumprissem a contento o objetivo de capturar determinadas 

manifestações comportamentais, não eram eficazes em alcançar o construto inteligência 

na sua essência. O foco dos estudos da inteligência, então, voltou-se para a concepção 

de modelos teóricos capazes de compreender seus fatores, estágios e processos, bem 

como suas formas de manifestação. Este seria um primeiro e importante passo para a 

construção de instrumentos de medida capazes de se aproximar do construto da 

inteligência, bem como mensurá-lo em sua essência (Candeias & Almeida,2007). 

Francis Galton (1822-1911) acreditava que a inteligência seria uma função das 

capacidades psicofísicas, tendo desenvolvido instrumentos para mensuração de uma 

ampla gama de habilidades e sensibilidades psicofísicas, como discriminação de peso, 

sensibilidade para afinação e tarefas de força física. Não tendo obtido o sucesso 

almejado, notadamente pela ausência de correlação entre as medidas psicofísicas e 

desempenho acadêmico, o método de Galton caiu no esquecimento (Sternberg, 2008).  

Alfred Binet (1857 – 1911), no início do século XX, desenvolveu uma proposta 

alternativa à abordagem psicofísica. Juntamente com Theodore Simon, propôs um 

método com fins pragmáticos para avaliar a inteligência. A partir de uma solicitação do 

governo francês, que pretendia distinguir estudantes considerados “normais” daqueles 

com “retardo mental”, construiu a primeira escala de mensuração da inteligência. A 
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mensuração da inteligência estava, dessa forma, em função da capacidade de trabalhar 

coletivamente em um ambiente acadêmico (Sternberg, 2008).  

Para Binet, o julgamento - e não a acuidade mental, a força ou a habilidade, 

como pensava Galton -, estaria no cerne do comportamento inteligente. O julgamento 

mental seria formado por três elementos distintos: direção – que envolve saber o que 

deve ser feito e como fazê-lo -, adaptação – a capacidade de elaborar uma estratégia 

própria para realizar uma tarefa e monitorá-la durante a sua execução -, e crítica – 

capacidade de criticar os próprios pensamentos e ações. A escala de inteligência criada 

por Binet e Simon tinha como objetivo a mensuração de “habilidades de compreensão”, 

“inventividade” e “senso crítico”, a partir dos quais seria fornecido um índice 

denominado idade mental da criança – o nível médio de uma pessoa em uma 

determinada idade (Sternberg, 2008). 

William Stern (1912) sugeriu a avaliação da inteligência através de um 

Quociente de Inteligência – QI, que seria a razão entre a idade mental e a idade 

cronológica multiplicada por 100. Posteriormente, o conceito de idade mental foi 

substituído por parâmetros estatísticos de comparação dos resultados individuais com a 

média dos grupos etários e, até os dias atuais, as comparações de medições são baseadas 

em distribuições normais de escores de testes com grandes populações, possibilitando a 

obtenção de QIs de desvio – escores baseados em desvios do escore médio em uma 

distribuição normal de escores em um teste de inteligência (Sternberg, 2008). 

Revisões à bateria de Binet foram propostas por Lewis Terman, da Stanford 

University e, durante anos, o teste de Stanford-Binet foi padrão para avaliação da 
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inteligência, sendo ainda muito usado. Mas, atualmente, as escalas de inteligência mais 

usadas são as Escalas Wechsler, desenvolvidas por David Wechsler a partir de 1939 

(Sternberg, 2008). Tais escalas fornecem um Q.I. geral, resultante de duas sub-escalas: 

Verbal e de Execução. Os instrumentos de David Wechsler trouxeram a possibilidade 

de investigar as diversas habilidades envolvidas em cada um dos tipos de inteligência, 

por meio de subtestes verbais e não-verbais (Nascimento & Figueiredo, 2002; Wechsler, 

2001). 

Wechsler, assim como Binet, tinha uma concepção de inteligência que 

transcendia o poder de mensuração de seu instrumento. Embora acreditasse na 

possibilidade de mensurar a inteligência, não limitou sua concepção de inteligência a 

escores de testes. Para Wechsler, a inteligência é central à nossa vida cotidiana, não 

podendo ser representada apenas por escores de testes ou desempenho acadêmico. 

Nossa inteligência pode ser utilizada no relacionamento interpessoal, na realização de 

trabalhos e na administração da vida, de forma geral (Sternberg, 2008). Assim, seu 

conceito de inteligência incluía vários fatores, categorizados como cognitivos 

(raciocínio abstrato, verbal, espacial, numérico e outros fatores específicos) e conativos 

(direção, persistência, vontade e/ou alguns aspectos de temperamento). Incluiu ainda 

fatores não-intelectivos, que incluiriam capacidades e traços de personalidade 

(Wechsler, 1950).  

Charles Spearman (1863-1945), por meio de estudos baseados em análise 

fatorial, concluiu que a inteligência pode ser entendida a partir de dois tipos de fatores. 

Um fator geral permearia o desempenho em todos os testes de capacidade mental, e um 



36 
 

 
 
 

 

conjunto de fatores específicos estaria envolvido no desempenho em apenas um tipo de 

teste de capacidade mental. Na visão de Spearman, os fatores específicos têm interesse 

marginal, em função de sua baixa aplicabilidade e o fator geral, o qual denominou “g” - 

resultado da “energia mental” - forneceria a chave para entender a inteligência 

(Sternberg, 2008). 

Louis Thurstone (1887-1955), diferentemente de Spearman, concluiu que a 

inteligência consiste em um conjunto de sete fatores, os quais denominou capacidades 

mentais primárias. Seriam elas: 1) Compreensão Verbal, medida por testes de 

vocabulário; 2) Fluência Verbal, medida por testes de tempo limitado que requerem que 

o sujeito evoque as palavras possíveis com uma determinada letra; 3) Raciocínio 

Indutivo, medido através de analogias e tarefas de completar séries de números; 4) 

Visualização Espacial, medida por testes que requerem rotação mental de imagens e 

objetos; 5) Números, medido por cálculo e testes simples de resolução de problemas 

matemáticos; 6) Memória, medido através de tarefas de recordação de imagens e 

palavras e; 7) Velocidade perceptual, medida por testes que requerem o reconhecimento 

de pequenas diferenças em imagens (Sternberg, 2008). 

Em outra direção, Guilford criou o modelo de estrutura do intelecto, que inclui 

até 150 fatores da mente. Segundo ele, a inteligência pode ser entendida em termos de 

um cubo que representa a interseção de três dimensões: operações – processos mentais 

simples, como memória e avaliação -, conteúdos – tipos de termos que aparecem em um 

problema, como os semânticos e visuais -, e produtos – tipos de resposta necessárias 
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que incluem unidades (palavras, números ou imagens isoladas, classes, hierarquias) e 

implicações (Sternberg, 2008). 

Cattel (1971) desenvolveu um modelo hierárquico para o entendimento da 

inteligência. Sugeriu a existência de dois subfatores principais subjacentes à inteligência 

geral: 1) a capacidade fluida – que consiste na velocidade e na precisão do raciocínio 

abstrato, especialmente para a resolução de problemas novos e; 2) a capacidade 

cristalizada, que consiste no conhecimento e vocabulários acumulados ao longo da vida 

(Cattel, 1971, como citado em Sternberg, 2008).   

Carrol (1993), em um modelo mais recente, criou uma hierarquia que comporta 

três estratos: o estrato I comportaria muitas capacidades estritas e específicas (como 

ortografia e velocidade de raciocínio); o estrato II incluiria um conjunto de capacidades 

amplas (como as inteligências fluida e cristalizada) e; o estrato III é apenas uma 

inteligência geral única, similar ao fator “g” de Spearman (Sternberg, 2008). Ressalta-se 

que, no modelo de Carrol, o estrato II comporta além da inteligências fluída e 

cristalizada, várias outras capacidades, como os processos de aprendizagem e memória, 

a percepção visual, a percepção auditiva, a produção fluente de ideias (semelhante à 

fluência verbal) e a velocidade (que inclui velocidade de resposta e velocidade de 

resposta precisa). Dentre os modelos psicométricos, o modelo desenvolvido por Carrol é 

o mais amplamente aceito (Carrol, 1993, como citado em Sternberg, 2008).  

Mais recentemente, Howard Gardner (1983) desenvolveu a teoria das 

inteligências múltiplas, através da qual defende que a inteligência inclui vários 

construtos independentes, e não apenas um único construto, como seus antecessores. 
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Sua concepção de inteligência, em vez de conceber múltiplas capacidades que 

constituem a inteligência, distinguiu sete tipos relativamente independentes de 

inteligência, cada qual consistindo em um sistema separado de funcionamento, embora 

possam interagir na produção do comportamento inteligente (Gardner, 1983, como 

citado em Sternberg, 2008). Seriam elas: a inteligência lingüística, lógico-matemática, 

espacial, cinestésico-corporal, musical, interpessoal, intrapessoal e mais recentemente 

a naturalista. Ressalta-se que essa teoria propõe a substituição da noção de construto 

homogêneo pela noção de inteligências múltiplas, tendo em vista refletirem a 

capacidade de interagir eficazmente com os outros, fazer inferências, dominar regras de 

expressão, comportamentais e relacionais que podem ser adotadas pelos indivíduos em 

diferentes contextos. No entanto, ressalta-se que Gardner partiu de uma visão modular 

de mente, partindo da premissa de que diferentes capacidades, como as suas 

inteligências, podem ser isoladas como se dependessem de porções ou módulos 

distintos do cérebro (Sternberg, 2008). Neste ponto, a concepção de inteligência de 

Gardner apresenta um confronto fundamental com a ideia dos sistemas funcionais de 

Luria. 

O presente estudo partirá de um conceito de inteligência que comporta múltiplas 

habilidades cognitivas, cada qual correspondendo a um fator fundamental no 

direcionamento do comportamento inteligente. Ressalta-se aqui que o construto de 

inteligência e QI consistem em abstrações, às quais subjazem habilidades e sub-

habilidades cognitivas mais básicas cuja atuação repercute de forma significativa no 

desempenho em diferentes tarefas que integram os atuais instrumentos de avaliação da 

capacidade intelectiva. Assim, para a capacidade de agir intencionalmente, raciocinar, 
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manipular hipóteses, desenvolver raciocínio dedutivo e resolver problemas de forma 

eficaz, faz-se necessária a integridade de substratos cognitivos básicos, dentre os quais 

se destacam a atenção, a memória, a visoespacialidade, a linguagem, dentre outros. 

Estas habilidades cognitivas têm desenvolvimentos próprios e sua evolução 

maturacional possui íntima relação com a inserção sócio-cultural do sujeito, como 

componentes de sistemas funcionais complexos, conforme preconizado por Luria. O 

comportamento inteligente seria desenvolvido a partir da transformação das funções 

primárias ou básicas (funcionamento unimodal, característico da criança) pelos sistemas 

simbólicos da cultura, notadamente pela linguagem, constituindo redes complexas 

capazes de produzir significados (funcionamento polimodal).  

Uma vez que a capacidade intelectiva pressupõe a integridade dos diversos 

substratos cognitivos, o desenvolvimento das diversas funções cognitivas será 

apresentado nas seções seguintes, visando aprofundar o advento do comportamento 

inteligente no contexto do desenvolvimento ontogenético. 

1.5. Desenvolvimento das funções cognitivas: 

Na criança recém-nascida, as estruturas mais envolvidas no comportamento 

situam-se em regiões subcorticais. As camadas mais profundas do córtex se mielinizam 

primeiro e, por essa razão, as respostas motoras precedem o desenvolvimento da 

percepção, por meio de ativação neuronal sequencial geneticamente determinada. No 

período neonatal, a motricidade se expressa através de respostas reflexas, como o 

reflexo de sucção, as preensões palmares e a marcha reflexa. À medida que a criança se 

desenvolve, as respostas motoras reflexas dão lugar a padrões mais organizados de 



40 
 

 
 
 

 

atividade motora, adquirindo um caráter mais dirigido aproximadamente a partir do 3º 

mês de vida (Muszkat, 2008a). 

A percepção, por sua vez, seria aprimorada pelos dados provenientes da 

exploração do ambiente por vias motoras. A integração entre áreas sensoriais e motoras 

permite a coordenação dos movimentos mão-boca e mão-objeto a partir do 3º mês. A 

preensão voluntária ocorre também nesse período e relaciona-se com a maior 

mielinização das áreas pré-centrais do lobo frontal (Muzskat, 2008a). O início da 

intencionalidade do gesto através de movimentos dirigidos a objetos externos relaciona-

se ao desenvolvimento funcional de áreas associativas do córtex frontal (Muszkat, 

2008a). 

O 6º mês é marcado por grande desenvolvimento das áreas motoras corticais, 

destacando-se o aprimoramento das habilidades de preensão manual e equilíbrio 

estático. Há também uma maior integração associativa entre os estímulos visuais, 

auditivos e somestésicos. A partir do 2º ano, as sequências motoras começam a ser 

estimuladas e organizadas em ocasião do desenvolvimento da fala. No entanto, a 

programação precisa do comportamento só é alcançada a partir dos quatro anos de 

idade, quando da maturação da região pré-frontal (Muszkat, 2008a). 

A imitação do movimento das mãos é uma capacidade adquirida a partir do 3º 

ano de vida. No entanto, a movimentação alternada e simultânea e a reprodução de 

ritmos com as mãos (coordenação auditivo-motora) só se desenvolve mais tardiamente, 

a partir dos cinco anos. Também a partir do 3º ano pode ser observado um melhor 

desempenho em percepção visual, sendo a criança capaz de reproduzir um traço ou um 
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círculo – sem a identificação de ângulos (Muszkat, 2008a). Aos quatro anos, a criança já 

é capaz de diferenciar formas geométricas abstratas. 

As noções de lateralidade, a orientação direita-esquerda e a capacidade de 

reproduzir movimentos alternados e simultâneos se desenvolvem por volta dos seis a 

sete anos de vida. Esta fase é marcada por grande desenvolvimento das áreas 

associativas especificas e das conexões inter-hemisféricas do córtex motor e sensorial. 

O 10º ano de vida é marcado por maior predomínio das funções simbólicas sobre as 

funções motoras, tornando-se o pensamento abstrato independente da experiência 

(Muszkat, 2008a). 

Na próxima seção, o desenvolvimento neuropsicológico das diversas funções 

cognitivas, será abordado: 

1.5.1. Atenção: 

A atenção é um conjunto multifacetado de processos que levam à seleção ou 

priorização no processamento de determinadas categorias de informação, essenciais 

para os processos cognitivos e/ou de aprendizagem (Nahas & Xavier, 2006;2004). É o 

processo pelo qual processamos informações ativamente, permitindo-nos fazer melhor 

uso da capacidade limitada de processamento do cérebro (Sternberg, 2008).  

A atenção não é um construto unitário; consiste em um sistema complexo que 

abarca domínios distintos e muitas vezes complementares, expressos em formas básicas 

de sistemas atencionais classificados pela sua natureza e operacionalização (Nahas & 

Xavier, 2006).  
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Em relação à natureza, a atenção pode ser classificada em:  

a) Atenção Voluntária: consiste na seleção ativa e deliberada do indivíduo 

em uma determinada atividade, diretamente ligada às motivações, 

interesses e expectativas, constituindo a base para o comportamento 

adaptativo e organizado. É responsável pelo direcionamento da atenção 

em resposta a rastros verbais, simbólicos ou originários da memória e, 

dessa forma, é organizada socialmente e mediada pela linguagem. 

(Muszkat, 2008b; Nahas & Xavier, 2006; Dalgalarrondo, 2000); 

b) Atenção Involuntária: é a mudança não-programada do foco da atenção 

por ocasião de estímulo externo que pode estar em conflito com a 

expectativa e o contexto (Muszkat, 2008b; Dalgalarrondo, 2000). 

Em relação à operacionalização, a atenção pode ser classificada em: 

c) Seletiva: que consiste na capacidade de orientar a atenção para um 

determinado estímulo, dentre uma variedade mais ampla de estímulos, 

permitindo vincular a consciência e selecionar fontes específicas de 

informação. Envolve a habilidade de atender preferencialmente a um 

contexto e simultaneamente ignorar detalhes irrelevantes (Muszkat, 

2008b; Nahas & Xavier, 2006); 

d) Dividida: é a capacidade de atender concomitantemente a duas ou mais 

fontes de estímulos, consistindo na distribuição dos recursos de atenção 

de modo a coordenar o desempenho de maneira simultânea; é a 
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competição entre processos sensoriais diversos e entre processamentos 

automáticos com capacidade limitada (Muszkat, 2008b; Montiel & 

Capovilla, 2007; Nahas & Xavier, 2006); 

e) Sustentada: consiste no prolongamento da atenção durante períodos 

maiores de tempo. É um estado de alerta para a detecção e resposta a 

determinadas alterações especificas em situações de estimulação 

(Muszkat, 2008b; Nahas & Xavier, 2006); 

f) Alternada: consiste na capacidade do indivíduo em mudar o foco da 

atenção, substituindo um estímulo-alvo da atenção por outro através da 

investigação ativa no ambiente, identificando particularidades em 

estímulos mediante suas alterações; é a capacidade de alternar os 

recursos de atenção entre diferentes estímulos em movimentos que 

podem ser sucessivos (Montiel & Capovilla, 2007; Lezak, 2004).   

Dentro de uma perspectiva neurobiológica, a atenção não pode ser vista 

enquanto produto de uma única área cerebral. A atenção depende do funcionamento 

integrado do cérebro, a partir da atuação de rede neurais corticais e subcorticais. O 

desenvolvimento da atenção acompanha o curso de maturação das regiões cerebrais 

envolvidas em seu processamento (Muszkat, 2008b). 

Formas rudimentares dos diversos mecanismos atencionais já se encontram 

presentes ao nascimento. Contudo, tais processos percorrem cursos maturacionais 

diferentes e aparentemente dissociáveis nos primeiros anos de vida. O desenvolvimento 
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da atenção deve, portanto, ser considerado no contexto da interação entre os diferentes 

sistemas em diferentes níveis de maturação durante os primeiros anos de vida da criança 

(Colombo, 2001). 

Em consonância com a programação maturacional, os primeiros meses de vida 

são marcados por mecanismos atencionais elementares e involuntários. As formas mais 

generalizadas e elementares da atenção e dos diferentes graus de vigília e/ou alerta 

encontram-se relacionadas à atuação das estruturas mais primitivas, notadamente a 

formação reticular e os componentes do córtex límbicos (Muszkat, 2008b).  

A atenção do bebê é primariamente voltada aos estímulos com significado 

evolutivo relevante. Os recém-nascidos apresentam dificuldade para fixar o olhar em 

estímulos, mas um mês após o nascimento eles são capazes de fixar o olhar, uma vez 

que as camadas mais profundas do córtex já se desempenham a função de ativar a via 

inibitória que permite fixação ocular contínua (Nahas & Xavier, 2006). 

Entre os três a seis meses de idade, após terem adquirido a capacidade de fixar o 

olhar em estímulos, as crianças passam para um estágio no qual fixam longamente o 

olhar nos objetos, especialmente aqueles que apresentam grandes contrastes. No 

entanto, apresentam dificuldade para desengajar a atenção de estímulos sensoriais, como 

faces familiares, luzes ou formas coloridas, apresentando grandes períodos de 

sustentação da atenção. Este efeito é denominado Obligatory Looking. O 

desengajamento da atenção só será possível após o desenvolvimento do córtex parietal 

(Muszkat, 2008b; Nahas & Xavier, 2006; Posner & Rothbart, 1994). 
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O período de obligatory looking termina por volta dos quatro meses de idade, 

passando as crianças a controlar sua orientação para novos estímulos (Nahas & Xavier, 

2006). A partir do 6º mês de vida, a criança começa a desenvolver mecanismos 

atencionais endógenos. Aos dois anos, a atenção da criança ganha mais estabilidade, e a 

orientação adquire um caráter mais direcional e seletivo, fornecendo a base para um 

comportamento mais organizado e direcionado (Muszkat, 2008b). 

As formas superiores de atenção, notadamente a atenção voluntária, o 

comportamento dirigido a metas e a inibição de estímulos irrelevantes estão 

relacionados à atuação das áreas frontais, notadamente a região do cingulado anterior, o 

córtex órbito-frontal e o córtex pré-frontal dorsolateral, que se desenvolvem mais 

tardiamente no desenvolvimento. A manutenção da atenção e a inibição de distratores 

também têm sido associadas a áreas orbitofrontais (Muszkat, 2008b; Colombo, 2001). 

Ressalta-se que a atenção voluntária tem caráter social. Crianças de quatro a 

cinco anos já são capazes de eliminar determinados estímulos distratores, no entanto, é a 

partir do período escolar, notadamente com o desenvolvimento da linguagem, que 

começa a se desenvolver uma atenção socialmente organizada, voluntária, seletiva, 

eficiente e estável, que se consolidará na medida em que a região frontal concretiza seu 

processo de maturação (Muszkat, 2008b).  

1.5.2. Funções percepto-gnósicas: 

A percepção é uma função cognitiva particular, cuja integridade nos permite 

relacionar informações sensoriais à memória e à cognição de modo a podermos formar 
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conceitos sobre o mundo e sobre nós mesmos, bem como orientar o nosso 

comportamento (Lent, 2004). Pode ser conceituada como um processo ativo de 

integração dos estímulos sensoriais em um todo coerente, de forma a extrair-se 

significado, envolvendo, portanto, a tomada de consciência dos eventos advindos do 

meio externo ou interno, abrangendo a discriminação dos estímulos perceptuais e sua 

interpretação com base no conhecimento e nas experiências prévias do indivíduo 

(Mello, 2008b). Assim, é uma função que vai além do processamento de informações 

sensoriais, embora se relacione e dependa destas. Diferentemente das sensações, a 

percepção é flexível e robusta, estando os seus produtos intimamente relacionados à 

memória e à cognição (Lent, 2004). 

As funções sensoriais, uma vez consistindo em matéria-prima fundamental à 

percepção, desenvolvem-se mais precocemente, podendo ser observadas nos primeiros 

dias de vida do bebê. Sabe-se que o comportamento da criança recém-nascida é 

mediado predominantemente pela atuação das regiões subcorticais do SNC. As camadas 

mais profundas do córtex se mielinizam primeiro e, por essa razão, as respostas motoras 

precedem o desenvolvimento da percepção, por meio de processos geneticamente 

determinados. Assim, os atos motores são predominantes no bebê, e a percepção se 

desenvolveria secundariamente à exploração do ambiente por vias motoras. A 

integração entre áreas sensoriais e motoras só vai ocorrer a partir do 3º mês de vida 

(Mello, 2008b; Muszkat, 2008a). 

Desde as etapas pré-natais observa-se relativo desenvolvimento das sensações. 

Acredita-se que, ainda no período gestacional, o sistema auditivo do bebê já se encontra 
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bem desenvolvido, havendo evidências de que desde o nascimento os bebês têm 

preferência pela voz da mãe e pela voz falada na língua nativa (Mello, 2008b). A 

imitação dos sons tem início aproximadamente aos dois meses de vida, tornando-se 

sistemática a partir dos seis. Aos 18 meses, a criança repete palavras em contextos 

semelhantes aos que foram aprendidos, e começam a reproduzir canções. Aos sete anos 

já apresenta a capacidade de reproduzir ritmos (Mello, 2008b). 

No que diz respeito ao sistema visual, sabe-se que desde o nascimento o bebê 

apresenta capacidade para voltar-se para regiões mais iluminadas. No entanto, ainda não 

detecta os contornos dos objetos com nitidez. Entre o primeiro e do segundo mês de 

vida, a criança apresenta evolução na coordenação entre visão e audição. Aos quatro 

meses, a criança já coordena a visão e a preensão em movimentos precisos, aquisição 

relevante à exploração manual dos objetos (Mello, 2008b). A visão de profundidade e a 

noção de permanência do objeto são adquiridas entre os três e 12 meses de idade. Aos 

dois anos, a criança já é capaz de identificar figuras desenhadas e de encaixar formas 

simples. Entre os quatro e seis anos, já é capaz de discriminar curvas, retas, ângulos e 

dimensões (Mello, 2008b). 

No que tange ao desenvolvimento do sistema somestésico, a criança de três 

meses já apresenta capacidade para reconhecer a direção de um movimento sobre a pele 

e aos quatro já é capaz de reconhecer um objeto pelo tato. Aos seis, já está consolidada 

a estereognosia, que consiste na capacidade de identificar objetos por meio de 

informações táteis. A percepção da imagem do corpo, independente e permanente, se 

organiza aproximadamente aos 18 meses. Entre três e quatro anos, a criança já é capaz 
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de identificar todas as partes do corpo. A partir dos seis, já apresenta a discriminação 

entre direita e esquerda, mas esta discriminação no outro se desenvolve mais 

tardiamente (Mello & Muszkat, 2008; Mello, 2008b). 

As habilidades perceptivas, uma vez que dependem do desenvolvimento 

sensorial e da aprendizagem, se consolidariam plenamente em torno dos sete anos de 

idade (Mello, 2008b). 

1.5.3. Funções práxicas: 

O funcionamento do sistema motor envolve não apenas o comando direto dos 

músculos, mas também ações de planejamento e programação coordenadas por regiões 

específicas do cérebro (Lent, 2004). A função motora consiste em um movimento físico 

mediado pela cognição, abrangendo a transformação de pensamentos em atos concretos 

(Mello, 2008b).  

As praxias consistem no sequenciamento harmônico dos movimentos 

necessários para a execução de atos motores complexos, como a atividade gestual e o 

uso de objetos. Consistem na capacidade de realizar atos motores de forma coordenada 

e voluntária, os quais são dirigidos a objetivos e, normalmente, aprendidos (Mello, 

2008b).  

Participam das funções motoras e práxicas a medula espinhal, o tronco 

encefálico, o córtex motor primário, o córtex motor secundário (área pré-motora, área 

motora suplementar e córtex parietal posterior), o cerebelo, os gânglios da base e o lobo 

frontal (Mello, 2008b). As funções práxicas envolvem ações de comando cortical sobre 
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regiões subcorticais, como a medula e o tronco encefálico, que modulam os reflexos e 

os movimentos mais grosseiros, e um sofisticado sistema de controle realizado sobre o 

cerebelo e núcleos da base, com o fim de estruturar os movimentos para que os mesmos 

aconteçam de acordo com o que fora programado pelas áreas de planejamento (Lent, 

2004).  

Os atos motores envolvidos nas funções práxicas não são inatos; requerem 

aprendizagem prévia, e estão relacionados às funções percepto-gnósicas, ao 

conhecimento do esquema corporal, à cognição e ao afeto. Assim, seu desenvolvimento 

requer experimentação e repetição de gestos que, com o tempo, tornam-se 

automatizados (Mello, 2008b). 

As funções práxicas desenvolvem-se de acordo com as fases do 

desenvolvimento cognitivo. O período sensório-motor é marcado por habilidades 

motoras pré-práxicas, a partir das quais se verifica a evolução de movimentos 

exclusivamente reflexos para movimentos intencionais e coordenados (Mello, 2008b). 

Ainda no período pré-escolar, aproximadamente a partir dos dois anos, a criança 

começa a adquirir a capacidade de planejar atos motores, coordenar os movimentos de 

braços e pernas e executar gestos relacionados às suas atividades de vida diária. Assim, 

ainda no período pré-escolar os atos motores passam a envolver representações mentais 

(Mello, 2008b).  

Aos cinco anos, a criança já apresenta preensão madura do lápis, bem como já 

demonstra preferência manual. As funções práxicas vão se tornando cada vez mais 

sofisticadas ao longo do desenvolvimento, seguindo o curso maturacional das regiões 
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frontais, cujo desenvolvimento se consolida entre o final da adolescência e a idade 

adulta. Ressalta-se que o desenvolvimento das funções práxicas tem especial 

importância nas habilidades requeridas ao uso do lápis no desenho e na escrita (Mello, 

2008b).  

1.5.4. Funções visoconstrutivas: 

As funções viso-construtivas consistem na percepção, integração, síntese e 

reprodução bi ou tridimensional de estímulos visuais dispostos espacialmente. 

Abrangem vários processos cognitivos, que têm início com a percepção visual (ou tátil), 

passam pela elaboração mental do estímulo percebido e culminam na reprodução final 

(Mello, 2008b). 

As áreas posteriores envolvem-se mais predominantemente nas funções viso-

construtivas. A visoconstrução requer primeiramente a síntese visual, da qual participam 

os córtices occipital e parietal através da análise e integração dos componentes visuais e 

espaciais do estímulo, respectivamente. A elaboração da representação mental, por sua 

vez, requer a atuação de áreas do córtex motor. Assim, o desenvolvimento das funções 

viso-construtivas requer a integridade dos sistemas visual e motor, que na criança pode 

ser verificada a partir da evolução do grafismo livre e o processo de cópia de padrões 

visuais ou reprodução de material concreto (Mello, 2008b).  

É aproximadamente a partir dos dois anos de idade que a criança começa a 

adquirir capacidades de planejamento dos atos motores, passando estes a envolver 

representações mentais (Mello, 2008b). Também as habilidades perceptivas já 



51 
 

 
 
 

 

apresentam relativo grau de desenvolvimento, dado que os sistemas sensoriais já 

funcionam plenamente e os processos de aprendizagem e memória requeridos já se 

encontram em curso. Nessa idade, já é possível observar que a criança é capaz de 

realizar garatujas contendo linhas horizontais, verticais ou circulares, dentro dos limites 

do papel (Mello, 2008b).  

Aos três anos, a criança já apresenta a capacidade de desenhar formas circulares 

e linhas cruzadas, e por volta dos quatro anos já apresentam organização motora para 

desenhar um quadrado, embora ainda possuam dificuldade com ângulos (Muszkat, 

2008a). Também aos quatro anos, estes padrões elementares começam a ser combinados 

em padrões gráficos mais complexos, como precursores de figuras humanas, e a criança 

já apresenta a capacidade de identificar as formas que produz (Mello, 2008b).  

Aos cinco anos, a criança já é capaz de copiar triângulos e seu grafismo já possui 

um caráter mais pictórico, com desenhos já reconhecíveis. No entanto, tais figuras ainda 

não são integradas de forma a compor uma cena, habilidade que só será adquirida 

aproximadamente aos seis anos (Mello, 2008b; Muszkat, 2008a). 

Formas geométricas mais complexas, como losangos e cubos, só vão se 

desenvolver a partir dos sete anos. Aos dez anos de idade, as funções visoconstrutivas 

verificadas neste tipo de tarefa encontram-se bem desenvolvidas (Muszkat, 2008a). 

1.5.5. Pensamento: 

No curso de seu desenvolvimento, as crianças gradativamente tornam-se mais 

hábeis em modular o próprio comportamento e adaptar-se às situações com as quais 
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lida. Estas capacidades estão relacionadas ao desenvolvimento do pensamento, que pode 

ser definido como processo simbólico de integração conceitual de percepções, 

representações e afetos ou um instrumento para operações de abstração e generalização 

de informações recebidas, resolução de problemas e tomada de decisão (Mello, 2008a). 

A unidade fundamental do pensamento é a representação mental. As 

representações mentais consistem em conceitos e ideias que formamos a partir das 

experiências cotidianas e de aprendizagem formal, constituída, portanto, de elementos 

socialmente compartilhados - cultural e historicamente moldados -, e de vivências 

próprias do sujeito (Mello, 2008a).  

O pensamento abrange a manipulação de representações mentais para a 

realização de inferências e conclusões. Denomina-se pensamento associativo simbólico 

o processo ativo de categorização que permite ao sujeito identificar conceitos através da 

identificação de seus atributos ou exemplares (Mello, 2008a).  

Para Jean Piaget, a construção do conhecimento nas crianças se dá a partir da 

utilização de esquemas - estruturas psicológicas que organizam a experiência – 

organizados em diferentes estágios. Tais estágios são marcados por diferentes formas de 

pensamento, que teriam como cerne marcos cognitivos que vão se sofisticando à medida 

que a criança se desenvolve, desde os primeiros rudimentos do processamento 

simbólico, passando pelo pensamento operacional concreto, até atingir a sofisticação do 

pensamento operacional formal, marcado pela construção, utilização e manuseio ativo 

de hipóteses e pela gênese do pensamento abstrato, isento do suporte sensorial (Mello, 

2008a). 
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Já na perspectiva sócio-histórica, o desenvolvimento da criança possui duas 

linhas evolutivas distintas: uma de origem biológica, relacionada aos processos 

cognitivos elementares e outra de origem sócio-cultural, relacionada à aquisição das 

funções mentais superiores (Mello, 2008a). Como afirmado anteriormente, as funções 

mentais superiores só seriam adquiridas a partir da aquisição da linguagem e do uso de 

instrumentos, os quais permitiriam o surgimento de operações mais complexas a partir 

do uso de signos, ferramentas mediadoras que auxiliam na resolução de problemas 

psicológicos. Assim, o instrumento psicológico fundamental seria a linguagem, a qual 

fornece o substrato essencial à regulação do pensamento, e a partir da qual se originam 

as funções simbólicas (Mello, 2008a).    

De acordo com Vygotsky, a integração da fala e da atividade prática durante o 

desenvolvimento permite à criança controlar seu próprio comportamento. Identificam-se 

duas fases no desenvolvimento dos processos de pensamento e linguagem: a fase pré-

verbal do pensamento e a fase pré-intelectual da fala. A fala, inicialmente externa, 

começa a se internalizar ao longo do desenvolvimento da criança, transformando-se em 

pensamento. A partir dessa fusão, a criança começa a operar com signos, adquirindo 

funções mais complexas de pensamento (Mello, 2008a).   

1.5.6. Funções Executivas: 

As funções executivas correspondem a um conjunto de habilidades que, de 

forma integrada, possibilitam o direcionamento do comportamento a metas, a avaliação 

e a regulação de estratégias e a resolução eficaz de problemas. Estas habilidades são 

necessárias para o gerenciamento e regulação do comportamento humano, permitindo 
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ao indivíduo interagir no mundo de maneira intencional (Malloy-Diniz, Sedo, Fuentes 

& Leite, 2008; Santos, 2004). 

As funções executivas são recrutadas quando se faz necessária a formulação de 

planos de ação e a seleção e esquematização de sequências apropriadas de respostas 

para a resolução de um problema ou tarefa (Malloy-Diniz et. al., 2008). As funções 

executivas são compostas por diferentes habilidades cognitivas, dentre as quais se 

podem destacar a memória operacional, a memória de trabalho, o planejamento, o 

controle inibitório, a atenção, a tomada de decisão, a flexibilidade cognitiva e a 

categorização (Pennington, 1991, como citado em Malloy-Diniz et. al., 2008). As 

funções executivas podem ser caracterizadas por atributos fundamentais: 1) Controle 

voluntário e consciente sobre o ambiente e sobre as ações necessárias para administrar 

as contingências em face de um objetivo definido; 2) Atuação via fusão entre sensação, 

cognição e ação; 3) Envolvimento de processos distintos e; 4) Atuação nos âmbitos 

cognitivo, emocional e social (Santos, 2004). 

As funções executivas têm curso de desenvolvimento mais prolongado e 

atingem maturidade mais tardiamente quando comparada às demais funções cognitivas 

(Malloy-Diniz et. al., 2008). Seu desenvolvimento depende principalmente do processo 

de maturação dos lobos frontais, que só se completa entre o final da adolescência e o 

início da idade adulta (Mello, 2008a). 

Embora sua evolução seja mais tardia, o desenvolvimento dessas funções inicia-

se ainda no primeiro ano de vida (Diamond, 1996, como citado em Malloy-Diniz et. al., 

2008). Porém, verifica-se maior período de desenvolvimento das funções executivas 
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entre os seis e oito anos de idade, num processo que continua até a adolescência e o 

início da idade adulta.  Entre os 12 e 14 anos, as crianças já apresentam desempenho 

semelhante ao de um adulto neste domínio (Mello, 2008a). 

1.5.7. Memória: 

A memória é uma função fundamental ao ser humano, uma vez que nos fornece 

um sentido de continuidade e a noção de self (Corrêa, 2008). Pode ser definida como a 

habilidade de adquirir, registrar e recuperar informações (Mello, 2008c). Relacionada à 

aprendizagem, a memória pode ser considerada uma habilidade para reter e utilizar a 

informação adquirida (Mello, 2008c). 

Um conjunto de processos neurobiológicos e neuropsicológicos constitui a 

memória e permite a aprendizagem (Lent, 2004). A memória possui múltiplos sistemas 

independentes e cooperativos, associados ao funcionamento de diferentes circuitos do 

sistema nervoso (Mello, 2008c; Lent, 2004). Tais componentes podem ser 

discriminados tanto em função da natureza da informação processada, como em função 

da sua operacionalização, notadamente em termos de tempo e retenção (Mello, 2008c). 

Em termos de tempo de retenção, a memória pode ser de curto e longo prazo. A 

memória de curto prazo pode ser classificada em: a) Memória ultra-rápida: subtipo de 

memória cujo tempo de retenção é de frações de segundos. Ex.: memória sensorial; b) 

Memória de curta duração: forma de memória que dura minutos ou horas, garantindo o 

sentido de continuidade do presente; c) Memória de Longa Duração: tipo de memória 
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que dura horas, dias ou anos, garantindo o registro do passado autobiográfico e dos 

conhecimentos do indivíduo (Lent, 2004).  

No que se refere à natureza, a memória pode ser classificada em (Mello,2008c; 

Lent, 2004): 

a) Memória Explícita ou Declarativa: tipo de memória suscetível a relato 

verbal consciente. Pode ser subdividida em: 

i. Episódica: subtipo de memória declarativa que possui 

referência espaço-temporal composta de fatos sequenciados 

relativos à história pessoal; 

ii. Semântica: forma de memória que envolve conhecimentos 

gerais, incluindo conceitos, significados de palavras e fatos 

socialmente compartilhados. 

b) Memória Implícita ou não-declarativa: tipo de memória que não pode 

ser descrita por meio de palavras, relacionada à retenção de habilidades 

que adquirimos gradualmente (dependente de treinamento repetitivo). 

Pode ser classificada em: 

a. De representação perceptual: subtipo que permite representar 

imagens sem significado conhecido (memória pré-consciente); 

b. De procedimentos: tipo de memória relacionada a hábitos, 

aprendizagem motora, habilidades e regras; 
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c. Associativa: subtipo de memória que associa dois ou mais 

estímulos (condicionamento clássico), ou um estímulo a certa 

resposta (condicionamento operante); 

d. Não-associativa: tipo de memória capaz de atenuar uma 

resposta (processo de habituação) ou aumentá-la (processo de 

sensibilização) através da repetição de um mesmo estímulo; 

c) Memória operacional: é um subtipo de memória de curta duração e 

capacidade limitada, relacionada à retenção temporária das informações 

relevantes ao desempenho de determinada tarefa. A memória operacional 

permite o raciocínio e o planejamento do comportamento. Segundo 

Baddeley (2000, como citado em Mello, 2008c), a memória operacional 

é composta por quatro subsistemas, sendo dois de armazenamento e dois 

de controle executivo, quais sejam: 

a. Alça Fonológica: que consiste em um subsistema de 

armazenamento de informações verbais expressas por 

meio de reverberação, ou ensaio sub-vocal das 

informações; 

b. Esboço Viso-espacial: que consiste em um subsistema 

de arquivamento de informações de natureza viso-

espacial; 
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c. Retentor episódico: subsistema responsável pela 

integração das informações temporárias com aquelas 

provenientes dos sistemas de memória de longo prazo; 

d. Executivo Central: tipo de sistema de controle da 

atenção, responsável pela regulação da atividade dos 

dois outros subsistemas. 

No que diz respeito aos substratos neuroanatômicos responsáveis pela memória, 

sabe-se que o hipocampo é uma estrutura fundamental. Situado no lobo temporal 

medial, sua função é de fundamental importância para a formação de novas memórias. 

Além desta região, também participa dos processos mnemônicos o lobo frontal, 

responsável pela administração dos mecanismos de codificação e recuperação de 

informações, bem como pela memória operacional. Regiões subcorticais, como a 

amígdala, o tálamo e os gânglios da base, também participam dos processos 

mnemônicos implícitos (não-declarativos) (Mello, 2008c). 

O desenvolvimento da memória pode ser observado desde os primeiros dias pós-

natais. Crianças recém-nascidas já apresentam a capacidade de reconhecer a voz da 

mãe. Os sistemas de memória implícita, referentes ao conhecimento não-declarativo 

resultante da experiência (como habituação, preferência por novidade, expectativa, 

aprendizagem visual e condicionamento) estão presentes desde o nascimento, uma vez 

que são controlados por sistemas cerebrais ativados precocemente no desenvolvimento 

– como os gânglios da base, cerebelo e tronco cerebral. A memória implícita permanece 

relativamente constante até a fase adulta (Mello, 2008c). 
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Antes de completarem o primeiro ano, as crianças já são capazes de recordar 

eventos passados (Mello, 2008c). A transição da fase pré-explícita para uma fase 

explícita dos sistemas de memória ocorre de forma gradual, à medida que se processa a 

inserção da criança no mundo simbólico. Os sistemas de memória explícita se 

desenvolvem mais tardiamente, uma vez relacionados a estruturas cerebrais que iniciam 

sua maturação a partir dos oito a dez meses de idade. O hipocampo e demais estruturas 

do sistema límbico só se desenvolvem a partir dos oito a doze meses de vida, adquirindo 

estrutura próxima do adulto entre dois e oito anos de idade, e a memória explicita 

melhora substancialmente nos primeiros cinco anos de vida (Mello, 2008c). 

Os três componentes da memória operacional também se apresentam 

progressivamente mais eficientes ao longo dos primeiros cinco anos de idade. Ressalta-

se que a maior eficiência da alça fonológica tem relação direta com uma capacidade 

mais ampla de articulação das palavras e com a aquisição de vocabulário (Mello, 

2008c). 

As habilidades estratégicas de aquisição e recordação de informações também 

apresentam progresso contínuo, atingindo um funcionamento tipicamente adulto 

aproximadamente aos doze anos. O surgimento destas habilidades está intimamente 

relacionado à maturação das áreas frontais do cérebro e da região do hipocampo (Mello, 

2008c). 
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1.5.8. Linguagem: 

A linguagem consiste em uma função distintiva da espécie humana (Castro-

Caldas, 2004). É definido como um amplo sistema de comunicação utilizado para a 

expressão de ideias, significados e emoções, podendo ser constituído por palavras, 

gestos, músicas e elementos auditivos e visuais. É uma função cognitiva com 

ontogênese e filogênese próprias, servindo a múltiplos e limitados objetivos, revestido 

de várias formas de expressão e manifesto em múltiplos contextos (Mello & Muszkat, 

2008; Castro-Caldas, 2004). 

O processo de desenvolvimento da linguagem envolve a evolução de quatro 

sistemas interdependentes: a) Sistema fonológico: relacionado à percepção e à produção 

de sons para formar palavras; b) Sistema semântico: responsável pela atribuição de 

significados às palavras; c) Sistema pragmático: relacionado ao uso comunicativo da 

linguagem em um contexto social e; d) Sistema gramatical ou morfológico: que consiste 

nas regras sintáticas que regem a combinação das palavras em sentenças (Mello & 

Muszkat, 2008). 

O  desenolvimento da linguagem se dá segundo o curso maturacional e de 

mielinização cerebral em um gradiente póstero-anterior. Assim, reconhece-se que as 

funções receptivas e semânticas da linguagem se desenvolvem mais precocemente que 

as funções morfossintáticas, dependentes da maturação das regiões anteriores, 

notadamente do lobo frontal (Mello & Muzskat, 2008). 
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A aquisição da linguagem é contínua e gradual, ocorrendo de forma ordenada 

com sobreposição considerável entre as diferentes etapas. Representa a integração entre 

todos os aspectos do desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social da criança 

(Mello & Muzskat, 2008). Distinguem-se no desenvolvimento da linguagem duas fases: 

a fase pré-lingüística, caracterizada pela vocalização de fonemas (não articulados em 

palavras), que persiste até aproximadamente 11 ou 12 meses e; a fase lingüística, a 

partir da qual a criança inicia a emissão de palavras isoladas, passando ao 

desenvolvimento da linguagem verbal com gradação crescente de complexidade (Mello 

& Muzskat, 2008). 

À medida que se desenvolvem e amadurecem as estruturas cerebrais 

participantes da produção de sons, da discriminação auditiva e do controle da fala, há 

uma maior complexidade na associação de significados e contextos que viabilizam e 

facilitam tanto a forma quanto o caráter comunicativo e social da linguagem (Mello & 

Muzskat, 2008).  

Acredita-se que os bebês começam a reconhecer os sons da fala ainda no útero 

materno, já sendo capazes de distinguir os sons da língua falada. Entre seis semanas e 

três meses de idade, os bebês começam a produzir sons. Aos três meses de idade, a 

criança começa a balbuciar, partindo da imitação acidental dos sons ouvidos. Entre três 

e seis meses, começam a brincar com os sons da fala, ajustando-os de acordo com o 

interlocutor. Dos seis aos dez meses, a criança começa a repetir sequências de 

consoantes e vogais, mas esses sons, por ainda não possuírem significado, não 

constituem linguagem (Mello & Muzskat, 2008). A criança passa a imitar 
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acidentalmente os sons da fala que ouvem, passando posteriormente a reproduzi-los 

espontaneamente. Aproximadamente aos nove a dez meses de vida, os bebês passam a 

imitar deliberadamente os sons, sem que, contudo, os compreendam (Mello & Muzskat, 

2008). 

Entre os nove e 12 meses, a criança aprende gestos sociais convencionais, como 

dar “tchau”, balançar a cabeça como sinal de positivo ou negativo. Por volta dos 13 

meses, a criança desenvolve gestos mais complexos, como levar um copo à boca, ou 

soprar para significar “quente”. Assim, nesta etapa pode ser observado que a criança já 

compreende que os objetos e as ideias têm nome e que símbolos podem referir-se a 

coisas, episódios, desejos e circunstâncias específicas do cotidiano (Mello & Muzskat, 

2008).  

A emissão da primeira palavra e o início do discurso linguístico da criança 

acontece aproximadamente aos 10 meses de idade. A compreensão das palavras precede 

o seu uso ativo; o vocabulário passivo desenvolve-se mais rapidamente do que o seu 

vocabulário ativo (Mello & Muzskat, 2008). À medida que as crianças começam a 

depender das palavras para se expressar, os sons e ritmos das palavras vão 

gradativamente se tornando mais elaborados. O avanço seguinte ocorre quando da 

junção de duas palavras para expressar uma ideia (Mello & Muzskat, 2008).   Entre os 

20 e 30 meses, as crianças adquirem os fundamentos da sintaxe, que consiste nas regras 

para a formação de frases em uma língua. Por volta dos três anos, o discurso já é mais 

fluente, extenso e complexo (Mello & Muzskat, 2008). 
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Ressalta-se que a linguagem formará, ao longo do desenvolvimento 

neuropsicológico, a base da natureza narrativa do discurso, do pensamento e da 

metacognição. Seu desenvolvimento tem importância estrutural no cômputo geral do 

funcionamento cognitivo, de modo a tornar as demais funções, notadamente o 

pensamento, mais complexo e sofisticado (Mello & Muzskat, 2008).  

Nas seções subsequentes, a problemática em torno dos tumores de SNC 

localizados na fossa posterior será abordada em termos de incidência, caracterização, 

tratamento, efeitos cognitivos e consequências do adoecimento para a vida sócio-

acadêmica das crianças sobreviventes. 
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2. Tumores de Fossa Posterior e efeitos cognitivos associados: 

As sofisticadas abordagens terapêuticas desenvolvidas nos últimos anos têm 

contribuído de forma significativa para a elevação dos índices de sobrevida de crianças 

acometidas por tumores intracranianos. No entanto, ao lado do contínuo progresso na 

cura das neoplasias cerebrais, observa-se crescente preocupação dos profissionais com 

os efeitos tardios do tratamento do câncer infantil (Mulhern et. al., 2004a). O conceito 

de cura em oncologia pediátrica atualmente transcende a cura clínica, abrangendo o 

complexo e tênue equilíbrio entre a eficácia terapêutica e a manutenção da toxicidade 

do tratamento em níveis mínimos, visando garantir aos sobreviventes qualidade de vida 

e bem-estar (Moore III, 2005; Mulhern & Palmer, 2003).  

Embora tenha havido esforços e progressos imensuráveis no sentido de se 

reduzir a toxicidade e os riscos de sequelas adversas do tratamento de tumores, alguns 

efeitos ainda são objeto de preocupação, dada a limitação à qualidade de vida imposta 

aos sobreviventes. Crianças com tumores de fossa posterior apresentam, com 

considerável frequência, prejuízos no desenvolvimento cognitivo, com implicações 

deletérias ao seu funcionamento acadêmico-social (Butler & Haser, 2006). Diversos 

estudos têm relatado fortes associações entre a abordagem terapêutica dos tumores 

cerebrais e seus efeitos neurocognitivos (Mulhern et. al., 2004a; Mulhern & Palmer, 

2003). Atualmente, o foco dos estudos tem sido ampliado visando abranger uma maior 

compreensão dos substratos biológicos e desenvolvimentais subjacentes a tais efeitos, 

sem a qual os esforços para reduzir os riscos às quais as crianças com tumores cerebrais 
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encontram-se expostas terão impacto reduzido (Mulhern et. al., 2004a; Mulhern & 

Palmer, 2003).  

Como afirmado anteriormente, a plasticidade cerebral proporciona ao sujeito a 

capacidade de adaptar-se, em certo nível, a um acidente cerebral. No entanto, a 

plasticidade deve ser entendida dentro do contexto maturacional, uma vez que ela 

depende diretamente do nível de maturação das funções associadas às áreas lesionadas 

(Lussier & Flessas, 2009; Gillet, Hommet & Billard, 2000). 

A plasticidade cerebral é um processo complexo, cuja atuação é determinada por 

diversos fatores, como o local e a extensão da lesão, a idade da criança e o contexto 

maturacional do SNC. A noção de que a infância seria marcada por maior plasticidade e 

potencial de recuperação quando comparada à fase adulta15 vem sendo reconsiderada, 

uma vez que há evidências de que determinados déficits cognitivos são mais acentuados 

quando as lesões ocorrem em etapas mais precoces do neurodesenvolvimento. Embora a 

infância seja caracterizada por maior potencial de reorganização após um evento 

lesional, sabe-se que algumas lesões podem ser mais devastadoras em crianças, uma vez 

que falhas na aquisição de habilidades cognitivas primárias podem resultar em perdas 

consideráveis na aquisição futura de habilidades cognitivas que as têm como substrato 

Não se deve subestimar o fato de que, durante a infância, uma lesão cerebral implica na 

sobreposição dos mecanismos de reorganização aos processos naturais de maturação. 

(Mello et. al., 2006b).  

                                                           
15 Baseada no pressuposto de que, no cérebro imaturo, certas regiões ainda não se especializaram funcionalmente, podendo assumir 
funções sob responsabilidade de áreas lesionadas (Mello et. al., 2006). 
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A expressão clínica dos padrões de desenvolvimento e de reorganização após 

uma lesão terá manifestação determinada segundo as fases de crescimento neuronal, 

mielinização e maturação sequencial das diversas regiões cerebrais. O desenvolvimento 

cognitivo pode ser alterado mais fácil ou permanentemente de acordo com o período em 

que ocorreu o evento disruptivo, nisso implicando que o potencial de recuperação deve 

ser compreendido à luz da idade de ocorrência e das etapas do desenvolvimento em 

curso (Muszkat, 2006). Dessa forma, a intrusão de um tumor, a intervenção cirúrgica, a 

radiação ionizante e os agentes quimioterápicos utilizados para o tratamento de tumores 

no SNC constituem grande risco à criança em desenvolvimento, podendo resultar em 

sequelas cognitivas que se refletem incisivamente em sua vida acadêmico-social 

(Nathan et. al., 2007; Butler & Haser, 2006; Cole & Kamen, 2006). Nas seções 

seguintes será discutido o impacto de cada abordagem terapêutica sobre o 

funcionamento cognitivo das crianças diagnosticadas com tumores de fossa posterior. 

2.1. Alterações cognitivas decorrentes da lesão expansiva e da cirurgia de 

ressecção: 

O próprio desenvolvimento do tumor e seus efeitos expansivos já representam 

fontes de danos ao SNC. Apesar da morbidade decorrente da ressecção cirúrgica de 

tumores cerebrais ter diminuído - graças os avanços em micro-cirurgia, somados à 

eficácia de técnicas de navegação estereotáxica16 -, a cirurgia pode lesionar o tecido 

cerebelar saudável, podendo levar a disfunções significativas. Além disso, complicações 

pré, peri e pós-operatórias, como a hidrocefalia, meningite e hemorragias têm sido 

                                                           
16 Cirurgia estereotáxica ou estereotaxia é uma forma de intervenção cirúrgica menos invasiva, através de sistema de coordenadas 
tridimensionais, para localizar pequenos alvos no interior do corpo.  
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incluídas como fatores de risco para morbidade cognitiva pós-cirúrgica (Stargatt et. al., 

2002).  

A lesão expansiva em fossa posterior e sua ressecção podem resultar em danos 

cognitivos e funcionais importantes, devido à localização no cerebelo ou em áreas 

adjacentes. Diversos estudos têm ressaltado o papel desempenhado pelo cerebelo - 

estrutura comumente envolvida em lesões dessa natureza - em funções cognitivas não-

motoras (Aarsen et. al., 2009; Bugalho, Correa & Viana-Baptista, 2006; Beebe et. al., 

2005; Steinlin et. al., 2003; Stargatt et. al., 2002; Riva & Giorgi, 2000; Levisohn, 

Cronin-Golomb & Schmahmann, 2000). São observados prejuízos neuropsicológicos de 

caráter pré-frontal em pacientes submetidos à ressecção cirúrgica de lesões cerebelares 

benignas, efeitos estes que podem estar subjacentes recém-reconhecido papel do 

cerebelo nas funções cognitivas superiores via conexões recíprocas deste com áreas 

associativas terciárias, dentre as quais se destacam as conexões cerebelo-frontais 

(Mabbott et. al., 2008).  

 O papel do cerebelo em funções cognitivas como linguagem, modulação de 

pensamento, emoção, e habilidade de organizar sequencialmente atividades simbólicas 

tem sido efetivamente apoiado por demonstrações anatômicas de que os hemisférios 

cerebelares estão conectados a áreas associativas dos córtices frontal e parietal. Estudos 

recentes têm demonstrado a existência de conexões entre o cerebelo e o córtex pré-

frontal dorsolateral, envolvido ativamente com as funções executivas, memória 

operacional e atenção (Guerra, 2008; Diamond, 2000, como citado em Stargatt et. al., 

2002; Riva & Giorgi, 2000). Assim, a cirurgia de ressecção de tumores cerebelares 
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acarreta, além de quadros típicos de disfunção motora, como o mutismo cerebelar, 

também déficits em funções cognitivas superiores, devido à perda de tecido cerebelar e 

de conexões cerebelo-frontais, cuja atuação é essencial ao pleno funcionamento 

cognitivo (Moore III, 2005; Stargatt et. al., 2002). 

A verificação das alterações cognitivas decorrentes de lesões cerebelares levou à 

proposição de duas síndromes associadas, a saber, a Síndrome da Fossa Posterior e a 

Síndrome Cognitivo-Afetiva do Cerebelo. A Síndrome da Fossa Posterior é 

caracterizada inicialmente pela presença de mutismo cerebelar transitório, seguido de 

disartria17. É uma complicação iatrogênica da cirurgia dos tumores da fossa posterior, 

que atingem a linha média ou exigem incisão no vermis cerebelar, caracterizada por um 

conjunto bem definido de déficits cognitivos e comportamentais associados, tais como 

alterações da fluência verbal, das habilidades visoespaciais, déficits executivos, déficits 

de memória visual e alterações afetivas. A Síndrome Cognitivo-Afetiva do Cerebelo 

caracteriza-se por embotamento dos afetos, desinibição, impulsividade e jocosidade 

desapropriada. Torna-se importante destacar aspecto associado ao hemisfério cerebelar 

lesionado. Nesse sentido, lesões do hemisfério cerebelar direito predominantemente 

estão associadas a alterações das funções de linguagem e de memória verbal, enquanto 

lesões do hemisfério esquerdo cerebelar associam-se primordialmente a dificuldades na 

realização de tarefas não verbais e de memória visual. Tais achados são justificados pela 

natureza cruzada das vias cerebelares (Bugalho et. al., 2006; Riva & Giorgi, 2000). 

                                                           
17 Dificuldade para articular as palavras devido à má coordenação dos músculos da face. 
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Levisohn et. al. (2000), em estudo com 19 crianças diagnosticadas com tumores 

cerebelares submetidas unicamente à cirurgia de ressecção, observaram prejuízo às 

funções executivas, mais especificamente no planejamento e sequenciamento, bem 

como nas habilidades visoespaciais, linguagem expressiva, memória verbal e 

modulação do afeto. Steilin et. al. (2003), em estudo com 24 pacientes pediátricos 

submetidos a tratamento exclusivamente cirúrgico de tumores cerebelares benignos, 

encontraram resultados que, embora atestem habilidades intelectuais globais intactas, 

apontam para declínios significativos nos domínios da atenção seletiva, sustentada e 

dividida, da memória – notadamente no subtipo operacional -, da velocidade de 

processamento, da visoespacialidade e visoconstrução e das funções executivas. Beebe 

et. al. (2005), estudando 103 pacientes pediátricos submetidos à ressecção cirúrgica de 

astrocitomas cerebelares, verificaram rebaixamentos significativos no desempenho 

intelectual e acadêmico, bem como nas habilidades viso-motoras e no comportamento 

adaptativo.  

Portanto, a lesão cerebelar acarreta danos cognitivos importantes à criança em 

desenvolvimento que, embora sutis quando comparados àqueles observados em crianças 

submetidas à tratamento complementar quimioterápico e radioterápico, não devem ser 

subestimados.   

2.2. Alterações cognitivas decorrentes da radioterapia de crânio e neuro-eixo: 

Devido ao elevado potencial metastático de alguns tumores malignos de fossa 

posterior, a radioterapia de crânio e neuro-eixo, seguida de reforço na fossa posterior, 

tem sido adotada sistematicamente nos protocolos terapêuticos. O uso dessa estratégia 
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tem se mostrado eficaz no controle da neoplasia e na elevação dos índices de sobrevida, 

na medida em que a radiação ionizante tem a capacidade de destruir e deter a 

reprodução de células tumorais (Gottardo & Gajjar, 2006; Ferrigno, 2003).  

No entanto, estudos têm demonstrado que, dentre as modalidades terapêuticas 

utilizadas no tratamento de tumores malignos, a radioterapia é a abordagem mais 

frequentemente relacionada à incidência de efeitos neurocognitivos adversos, podendo 

afetar intensamente o funcionamento cognitivo das crianças com tumores de SNC 

(Duffner, 2010; Vaquero et. al., 2008; Palmer et. al., 2007; Nagel et. al., 2006). Apesar 

dos esforços no sentido de reduzir a toxicidade do tratamento radioterápico, grande 

percentual de crianças sobreviventes experimenta dificuldades acadêmicas e atrasos de 

aprendizagem. Os efeitos cognitivos encontrados em crianças submetidas à irradiação 

craniana abrangem o funcionamento intelectivo, o desempenho acadêmico, memória, 

atenção e velocidade de processamento (Palmer et. al., 2007). 

O impacto da radioterapia tem sido referido como progressivo, aumentando com 

o tempo decorrido após o tratamento. Sua atuação impede a divisão celular das células 

tumorais e, dada a lentidão na replicação da maioria dos componentes do SNC, os 

efeitos cognitivos advindos do seu uso são detectados tardiamente (Stargatt et. al., 

2002). Os prejuízos neurocognitivos advindos da utilização da radioterapia craniana 

podem ser observados na primeira década posterior ao diagnóstico, ganhando 

notoriedade a partir do primeiro ano após o tratamento e apresentando padrão de 

declínio contínuo com o passar do tempo (Palmer et. al., 2007; Maddrey et. al., 2005).  
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No entanto, ainda são poucos os estudos longitudinais que contemplam o curso das 

sequelas neurocognitivas do tratamento de tumores cerebrais (Moore III, 2005). 

Entretanto, alguns estudos longitudinais devem ser destacados. Ris et. al. (2001), 

em estudo da capacidade intelectiva de 43 crianças diagnosticadas com meduloblastoma 

de médio risco submetidas à dose reduzida de radioterapia (23,4 Gy ao neuro-eixo com 

reforço de 32,4 Gy na fossa posterior) relataram declínios anuais de até 4,3 pontos de 

QI. Palmer et. al. (2001) em estudo do funcionamento intelectivo estimado (através de 

forma reduzida das Escalas Wechsler de Inteligência para Crianças) de 44 crianças 

diagnosticadas com meduloblastoma submetidas à radioterapia de crânio e neuro-eixo, 

verificou declínios significativos nos valores de QI ao longo do tempo pós-radioterapia. 

Neste estudo, o declínio anual estimado foi de 2,55 pontos de QI, sendo as crianças 

mais jovens ao diagnóstico as mais negativamente afetadas. Mulhern et. al. (2005) 

relatam declínios anuais de 1,95 pontos de QI em crianças diagnosticadas com 

meduloblastomas. Nesse estudo, as crianças submetidas a doses mais altas de 

radioterapia e aquelas tratadas em idade mais precoce apresentavam os declínios 

cognitivos mais acentuados. Nagel et. al. (2006), identificaram prejuízos significativos 

no domínio da memória verbal em crianças diagnosticadas e tratadas de 

meduloblastoma com radioterapia. Ao administrar séries de listas de palavras a essas 

crianças, os pesquisadores observaram dificuldades de codificação e evocação, perfil 

misto postulado como decorrente de patologias hipocampais e na substância branca, de 

modo geral. Tais dificuldades eram mais acentuadas em crianças diagnosticadas mais 

precocemente, cuja quantidade de retenção de informações em longo prazo era 
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significativamente mais baixa quando comparada à média de informações armazenadas 

por crianças diagnosticadas mais tardiamente (Nagel et. al., 2006). 

Tais resultados levam ao consenso que crianças tratadas em idades precoces 

encontram-se mais suscetíveis a prejuízos cognitivos do que aquelas submetidas a 

tratamento mais tardiamente (Stargatt et. al., 2006). Acredita-se que a relação entre a 

radiação craniana e o declínio neurocognitivo observado em pacientes submetidos a tais 

tratamentos ocorre devido a danos à substância branca cortical e subcortical - a qual 

apresenta maior vulnerabilidade durante a infância (Palmer et. al., 2007; Moore III, 

2005; Mulhern et al, 1999a). Os déficits neuropsicológicos reportados em crianças com 

tumores cerebrais têm como cerne o impacto da radiação na densidade de substância 

branca, implicando em desequilíbrio no desenvolvimento desta e da substância cinzenta 

cerebral (Reddick et. al., 2005). Uma vez que a função da bainha de mielina é o 

aumento da velocidade de condução dos neurônios, tal desequilíbrio teria como 

resultado a lentidão e a desorganização do funcionamento cognitivo, expresso em 

déficits neurocognitivos em diversos domínios (Peterson et. al., 2008; Moore III, 2005).   

Palmer et. al. (2001), em estudo longitudinal da capacidade intelectiva de 

crianças com meduloblastoma, afirmam que o declínio cognitivo observado é resultante 

de falhas na aquisição de novas informações e habilidades em ritmo comparável ao de 

crianças saudáveis, uma vez que as pontuações brutas das crianças com meduloblastoma 

nos subtestes da WISC-III aumentavam significativamente ao longo do período pós-

tratamento. Dessa forma, o declínio da capacidade intelectiva não resulta da perda de 

informações previamente adquiridas, mas da lentificação do ritmo de aquisições de 
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conhecimento e habilidades, resultando em capacidade intelectiva progressivamente 

abaixo do esperado para a faixa etária (Palmer et. al., 2001). Tais dificuldades podem ter 

como substrato déficits em habilidades cognitivas específicas, como memória, atenção e 

velocidade de processamento (Palmer, 2008; Palmer et. al., 2007; Palmer et al., 2001). 

Os achados de Mabbot et. al. (2008) apontam para a confirmação dessa hipótese. Em 

estudo com 64 crianças tratadas de tumores de fossa posterior, esses pesquisadores 

observaram que a memória de trabalho e a modalidade de tratamento, bem como a 

velocidade de processamento predisseram de forma significativa o desempenho 

intelectual. 

A hipótese de que o tratamento dos tumores cerebrais acarreta danos à 

substância branca cortical e subcortical tem sido a ideia mais amplamente aceita para 

explicar as alterações neurocognitivas subsequentes ao tratamento dos tumores cerebrais 

malignos. O cérebro em desenvolvimento pode ser mais suscetível a danos em suas 

estruturas devido ao fato de que a recém-sintetizada bainha de mielina tem elevada 

atividade metabólica e baixa estabilidade, estando, assim, mais vulnerável aos efeitos 

tóxicos da terapia (Anderson & Kunin-Batson, 2009). Reddick et. al. (1998) avaliaram o 

volume do parênquima cerebral através de imagens de ressonância magnética, 

apontando que, quando comparadas com crianças diagnosticadas com gliomas de baixo 

grau – e, portanto, submetidas apenas à ressecção cirúrgica da lesão – as crianças 

diagnosticadas e tratadas de meduloblastoma apresentam volumes significativamente 

menores de substância branca cortical após o intervalo de um ano desde o tratamento 

radioterápico. De forma similar, Mulhern et. al. (1999a) desenvolveram estudo com 36 

crianças diagnosticadas com tumores de fossa posterior - sendo 18 diagnosticadas com 
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gliomas de baixo grau - não submetidas a tratamento adjuvante quimioterápico e 

radioterápico - e 18 diagnosticadas com meduloblastoma. Seu objetivo foi verificar a 

veracidade e a provável inter-relação entre duas hipóteses: 1) pacientes tratados de 

meduloblastoma na infância apresentam redução nos volumes de substância branca 

normal decorrentes da radioterapia crânio-espinhal e; 2) tais reduções podem explicar 

parcialmente os déficits na capacidade intelectiva apresentados após o tratamento. Para 

tanto, utilizou dados obtidos a partir de análises de ressonância magnética quantitativa e 

da administração das escalas Wechsler de inteligência, verificando que pacientes 

tratados de meduloblastoma apresentaram volumes significativamente menores de 

substância branca (p<0,01), bem como resultados significativamente inferiores no QIE e 

no QIT quando comparados àqueles tratados de gliomas de baixo grau. Além disso, 

estes pesquisadores verificaram correlações positivas estatisticamente significativas 

entre o volume de substância branca e o QIT dos pacientes diagnosticados com 

meduloblastoma, concluindo que, ao menos parcialmente, o volume de substância 

branca é capaz de explicar o desempenho acadêmico e intelectivo de sobreviventes de 

meduloblastoma (Mulhern et. al., 1999a).  

Posteriormente, Reddick et. al. (2003) realizaram estudo com o objetivo de 

verificar os substratos cognitivos subjacentes ao declínio da capacidade intelectiva 

verificado em crianças diagnosticadas e tratadas com meduloblastoma, bem como de 

correlacioná-los aos volumes de substância branca cerebral. Para tanto, realizaram a 

avaliação de 40 crianças com meduloblastoma nos seguintes domínios: capacidade 

intelectiva, através escalas Wechsler abreviadas; desempenho acadêmico, através da 

Abbreviated Wechsler Individual Achieviment Test (WIAT); atenção, através do 



75 
 

 
 
 

 

Conners’ Continuous Performance Test (CPT); memória – através do California Verbal 

Learning Test (CVLT) e; volume de substância branca  cerebral, através de análises 

quantitativas a partir de imagens de ressonância magnética. Foram verificados 

rebaixamentos significativos em todos os escores da avaliação neuropsicológica 

(capacidade intelectiva, desempenho acadêmico, atenção e memória) quando 

comparadas às amostras normativas dos instrumentos. Além disso, foram verificadas 

associações estatisticamente significativas entre o volume de substância branca, atenção 

e capacidade intelectiva.. A partir desta constatação, propuseram um modelo de 

desenvolvimento no qual a atenção é responsável por parcela significativa da associação 

entre os volumes de substância branca e a capacidade intelectiva (Reddick et. al., 2003).  

Tais achados foram aprofundados no estudo de Mulhern et. al. (2004b). Estes 

pesquisadores avaliaram a relação entre o volume de substância branca – medido 

através de imagens de ressonância magnética - e os mecanismos atencionais – medido 

pelo CPT. Para tanto, investigaram 37 crianças com tumores malignos tratados com 

radioterapia de crânio e neuro-eixo. Estas crianças foram submetidas à avaliação da 

atenção, bem como à ressonância magnética para realização da quantificação do volume 

de substância branca. O desempenho médio das crianças no escore global do CPT foi 

significativamente inferior às normas em sete dos 10 índices componentes do 

instrumento. As principais falhas localizaram-se na seletividade dos estímulos-alvo e no 

tempo de reação aos estímulos-alvo (lentificado). Foram encontradas relações 

estatisticamente significativas entre a capacidade intelectiva e a atenção, mensuradas, 

respectivamente, pelas escalas Wechsler abreviadas e pelo CPT. Além disso, o volume 
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de substância branca foi capaz de predizer significativamente o desempenho das 

crianças em cinco dentre oito índices componentes do CPT (Mulhern et. al.2004b).  

Mais recentemente, Khong et. al. (2006) mensuraram a perda da anisotropia 

fracionada (FA) da substância branca - através de imagem com tensor de difusão (DTI)   

– em crianças tratadas de meduloblastoma (tratadas com cirurgia de ressecção, 

quimioterapia e radioterapia em doses de 50 a 55.8 Gy) e leucemia linfoide aguda - 

LLA (sendo um grupo tratado com quimioterapia sistêmica e intratecal e outro grupo 

tratado com quimioterapia e radioterapia de 12 a 24 Gy), visando estabelecer relações 

entre esta medida e a capacidade intelectiva das crianças através da WISC-III. As 

crianças participantes do estudo apresentaram reduções nos percentuais de FA da 

substância branca em comparação com o grupo de crianças saudáveis18. Foram também 

encontradas diferenças com tendência à significância estatística entre os três grupos no 

que concerne ao percentual de rebaixamento da FA, tendo as crianças diagnosticadas 

com meduloblastoma apresentado o maior decréscimo, seguidas das crianças com LLA 

tratadas com radioterapia e das crianças diagnosticadas com LLA tratadas apenas com 

                                                           
18 O tensor de difusão (DTI) é uma técnica de imagem recente que permite analisar os feixes, componentes e a integridade da 
substância branca em cérebros humanos, através da quantificação in vivo das características da difusão das moléculas de água. A 
difusão é denominada anisotrópica quando há restrição ao movimento das moléculas de água, característica presente nos feixes bem 
organizados e intactos da substância branca. O uso da DTI permite visualizar o grau de anisotropia e a direção das fibras, 
possibilitando o estudo e a quantificação da arquitetura da substância branca a partir de duas medidas que derivadas: a difusibilidade 
média e a anisotropia fracionada. A anisotropia fracionada (FA) é uma medida de difusão anisotrópica da água. Valores de FA altos 
são considerados representativos do grau de mielinização e de densidade axonal. Quando a micro-estrutura da substância branca 
sofre prejuízos decorrentes de condições patológicas, as anomalias presentes podem ser detectadas e quantificadas pela perda da FA. 
Dessa forma, a perda da difusão anisotrópica poderia então ser relacionada a anormalidades dentro da microestrutura da substância 
branca, oferecendo informação sobre sua integridade estrutural. A vantagem desta técnica sobre as medições volumétricas 
convencionais – através de ressonância magnética – reside na maior sensibilidade para a detecção de mudanças sutis e precoces na 
microestrutura e organização dos feixes de fibras da substância branca (Engelhardt &Moreira, 2008; Khong et. al., 2006). Sabe-se 
que o volume de substância branca aumenta ao longo do neurodesenvolvimento, com um pico de acréscimo nos primeiros anos de 
vida. Este aumento é atribuído a vários fatores, como o processo de mielinização, aumento no número de axônios e no diâmetro 
axonal etc. Dessa forma, é esperado que, ao longo dos anos de vida, haja diminuição na taxa média de difusão e aumento na 
anisotropia fracionada, relação que aparentemente se inverte em crianças diagnosticadas com meduloblastoma (Khong et. al., 2006; 
Mabbott et. al., 2006a). 
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quimioterapia sistêmica e intratecal19.  Não houve diferenças significativas entre os 

escores de QI dos três grupos participantes, embora as crianças com meduloblastoma 

tenham apresentado as pontuações mais baixas no QIV, QIE e QIT. Além disso, foram 

encontradas correlações significativas entre os percentuais de rebaixamento da FA da 

substância branca (em comparação com o grupo controle) e o desempenho dos 

participantes no QIV, QIE e QIT (Khong et. al., 2006). Mabbot, Noseworthy, Bouffet, 

Rockel & Laughlin (2006a), encontraram resultados semelhantes. Em investigação com 

objetivo de avaliar a anisotropia fracionada da substância branca – através de DTI, e a 

capacidade intelectiva – através das escalas Wechsler abreviadas - de oito pacientes 

diagnosticados com meduloblastoma, verificou-se que maiores taxas de difusão, e 

menor anisotropia fracionada encontravam-se associadas a pior desempenho na 

capacidade intelectiva (QIT) (r=0,65; p<0,01) (Mabbott et. al., 2006a). 

Há concordância entre os pesquisadores no que tange ao fato de estes prejuízos 

serem consequência de danos à micro-estrutura da substância branca, resultando em 

perda de tecido cerebral (Mabbott, 2006a). Mulhern et. al. (1999a) afirmam que tais 

prejuízos teriam início a partir de danos a oligodendrócitos e células endoteliais. 

Segundo esta hipótese, os danos endoteliais em pequenos vasos dariam início a uma 

cascata de reações bioquímicas tóxicas, com a formação de radicais livres de oxigênio. 

Estas reações levariam ao inchaço das células, ao aumento da permeabilidade vascular, 

à necrose da parede dos vasos, isquemia, edema e morte celular (Mulhern et. al., 1999a). 

Mulhern et. al. (2004b) afirmam que tanto a quimioterapia quanto a radioterapia podem 

causar leucoencefalopatia à substância branca, causando alterações microvasculares, 

                                                           
19 A via intratecal é um subtipo de administração farmacoterápica que ocorre entre as meninges.  
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prejudicando a mielina imatura dos astrócitos e oligodendrócitos ou atingindo 

diretamente a mielina madura (Mulhern et. al., 2004b). Segundo Mabbott et. al. (2006a), 

a perda das células progenitoras gliais pode constituir um mecanismo subjacente ao uso 

da radioterapia, afirmando que a perda de substância branca pode ser reflexo de falhas 

no desenvolvimento da mielina acrescidas a um processo de ativo de desmielinização. 

Segundo esta hipótese, a radiação craniana pode prejudicar o ciclo celular normal dos 

componentes citológicos da substância branca (Mabbott et. al., 2006a). 

A velocidade de processamento é o domínio mais comumente afetado pela 

redução da substância branca (Palmer, 2008). Fry & Hale (2000), a partir de extenso 

trabalho de revisão e do estudo de 214 crianças e adolescentes saudáveis com idades 

entre oito e 17 anos, avaliaram a relação estabelecida entre a velocidade de 

processamento, a memória de trabalho e a inteligência fluida ao longo do 

desenvolvimento. A partir desta investigação correlacional, verificaram que 97% dos 

progressos obtidos na dimensão da memória de trabalho são subsidiados por progressos 

na velocidade de processamento e esta estaria no cerne de 88% dos progressos obtidos 

na memória de trabalho. Concluíram que grande parte do impacto cognitivo da 

velocidade de processamento sobre a capacidade intelectiva é mediada pelos seus 

efeitos sobre a memória de trabalho, da mesma forma em que o impacto cognitivo da 

memória de trabalho sobre a inteligência é subsidiado pelos efeitos da velocidade de 

processamento sobre a mesma. A partir da constatação de que a velocidade de 

processamento, memória de trabalho e inteligência fluida seguem ritmos similares de 

desenvolvimento, as pesquisadoras propuseram modelo de desenvolvimento em cascata, 

no qual a velocidade de processamento e a memória de trabalho surgem como fortes 
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preditores da capacidade intelectiva fluida (Palmer, 2008; Mulhern et. al., 2004a; Fry & 

Hale, 2000). Tal constatação é respaldada por diversos estudos em oncologia pediátrica, 

que demonstram forte relação entre a utilização da radiação e a redução da substância 

branca, e consequentemente decréscimos na memória de trabalho, na velocidade de 

processamento e na capacidade intelectiva (Palmer & Leigh, 2009; Palmer, 2008; 

Palmer et. al., 2007; Khong, et. al., 2006; Palmer et. al., 2001).  

Os déficits encontrados em crianças submetidas à radioterapia craniana também 

demonstram relação com a dose administrada, bem como o método de administração 

empregado. É sabido que mesmo administrada em doses moderadas, a radioterapia 

acarreta elevada morbidade neurológica (Armstrong, Gyato, Awadalla, Lustig & 

Tochner, 2004, Ris et. al., 2001). Sabe-se que a radiação craniana em dose convencional 

padrão de 36 Gy encontra-se relacionada a sequelas neuropsicológicas bastante adversas 

(Stargatt et. al., 2002). Um estudo longitudinal com 34 sujeitos com tumores de fossa 

posterior realizou avaliação neuropsicológica em pacientes submetidos à tratamento 

com dose reduzida de radioterapia craniana (23,4 a 30,2 Gy) e à protocolo com dose 

padrão (34 a 36 Gy) e reforço na fossa posterior (dose total de 45 a 55,8 Gy). Em ambos 

os grupos foram encontrados decréscimos anuais de dois pontos de QI, notadamente em 

crianças mais novas (Spiegler, Bouffet, Greenberg, Rukta & Mabbott (2004). Déficits 

atencionais também têm sido encontrados em estreita relação com a dose administrada e 

a idade de submissão ao tratamento: assim como nas medidas de QI, crianças mais 

novas e as crianças que receberam doses mais altas de radioterapia cranio-espinhal (36 

Gy) apresentaram déficits mais graves no domínio da atenção (Mulhern et al., 1998). 

Palmer et. al. (2001) relatam que pacientes pediátricos tratados de meduloblastoma 
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experimentam prejuízos significativos - relacionados à dose de radiação craniana - em 

extensos domínios cognitivos, incluindo-se a fluência verbal, a memória imediata 

verbal, habilidades viso-perceptuais, habilidade motora fina, desempenho acadêmico, 

atenção e memória de trabalho (Mulhern et al., 2004a; Ris et al., 2001; Kieffer-Renaux 

et al., 2000; Dennis, Hetherington, & Spiegler, 1998). 

Visando a redução da morbidade neurocognitiva, os protocolos terapêuticos 

atuais têm sido elaborados de modo a limitar a administração da radioterapia. Os 

pacientes são classificados segundo critérios de risco, sendo o tratamento designado e 

estratificado de acordo com a presença de metástase e o volume de tumor residual após 

a ressecção cirúrgica.  Além disso, preconiza-se a delimitação da área a ser irradiada ao 

interior da fossa posterior ou ao local primário do tumor, utilizando marcadores 

topográficos tridimensionais. O uso de radioterapia fracionada para a administração de 

um número mais elevado de pequenas doses também tem sido utilizado para reduzir a 

toxicidade ao tecido circundante à lesão (Mulhern et. al., 2005). A radio-cirurgia 

estereotáxica, utilizando recursos de neuro-imagem e radioterapia tridimensional, tem 

tido uso gradativamente ampliado, tornando os alvos terapêuticos circunscritos aos 

limites do tumor. Além disso, têm sido utilizadas técnicas de realce das células 

neoplásicas, tornando-as mais sensíveis ao efeito ionizante da radiação, permitindo 

assim a administração de doses mais baixas sem que haja prejuízo ao sucesso 

terapêutico (Palmer et. al., 2007; Moore III, 2005). Tais estratégias têm sido bem-

sucedidas, tendo impacto positivo na sobrevida livre de eventos das crianças com 

tumores cerebrais. Entretanto, os esforços supracitados não isentam por completo as 

crianças do impacto cognitivo do tratamento radioterápico. 
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2.3. Alterações cognitivas decorrentes da quimioterapia: 

A quimioterapia também tem sido foco de estudos sistemáticos nos últimos 

anos. Os protocolos de tratamento atuais para muitos tipos de câncer infantil optam pelo 

seu uso intensificado - associado à redução na dosagem da radioterapia  -, notadamente 

quando se trata de crianças mais novas, devido à maior vulnerabilidade deste subgrupo. 

Mesmo para o tratamento de tumores benignos, em alguns casos têm sido propostos 

protocolos compostos também por tratamento quimioterápico, visando tanto reduzir a 

incidência quanto deter as recidivas tumorais (Stargatt et. al., 2002). 

No entanto, embora os efeitos neurocognitivos tardios da quimioterapia sejam 

relativamente sutis quando comparados aos efeitos da radiação craniana, seu impacto 

não pode ser subestimado. Uma proporção significativa de crianças tratadas com 

quimioterapia isolada apresenta déficits neurocognitivos que repercutem negativamente 

em sua vida acadêmico-social (Anderson & Kunin-Batson, 2009). Relatou-se em estudo 

retrospectivo com crianças tratadas com baixas doses de radioterapia crânio-espinhal e 

quimioterapia antes dos três anos de idade, que tanto a radioterapia quanto a 

quimioterapia contribuem para a morbidade cognitiva pós-tratamento (Stargatt et. al., 

2006).  

Uma vez que a progressiva redução do uso da radioterapia nos protocolos de 

tratamento do câncer infantil é um fenômeno relativamente recente, ainda há poucos 

estudos contemplando os efeitos cognitivos da quimioterapia enquanto estratégia 

terapêutica alternativa, restringindo-se as publicações, em sua maioria, a relatos do 

impacto de tal estratégia sobre os índices de sobrevida das crianças com câncer, 
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havendo pouca menção a seus efeitos em âmbito cognitivo. A escassez de estudos 

acerca do impacto da quimioterapia sobre o funcionamento cognitivo de crianças com 

tumores cerebrais pode ser justificada por questões metodológicas, quais sejam: 1) a 

difícil delimitação entre os efeitos do tumor em si e os efeitos atribuíveis ao tratamento; 

2) o fato de que raramente a quimioterapia adjuvante é utilizada de forma isolada na 

abordagem desses tumores e; 3) a diversidade de fármacos quimioterápicos utilizados 

em um mesmo protocolo. Esses fatores dificultam a circunscrição da contribuição 

particular de cada abordagem terapêutica no que concerne aos efeitos neurocognitivos 

encontrados nas crianças com tumores cerebrais (Anderson & Kunin-Batson, 2009).  

Embora ainda haja controvérsias acerca dos efeitos cognitivos da quimioterapia 

isolada, alguns consensos já podem ser delineados, notadamente em estudos com 

sobreviventes de Leucemia Linfóide Aguda – LLA. Os efeitos neuropsicológicos mais 

comumente encontrados em crianças tratadas apenas com quimioterapia envolvem o 

processamento visual, o funcionamento viso-motor, atenção e funcionamento executivo. 

Esse padrão de funcionamento tem sido referido como semelhante aos achados em 

crianças tratadas com radioterapia, diferindo apenas em intensidade e severidade 

(Anderson & Kunin-Batson, 2009). Reddick et al. (2006) encontraram dificuldades 

atencionais proeminentes em crianças sobreviventes de LLA submetidas a tratamento 

exclusivamente quimioterápico, com pontuações rebaixadas neste domínio em mais de 

um desvio-padrão em relação ao esperado para a idade e escolaridade. Além disso, esses 

mesmos pesquisadores encontraram redução no volume da substância branca cerebral, 

associada diretamente ao desempenho cognitivo dos participantes (Reddick et. al,, 

2006). Dessa forma, os protocolos de tratamento compostos apenas de quimioterapia 
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também estão ligados a padrões específicos de disfunções neuropsicológicas (Peterson 

et. al., 2008). 

É sabido que diferentes tipos de tratamento e métodos de administração de 

agentes quimioterápicos acarretam diferentes graus de toxicidade. O tipo de fármaco a 

ser utilizado é um fator relevante, uma vez que se sabe que alguns fármacos, como o 

metotrexato, têm sido reconhecidos como altamente tóxicos. A via e o método de 

administração do medicamento - dentre as quais se destaca a via intratecal como uma 

das mais danosas ao SNC – também são fatores importantes a serem considerados 

(Anderson & Kunin-Batson, 2009). Copeland, Moore III, Francis, Jaffe & Culbert 

(1996) encontraram efeitos neurocognitivos mais duradouros em sujeitos submetidos à 

administração de quimioterapia intratecal quando comparados a sujeitos submetidos à 

quimioterapia sistêmica. Montour-Proulx et. al (2005) encontraram efeitos dose-

cumulativos de metotrexato intratecal sobre o QI de Execução das Escalas Wechsler em 

crianças sobreviventes de Leucemia Linfóide Aguda tratados apenas com quimioterapia. 

Esses pesquisadores observaram também que tais protocolos de tratamento tinham 

como domínio predominante de repercussão a atenção. Mennes et. al. (2005) destacam 

o impacto do tratamento quimioterápico sobre a atenção concentrada e a velocidade de 

processamento. Os dados oriundos desta pesquisa evidenciaram um desempenho 

significativamente inferior em tarefas de atenção concentrada e de memória para letras, 

do grupo de crianças submetidas a quimioterapia intratecal  - metotrexato - quando 

comparado ao grupo controle. Peterson et. al (2008) relatam que o uso de metotrexato 

intratecal pode estar associado à alterações na substância branca cerebral, à incidência 

de calcificações, à leucoencefalopatia, à atrofia cortical e convulsões. Em estudo de 
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revisão conduzido por Buizer, Sonneville & Veerman (2009), pacientes pediátricos com 

Leucemia Linfóide Aguda – LLA tratados apenas com quimioterapia intratecal 

apresentaram um padrão de déficits neuropsicológicos específicos, envolvendo a 

atenção, velocidade de processamento, memória, compreensão verbal, habilidades viso-

espaciais, funcionamento viso-motor e funcionamento executivo (Buizer et. al., 2009). 

Além de seus efeitos isolados, sabe-se que a quimioterapia e a radioterapia 

podem resultar em danos cumulativos mais severos ao sistema nervoso em 

desenvolvimento. Um exemplo de tal efeito é a radio-sensibilidade do agente 

quimioterápico metotrexato. É sabido que a radiação cerebral promove danos à barreira 

hemato-encefálica, passando esta a fragilizar-se e permitir a entrada do fármaco mais 

facilmente nas estruturas cerebrais. Esse processo é crítico ao desenvolvimento de 

leucoencefalopatia, sabidamente relacionado a maior índice de morbidade cognitiva 

(Stargatt et. al., 2002).  

2.4. Fatores de risco associados ao diagnóstico e tratamento dos tumores de 

fossa posterior: 

A incidência de tais alterações cognitivas em crianças com tumores no SNC 

pode sofrer a influência de múltiplos fatores. Além dos efeitos neurocognitivos 

decorrentes da própria condição patológica e do tratamento administrado, condições 

adicionais podem conferir maior vulnerabilidade ao desenvolvimento de sequelas 

neurocognitivas adversas (Duffner, 2010). Há alguns consensos acerca dos fatores de 

risco associados ao diagnóstico e tratamento dos tumores de fossa posterior, os quais 

são utilizados consistentemente para respaldar a adoção das diferentes estratégias 
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terapêuticas em oncologia pediátrica. Estes fatores possibilitam o agrupamento dos 

pacientes em grupos de risco, de modo a viabilizar a estratificação do tratamento 

segundo a especificidade de cada caso, com vistas à manutenção da qualidade de vida 

da criança (Duffner, 2010; Palmer et. al., 2007; Mulhern et. al., 2005). Estes fatores 

serão discutidos na próxima seção. 

a) Presença de hidrocefalia ao diagnóstico: 

A ocorrência de complicações associadas à intrusão tumoral nas estruturas 

cerebrais, como a hidrocefalia, também são considerados fortes fatores de risco ao 

desenvolvimento de sequelas neurocognitivas adversas (Duffner, 2010; Cantelmi et. al., 

2008; Hardy et. al., 2008; Stargatt et. al., 2002). A hidrocefalia é uma complicação 

bastante frequente em crianças com tumores de fossa posterior, devido à obstrução do 

IV ventrículo e ao bloqueio do fluxo de líquor (Mulhern & Palmer, 2003). Tem como 

consequência o aumento da pressão intracraniana, tendo em vista que a velocidade de 

absorção do líquor se torna menor do que a velocidade de formação20 (Furrer & Suzuki, 

2003).  

A hidrocefalia e a implantação de válvula de derivação ventrículo-peritoneal – 

DVP21 -  resultam em danos extensos e difusos às substâncias cinzenta e branca corticais 

e subcorticais. Seus efeitos podem gerar compressão não somente sobre o tecido 

cerebral local, mas também em outras localizações, repercutindo sobre o pleno 

                                                           
20 Em condições normais, o volume total de líquor é renovado aproximadamente três vezes a cada dia (Furrer & Suzuki, 2003).  
21 Este procedimento é adotado em casos agudos de hidrocefalia, visando retirar o excesso de líquido no interior do sistema 
ventricular peritoneal. No entanto, se a criança não se encontrar em iminente risco de vida é preferível a redução da hipertensão 
através do uso de corticóides, visando evitar os riscos de complicações associadas, como infecções e hematomas   (Furrer & Suzuki, 
2003). 
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funcionamento de vastas regiões cerebrais (Mulhern & Palmer, 2003). Tais prejuízos 

contribuem decisivamente para o rebaixamento do funcionamento cognitivo de crianças 

acometidas por tal complicação (Cantelmi, Schweizer & Cusimano, 2008; Erickson, 

Baron & Fantie, 2001).  

Em diferentes populações clínicas a hidrocefalia vem sendo associada a 

prejuízos significativos no âmbito da memória, da atenção e da organização perceptual 

(Mulhern & Palmer, 2003). Além disso, apontam-se discrepâncias significativas entre 

os domínios verbais e não-verbais, com os prejuízos mais acentuados verificados nas 

dimensões manipulativas. Este perfil pode ser resultante de danos difusos induzidos 

pela pressão intracraniana à substância branca, prejudicando a mielinização. Evidências 

destes efeitos podem ser encontradas no fato de que, em crianças submetidas à 

implantação de válvulas de derivação, reduz-se a pressão intracraniana e é retomado o 

processo de mielinização (Erickson et. al., 2001). 

 

b) Localização do tumor: 

A localização do tumor também consiste em importante variável, uma vez que é 

cada vez mais reconhecido o papel específico de determinadas regiões cerebelares no 

contexto do funcionamento cognitivo superior. Schamamann et. al. (1998, como citado 

em Bugalho et. al., 2006), propuseram mapeamento topográfico-funcional do cerebelo. 

Segundo este mapa, as funções sensório-motoras estariam relacionadas ao lobo 

cerebelar anterior, e as funções cognitivas – como linguagem, memória e atenção – 
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estariam relacionadas à atuação do lobo cerebelar posterior (Schamamann et. al., 1998, 

como citado em Bugalho et. al., 2006).  

Tais proposições foram enaltecidas pelo reconhecimento da Síndrome da Fossa 

Posterior e da Síndrome Cognitivo-Afetiva do Cerebelo - quadros específicos 

associados a lesões cerebelares, caracterizados por disfunções de caráter frontal -, e pela 

constatação de que o cerebelo e o córtex pré-frontal seguem curso maturacional 

semelhante (Stargatt et. al., 2002). Sugere-se que o mesmo mecanismo evolutivo através 

do qual o cerebelo provê o funcionamento motor seria utilizado para prover o 

funcionamento cognitivo superior; dessa forma, esta estrutura consiste em poderoso 

sistema de processamento de informações que oferece às áreas frontais o refinamento 

necessário à implementação dos planos para a realização de atividades cognitivas 

complexas (Stargatt et. al.,, 2002; Diamond, 2000).  

Embora os estudos anatômicos forneçam fortes evidências a favor da hipótese 

topográfica do cerebelo, os estudos apresentam resultados diversos em relação impacto 

cognitivo decorrente da localização do tumor no cerebelo. Riva & Giorgi (2000), em 

estudo com pacientes pediátricos tratados cirurgicamente de tumores de fossa posterior, 

observaram perfis neuropsicológicos distintos segundo a topografia lesional: 

verificaram que tumores no hemisfério cerebelar direito estavam associados a prejuízos 

na memória auditiva sequencial, bem como a prejuízos no processamento linguístico; 

lesões no hemisfério cerebelar esquerdo estavam associados a déficits na memória 

visoespacial e sequencial e; tumores localizados no vermis levaram a dois perfis 

distintos: mutismo cerebelar, seguido de distúrbios de linguagem; e distúrbios 
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comportamentais (Riva & Giorgi, 2000). Steinlin et. al. (2003), verificaram a presença 

de déficits de memória, atenção e visoespacialidade em crianças submetidas à ressecção 

cirúrgica de tumores cerebelares benignos, observando-se que o desempenho intelectivo 

de crianças com tumores localizados no hemisfério cerebelar direito foi superior ao das 

crianças com tumores no hemisfério esquerdo, e que crianças com tumores localizados 

no vermis obtiveram pior prognóstico neuropsicológico. Já nos estudos de Beebe et. al. 

(2005), Rønning et. al. (2005) e Levisohn et. al. (2000), não foram verificados efeitos de 

localização no desempenho cognitivo das crianças, bem como não foram encontradas 

evidências a favor da hipótese topográfica no desempenho de crianças submetidas à 

ressecção cirúrgica de tumores cerebelares. 

c) Idade da criança ao diagnóstico: 

A necessidade de estratégias anti-neoplásicas complementares à cirurgia de 

ressecção será determinada não somente pela natureza e características histológicas da 

lesão, mas também pela idade do paciente e as etapas maturacionais em curso no SNC. 

Dessa forma, a idade da criança quando submetida ao tratamento é um dos primeiros 

critérios a serem considerados quando se pretende propor um protocolo terapêutico, 

uma vez que se sabe que determinadas estratégias terapêuticas acarretam maior 

morbidade neurocognitiva quando administradas em estágios maturacionais sensíveis, 

caracterizados por maior vulnerabilidade à exposição de agentes neurotóxicos (Moore 

III, 2005).  

O impacto exercido pela idade da criança ao diagnóstico irá depender 

intimamente da natureza da lesão cerebral, a qual varia segundo o diagnóstico e, 
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consequentemente, o tratamento adotado. Em crianças com tumores malignos - 

submetidas à radioterapia de crânio e neuro-eixo - sabe-se que o diagnóstico e 

tratamento em idade precoce acarreta prejuízos neurocognitivos mais acentuados sobre 

o funcionamento cognitivo. Já em crianças com tumores benignos – submetidas apenas 

à ressecção cirúrgica, o impacto da idade ao diagnóstico sobre o funcionamento 

cognitivo é inverso: as crianças diagnosticadas tardiamente apresentam maiores 

prejuízos ao funcionamento cognitivo (Cantelmi et. al., 2008; Rønning et. al., 2005). 

Estas distinções decorrem das diferentes estratégias terapêuticas adotadas para os dois 

subgrupos, e a especificidade dos danos cerebrais induzidos por cada modalidade de 

tratamento.  

A ressecção cirúrgica de tumores cerebelares - única estratégia adotada em caso 

de neoplasias benignas - acarreta prejuízos cognitivos induzidos pela expansão 

neoplásica e pelo trauma mecânico às estruturas da fossa posterior. Os efeitos da lesão 

cerebelar focal são agudos e passíveis de atenuação em crianças mais novas, devido à 

alta plasticidade neural e maior potencial de reorganização pós-lesão do cérebro imaturo 

(Rønning et. al., 2005). Dessa forma, os efeitos cognitivos da lesão cerebelar precoce 

podem ser compensados pela plasticidade neural desta estrutura, cujo desenvolvimento 

é mais prolongado. Os estudos de Rønning et. al. (2005), Steinlin et. al. (2003), 

Levisohn et. al. (2000) e Copeland, DeMoor, Moore e Ater (1999), sustentam esta 

constatação.  

Estudo longitudinal conduzido Copeland et. al. (1999) verificou que crianças 

diagnosticadas com tumores cerebelares em idades entre zero e três anos - submetidas 
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apenas à ressecção cirúrgica - não apresentaram prejuízos ou declínios em seu 

funcionamento intelectivo; em contraste, as crianças diagnosticadas com tumores 

malignos e submetidas à radioterapia de crânio e neuro-eixo apresentaram decréscimos 

significativos em sua capacidade intelectiva. Nesta mesma direção, Levisohn et. al. 

(2000), em estudo com 19 crianças submetidas apenas à ressecção cirúrgica de tumores 

cerebelares, verificou que crianças tratadas em idade mais precoce eram menos 

suscetíveis a declínios neuropsicológicos. (Levisohn et. al., 2000). Steinlin et. al. 

(2003), em estudo com crianças com tumores benignos de fossa posterior, verificou que 

faixa etária de cinco a 10 anos de idade seria caracterizada por maior vulnerabilidade ao 

impacto cognitivo decorrente da lesão expansiva e da ressecção cirúrgica de tumores 

cerebelares. O estudo conduzido por Rønning et. al. (2005) verificou que, no grupo de 

pacientes diagnosticados com astrocitoma pilocítico, o diagnóstico em idade precoce 

estava relacionado a maior capacidade intelectiva; para as crianças diagnosticadas com 

meduloblastoma, entretanto, este resultado se inverteu, estando a idade ao diagnóstico 

significativamente relacionada a déficits intelectivos mais acentuados. 

No subgrupo de crianças diagnosticadas com tumores malignos, além dos efeitos 

agudos decorrentes da lesão causada pela ressecção, há o impacto adicional induzido 

pela administração das terapias complementares (Palmer et. al., 2007). Tais efeitos são 

mais acentuados em crianças diagnosticadas em idade mais precoce - devido à 

influência devastadora da radioterapia sobre as estruturas nervosas em maturação, 

notadamente a substância branca cerebral (Moore III, 2005; Rønning et. al., 2005; 

Steinlin et. al., 2003). Esta inversão ocorre devido ao fato de que os danos advindos da 

administração da radioterapia craniana podem prejudicar o próprio processo de 
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plasticidade neural – via danos à substância branca, cujas células possuem relação direta 

com os processos de reorganização pós-lesão – resultando em um efeito idade-

dependente reverso em crianças diagnosticadas com tumores malignos (Cantelmi et. al., 

2008). 

Nesta direção, estudo conduzido por Mulhern et. al. (2005) verificou que a idade 

ao diagnóstico apresentou-se como o principal fator de risco associado ao declínio 

cognitivo após o tratamento radioterápico de crianças com meduloblastoma. As maiores 

taxas de declínio intelectivo foram observadas em pacientes submetidos à maiores 

dosagens de radioterapia e mais novos ao diagnóstico (idade≤7 anos) (Mulhern et. al., 

2005). A investigação de Palmer et. al. (2003) verificou padrões distintos  de declínio 

intelectivo em função da idade ao diagnóstico em subgrupo de crianças diagnosticadas 

com meduloblastoma; as crianças diagnosticadas em idade precoce apresentaram 

declínio intelectivo imediato com estabilização aos seis anos após o tratamento; as 

crianças diagnosticadas tardiamente apresentaram declínios tardios na capacidade 

intelectiva– após dois anos a partir da data do diagnóstico – apresentando aumento na 

taxa de declínio após quatro anos a partir da data do diagnóstico (Palmer et. al., 2003).  

O estudo conduzido por Ris et. al. (2001), verificou declínio de até 4,3 pontos 

anuais de QI em crianças com meduloblastoma submetidas à radioterapia; neste estudo, 

as crianças diagnosticadas mais precocemente (idade≤7anos) apresentaram declínios 

intelectivos mais acentuados. O estudo de Mulhern et. al. (2001) verificou que a 

submissão precoce a tratamento radioterápico está associada a pior desempenho 

cognitivo, e que a perda ou falhas no desenvolvimento da substância branca cerebral 
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seriam mais acentuadas em crianças mais novas ao diagnóstico e tratamento (Mulhern 

et. al., 2001). 

Tais achados contribuíram para o estabelecimento de alguns consensos no 

tratamento de tumores cerebrais malignos. Atualmente, crianças com idade inferior a 

três anos não são submetidas à radioterapia, e a estabilização ou remissão do processo 

expansivo é mantida através da quimioterapia endovenosa (Furrer & Suzuki, 2003; 

Duffner et. al., 1993). Estudos adicionais são necessários para o estabelecimento de 

critérios de risco mais precisos referentes à idade da criança ao diagnóstico, visando 

fornecer subsídios para a racionalização dos protocolos terapêuticos adotados para este 

subgrupo clínico. 

d) Tempo decorrido após o tratamento: 

Diversos estudos vêm relatando forte influência do tempo decorrido a partir do 

diagnóstico nos resultados cognitivos de crianças com tumores de fossa posterior 

(Palmer et. al., 2007; Palmer et. al., 2003; Mulhern et. al., 2001; Palmer et. al., 2001; 

Ris et. al., 2001). Este fator representa o curso empreendido pelos mecanismos de 

reorganização pós-lesão, e a forma como estes irão emergir enquanto subprodutos da 

complexa e dinâmica relação entre a natureza e extensão dos danos, por um lado, e os 

processos maturacionais em curso, por outro.  

Os eventos agressivos representados pela lesão expansiva, pela ressecção 

cirúrgica do tumor, pelas complicações associadas (hidrocefalia, DVP, infecções etc), e 

pelos tratamentos adjuvantes quimioterápicos e radioterápicos, no caso de tumores 
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malignos como o meduloblastoma, resultam num somatório de insultos às estruturas 

nervosas, os quais, sob influência de variáveis neurobiológicas e sócio-culturais, 

conformam novos cursos ao neurodesenvolvimento e, consequentemente, à 

aprendizagem da criança. A expressão clínica dos padrões de disfunções sofre 

modificações significativas ao longo do tempo após o tratamento, cuja manifestação 

guarda íntima relação com a natureza da lesão e com a conjuntura maturacional em que 

o SNC se encontra; dessa forma, o percurso empreendido pela plasticidade neural após 

lesões cerebrais variam significativamente em função da natureza da lesão, bem como 

de seu subsequente tratamento. 

A cirurgia de ressecção de tumores cerebelares benignos pode acarretar efeitos 

neurocognitivos agudos decorrentes do rompimento das conexões cerebelares e eventual 

prejuízo ao tecido saudável circunjacente à lesão. Entretanto, a natureza circunscrita da 

lesão e de seus efeitos neurocognitivos favorece a atuação dos mecanismos de 

reorganização que, como afirmado anteriormente, no caso do tratamento de tumores 

benignos, serão tanto mais eficientes quanto mais nova for a criança no momento do 

diagnóstico e tratamento. O processo de reorganização após lesão cerebelar parece ter 

início em curto intervalo de tempo após a intervenção e, dada a natureza da lesão, não 

sofre fortes interferências ao longo do intervalo temporal pós-tratamento (Cantelmi et. 

al., 2008; Rønning et. al., 2005).  

Os déficits resultantes da radioterapia, por sua vez, têm manifestação tardia, e 

progressiva (Spiegler et. al., 2004. A administração da radiação craniana, como 

afirmado anteriormente, acarreta falhas no desenvolvimento e/ou perda de substância 
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branca cortical e subcortical, o que resulta em incidência tardia dos efeitos cognitivos 

advindos do seu uso (Palmer, et. al., 2007; Butler & Haser, 2006; Khong et. al., 2006; 

Mabbott et. al., 2006a; Moore III, 2005; Rønning et. al., 2005; Armostrong et. al., 2004; 

Mulhern et. al., 2004a; Mulhern et. al., 2004b; Spiegler et. al., 2004; Palmer et. al., 

2003; Reddick et. al., 2003; Mulhern & Palmer, 2003; Stargatt et. al., 2002; Mulhern et. 

al., 2001; Ris et. al., 2001; Mulhern et. al., 1999b; Reddick et. al., 1998). Além disso, o 

dano cerebral precoce induzido pelo tratamento de tumores malignos resulta em efeitos 

neurocognitivos cumulativos ao neurodesenvolvimento em curso, à medida que 

aumentam as demandas pelo desenvolvimento de determinadas funções cognitivas 

(Aarsen et. al., 2006).  

Diversos estudos têm sustentado que as crianças diagnosticadas com tumores 

malignos e, consequentemente, submetidas à radioterapia craniana, apresentam padrão 

de declínio cognitivo ao longo do tempo após o tratamento (Spiegler et. al., 2004; 

Palmer et. al., 2003; Ris et. al., 2001). Em estudo longitudinal conduzido por  Ris et. al. 

(2001) com crianças diagnosticadas com meduloblastoma verificaram declínios 

significativos na capacidade intelectiva para o QIT, QIV e QIE, com taxa estimada de 

rebaixamento de aproximadamente quatro pontos anuais. Na mesma direção, Palmer et. 

al. (2003), em estudo da capacidade intelectiva estimada de 50 crianças diagnosticadas 

com meduloblastoma, verificaram declínios anuais de 2,05 pontos de QIT estimado em 

sete anos após o tratamento radioterápico. Spiegler et. al. (2004), investigando a 

capacidade intelectiva de 34 crianças diagnosticadas com tumores malignos de fossa 

posterior (meduloblastoma e ependimoma), verificaram declínios anuais de dois a 

quatro pontos de QI. 
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Conquanto tais resultados não representem fonte de controvérsias, estudos 

adicionais são necessários, de modo a possisibilitar a compreensão precisa dos 

percursos de reorganização do SNC após o diagnóstico e o tratamento de tumores de 

fossa posterior; a investigação da emergência e padrão de desenvolvimento das sequelas 

poderão subsidiar estratégias de reabilitação mais refinadas e eficazes.  

e) Gênero da criança:  

O gênero da criança também tem sido apontado como relevante no que concerne 

ao impacto do câncer e de seu tratamento sobre o funcionamento cognitivo, embora haja 

controvérsias entre os diversos estudos (Moore III, 2005).  Estudos que discutem os 

efeitos do tratamento da Leucemia Linfóide Aguda – LLA apontam que as crianças de 

sexo feminino apresentam desempenho cognitivo inferior ao das crianças de sexo 

masculino (Duffner, 2010; Buizer et. al., 2009; Von der Weid et. al., 2003). Entretanto, 

tal grau de consenso não ocorre no estudo de crianças com tumores de SNC.  

Alguns estudos relatam a existência de diferenças de gênero no funcionamento 

cognitivo pós-tratamento de tumores de SNC, com crianças de sexo feminino 

apresentando maior vulnerabilidade à morbidade neurocognitiva em relação às crianças 

de sexo masculino (Moore III, 2005). Estudo longitudinal conduzido por Ris et. al. 

(2001) com crianças diagnosticadas com meduloblastoma encontrou diferenças 

significativas no que tange à taxa de declínio da capacidade intelectiva no domínio 

verbal (QIV) em função do gênero; as crianças de sexo feminino apresentaram declínio 

anual de oito pontos no QIV, enquanto crianças de sexo masculino apresentaram 

declínio de três pontos anuais neste mesmo domínio. Palmer et. al. (2003), em 
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investigação longitudinal do funcionamento intelectivo global de crianças com 

meduloblastoma, verificou que crianças de sexo feminino apresentaram desempenho 

inferior na avaliação de base (ocorrida em intervalo de até seis meses após submissão a 

radioterapia), e que os meninos tendiam a manter desempenho superior ao longo do 

intervalo de sete anos após o tratamento radioterápico (Palmer et. al., 2003).  

Outros estudos não evidenciam discrepâncias estatisticamente significativas 

entre o funcionamento cognitivo de meninos e meninas após o tratamento de tumores de 

SNC. Mulhern et. al. (2004b), em investigação da atenção de crianças com tumores 

cerebrais malignos submetidas à radioterapia, não encontrou diferenças significativas 

em função do gênero (Mulhern et. al., 2004b). De modo semelhante, Mulhern et. al. 

(2005), em estudo com crianças diagnosticadas com meduloblastoma, também não 

encontrou diferenças significativas entre o desempenho intelectivo de meninos e 

meninas nas dimensões avaliadas (Mulhern et. al., 2005). Dessa forma, observa-se que 

não há consenso acerca do papel do gênero da criança sobre o funcionamento cognitivo 

após o diagnóstico e o tratamento de tumores de fossa posterior, havendo a necessidade 

de estudos mais aprofundados nesta direção.  

f) Variáveis sócio-culturais: 

Embora a discussão em torno da influência de variáveis sócio-culturais sobre o 

desenvolvimento cognitivo em condições normais e patológicas remonte ao início do 

século XX, com o advento da psicologia histórico-cultural soviética desenvolvida por 

Vygotsky, Leontiev e Luria, tais questões têm recebido pouco destaque científico. O 

presente estudo partilha da premissa de que a inserção em ambiente sócio-histórico-
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cultural tem implicações diretas sobre a estruturação das funções psicológicas 

superiores em estágios relacionados, à medida que se processa a imersão nas práticas 

sócio-culturais; os fatores sócio-culturais podem ser determinantes na modificação das 

respostas cerebrais ao longo do desenvolvimento infantil (Hazin et. al., 2010; Muszkat, 

2008c).  

O funcionamento psicológico complexo fundamenta-se nas relações sociais 

estabelecidas entre o sujeito e o mundo, imersos numa dimensão histórica e cultural, 

conferindo ao desenvolvimento humano o status de processo dinâmico e 

contextualizado. Nesta perspectiva, a atividade humana sobre o mundo - em resposta às 

demandas crescentes do ambiente primitivo - formaram as bases da estrutura e o 

funcionamento cerebrais (Hazin et. al., 2010). A totalidade de ideias, habilidades e 

costumes em que o indivíduo se insere modula de forma significativa o 

desenvolvimento e o perfil de habilidades cognitivas resultante (Miranda & Muzskat, 

2004).  

A partir do exposto, pode-se concluir que diferentes contextos ambientais e 

culturais resultam no desenvolvimento de padrões diferentes de habilidades cognitivas. 

As funções mentais superiores são adquiridas a partir da apropriação dos instrumentos 

historicamente gerados, notadamente pela linguagem, permitindo o emprego de 

operações mais complexas na resolução de problemas psicológicos (Mello, 2008a). O 

advento do comportamento inteligente22 no contexto ontogenético encontra-se 

intimamente atrelado ao uso de ferramentas sócio-culturais desenvolvidas para fins 
                                                           
22 Ressalta-se aqui que o conceito de inteligência também consiste em uma construção sócio-cultural, uma vez que as diretrizes 
acerca do que deve ser aprendido, e em que etapa do desenvolvimento determinadas habilidades devem ser adquiridas, são ditadas 
culturalmente (Ardila, 1996). 
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específicos. Uma dada inserção sócio-cultural fornece modelos específicos de pensar, 

agir e sentir, de modo que a concepção de comportamento inteligente guarda estreita 

relação com a inserção sócio-cultural do sujeito (Ardila, 1996). Assim, variáveis tais 

como o nível de instrução formal, origem, experiências e oportunidades de 

aprendizagem, podem ser responsáveis por diferenças significativas no desempenho 

cognitivo de indivíduos (Boone, Victor, Wen, Razani & Pontón, 2007; Ardilla, 1996).  

O estudo de Andrade et. al. (2005) sustenta o papel destas variáveis. Investigando 

350 crianças com idades entre 17 e 42 meses de idade e suas mães, verificou relações 

estatisticamente significativas entre a qualidade da estimulação do ambiente familiar – 

avaliada através do instrumento Home Observation for Measurement of the 

Environment Scale (Home Inventory) e o desenvolvimento cognitivo das crianças – 

medido através da Escala Bayley de Desenvolvimento Infantil. Ademais, observou-se 

que parte desta relação foi fortemente mediada pelo nível de instrução formal da mãe e 

pela qualidade de sua inserção profissional; nesta investigação a instrução formal 

materna superior a cinco anos esteve fortemente correlacionada a: melhor organização 

do ambiente físico e temporal; maior diversidade de estimulação diária; emprego 

adequado de brincadeiras e jogos como forma de estimulação cognitiva e; ao melhor 

envolvimento emocional e verbal com a criança, resultando em desempenho cognitivo 

superior (Andrade et. al., 2005). 

Dada a centralidade destes fatores no que se refere ao desenvolvimento 

cognitivo e à aprendizagem, maior atenção deve ser dispensada em seu estudo. A 

importância do impacto das variáveis sócio-culturais sobre o funcionamento cognitivo 
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se situa na possibilidade do desenvolvimento de estratégias de intervenção que, a partir 

da inserção sócio-cultural da criança – como a família e a escola, minimizem o impacto 

do câncer e de seu tratamento sobre o funcionamento cognitivo das crianças com 

tumores de fossa posterior. 

O conhecimento acerca da influência destes fatores de risco e variáveis sugerem 

que nem toda criança sofrerá o mesmo grau de morbidade cognitiva pós-tratamento. 

Algumas crianças são capazes de permanecer relativamente inócuas a tais efeitos, ao 

passo que outras podem sofrer declínios de grande impacto em suas habilidades 

intelectuais e cognitivas (Moore III, 2005). Um dos grandes desafios dos pesquisadores 

atualmente se concentra na circunscrição da contribuição particular destes fatores e de 

cada uma das abordagens terapêuticas, visando ofertar ainda mais subsídios para a 

racionalização dos protocolos terapêuticos e redução da morbidade que segue a sua 

administração. Diante da problemática apresentada, o presente estudo será estabelecido 

segundo os seguintes objetivos: 
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3. Objetivos: 

3.1. Objetivo Geral:  

• Investigar o impacto dos tumores e seu respectivo tratamento sobre a capacidade 

intelectiva das crianças diagnosticadas com tumores de fossa posterior. 

3.2. Objetivos Específicos: 

• Explorar a relação entre o diagnóstico e a modalidade e extensão dos déficits 

intelectivos; 

• Observar a relação entre o tipo de tratamento ao qual foram submetidas as 

crianças e a modalidade e extensão dos déficits intelectivos imediatos e tardios; 

• Investigar a relação entre a presença de hidrocefalia e os déficits intelectivos; 

• Investigar a relação entre a localização do tumor e a modalidade e extensão dos 

déficits intelectivos; 

• Explorar a relação entre os déficits intelectivos e a idade da criança ao 

diagnóstico; 

• Observar a relação entre  o tempo decorrido do diagnóstico à avaliação e a 

modalidade e extensão dos déficits intelectivos; 

• Verificar a relação entre o gênero da criança e a modalidade e extensão dos 

déficits intelectivos; 
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• Investigar a relação entre os déficits intelectivos, sua modalidade e extensão, e a 

origem da criança (capital/regiões metropolitanas ou interior); 

• Explorar a relação entre o nível de escolaridade dos pais e a modalidade e 

extensão dos déficits intelectivos.  
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4. Método: 

Para operacionalização dos objetivos propostos no presente projeto, adotou-se o 

seguinte arranjo metodológico: 

4.1. Instituição participante: 

Esta investigação foi realizada no Instituto de Medicina Integral Professor 

Fernando Figueira/Centro de Hematologia e Oncologia Pediátrica (IMIP/CEHOPE), 

localizado em Recife/PE, instituição de referência no tratamento de crianças com câncer 

em âmbito nacional e internacional. 

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira foi fundado em 

1960 por um grupo de médicos, liderados pelo Professor Fernando Figueira. Constitui 

um centro de referência em diversas especialidades na área de saúde. É uma entidade de 

natureza pública, sem fins lucrativos, que atua nas áreas de assistência médico-social, 

ensino, pesquisa e extensão comunitária. Voltado para o atendimento da população 

carente pernambucana, o Complexo Hospitalar do IMIP é reconhecido como uma das 

estruturas hospitalares mais importantes do País, sendo centro de referência assistencial 

em diversas especialidades médicas, contando com 714 leitos nos quais realiza 

aproximadamente 600 mil atendimentos anuais.  

O Centro de Hematologia e Oncologia Pediátrica – CEHOPE - é uma instituição 

ligada ao IMIP, estando sob a sua responsabilidade a assistência integral à população 

pediátrica acometida por câncer. Constitui-se num centro de referência na área da 

oncologia pediátrica, sendo um dos grandes responsáveis pela elevação dos índices de 
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cura do câncer infantil no estado de Pernambuco. O CEHOPE possui parceria científica 

e de treinamento com o St. Jude Children’s Research Hospital, localizado em 

Memphis/TN, nos Estados Unidos. Dispõe de equipe multidisciplinar que atua 

conjuntamente na promoção da saúde e da qualidade de vida dos pacientes, composta 

por médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas 

ocupacionais, assistentes sociais e outros. Possui em suas estruturas um serviço de 

neuropsicologia consolidado e em pleno funcionamento, o qual assiste as crianças desde 

a sua admissão no serviço até após o término do tratamento. 

4.2. Participantes: 

De 2003 a 2010, 130 crianças com tumores de SNC ingressaram no 

Imip/CEHOPE para tratamento e acompanhamento. Desse total, 18 crianças (13,7%) 

foram diagnosticadas com meduloblastomas (11 meninas e 7 meninos) e 39 (29,8%) 

foram diagnosticadas com astrocitomas (21 meninas e 18 meninos). A sobrevida global 

foi de 62% para o grupo como um todo, 46,8% para as crianças diagnosticadas com 

meduloblastoma e 78,2% para as crianças com astrocitoma. Em relação à procedência, 

destaca-se que 82 crianças (62,6%) são provenientes do interior do estado de 

Pernambuco, e 49 (37,4%) são provenientes de Recife - capital do estado ou região 

metropolitana.  

Participaram do estudo 21 crianças – sendo 13 diagnosticadas com astrocitoma 

pilocítico (G1) e oito diagnosticadas com meduloblastoma (G2) - com idades entre sete 

e 15 anos inseridas no IMIP/CEHOPE para tratamento e acompanhamento. As crianças 
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participantes foram indicadas pela equipe do CEHOPE a partir da avaliação dos 

seguintes critérios: 

Os critérios de inclusão em G1 foram: 1) Diagnóstico de astrocitoma pilocítico 

de fossa posterior de baixo grau de malignidade, segundo a classificação da 

Organização Mundial da Saúde; 2) Submissão a tratamento no CEHOPE; 3) Submissão 

a tratamento exclusivamente cirúrgico, sem a utilização de terapias anti-neoplásicas 

adjuvantes (quimioterapia ou radioterapia); 4) Inserção da criança na rede regular de 

ensino; 5) Idade entre seis e 16 anos23; 6) Visão e audição normais ou corrigidas e; 7) 

Autorização dos responsáveis legais pela criança, através de Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. Os critérios de exclusão em G1 foram: 1) a existência de neoplasias 

secundárias; 3) Submissão a terapias antineoplásicas adjuvantes (quimioterapia ou 

radioterapia); 4) Histórico de doenças neurológicas e/ou psiquiátricas; 5) Não-inserção 

na rede regular de ensino; 6) Alterações visuais ou auditivas não corrigidas e; 7) 

Alterações motoras. 

Os critérios de inclusão em G2 do estudo foram: 1) Diagnóstico de 

meduloblastoma de fossa posterior; 2) Submissão a tratamento no CEHOPE; 3) 

Submissão ao protocolo terapêutico Parker ou Duffner24; 4) Visão e Audição normais 

ou corrigidas; 5) Idade entre seis e 16 anos; 6) Inserção da criança na rede regular de 

ensino e; 7) Autorização dos responsáveis legais pela criança através de Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Os critérios de exclusão em G2 foram: 1) A 
                                                           
23 A delimitação desta faixa estaria se justifica pela normatização do instrumento utilizado para a avaliação da capacidade 
intelectiva (WISC-III).  
24 O tipo do protocolo adotado irá depender da natureza da lesão e da idade da criança ao diagnóstico. O protocolo Duffner é 
administrado em crianças diagnosticadas antes dos três anos de idade. Consiste na manutenção do tratamento através de fármacos 
quimioterápicos até a criança atingir os três anos de idade, visando adiar o uso da radioterapia e evitar danos maiores ao 
neurodesenvolvimento induzidos pela radiação terapêutica. 
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existência de neoplasias secundárias; 2) Submissão a tratamento fora do CEHOPE; 3) 

Submissão a outros protocolos terapêuticos; 4) Não-inserção na rede regular de ensino; 

5) Histórico de doenças neurológicas e/ou psiquiátricas; 6) Alterações visuais ou 

auditivas não corrigidas e; 7) Alterações motoras. 

A partir de tais critérios, 17 crianças foram excluídas do estudo. A tabela 1 

apresenta os dados clínicos e sócio-demográficos das crianças participantes: 

 

  
G1 

(N = 13)  
61,9% 

 
G2 

(N=8) 
38,1% 

Idade ao 
Diagnóstico 

 3-14 anos 
(m=7,6 anos) 

 
2-11 anos 

(m=6,5 anos) 

Tratamento  
Cirurgia de 

ressecção tumoral 

 Protocolo Parker (cirurgia, 
quimioterapia e 

radioterapia de crânio e 
neuro-eixo) e/ou Protocolo 

Duffner25 

Gênero 
MASC 5  3 

FEM 8  5 

Tempo entre o 
diagnóstico e 

a avaliação da 
capacidade 
intelectiva 

t ≤ 3 anos 9  5 

t >3 anos: 4  3 

Presença de 
Hidrocefalia 

ao diagnóstico 

 
10  7 

Procedência  
Capital/RM 9  3 

Interior 4  5 

Nível de 
escolaridade 

da mãe 

EF1 Completo 9  3 

EF1 Incompleto 4  5 

Tabela 1: Constituição e caracterização dos participantes do estudo.  
                                                           
25 Dentre as crianças diagnosticadas com meduloblastoma, uma delas foi submetida ao protocolo Duffner.  
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A amostra geral de crianças avaliadas no presente estudo foi subdividida em dois 

subgrupos. O Grupo 1 (G1) foi composto por 13 crianças (61,9%) diagnosticadas com 

astrocitoma pilocítico (cinco do sexo masculino e oito do sexo feminino), das quais sete 

tiveram tumores localizados nos hemisférios cerebelares e seis tiveram tumores 

localizados no vermis cerebelar. A idade média ao diagnóstico em G1 é de 7,6 anos (3 – 

14 anos) e de 10,2 anos (7 a 15 anos) na avaliação. O Grupo 2 (G2) foi composto por 

oito crianças (38,1%) diagnosticadas com meduloblastoma (três do sexo masculino e 

cinco do sexo feminino), das quais quatro tiveram tumores localizados nos hemisférios 

cerebelares e 4 tiveram tumores localizados no vermis cerebelar. A idade média ao 

diagnóstico em G2 é de 6,5 anos (2 – 11 anos) e de 9,7 anos (8 – 14 anos) na avaliação.  

As crianças diagnosticadas com astrocitoma pilocítico de fossa posterior (G1) 

foram submetidas a ressecção cirúrgica tumoral. As crianças diagnosticadas com 

meduloblastoma de fossa posterior (G2), além do tratamento cirúrgico, foram 

submetidas ao protocolo terapêutico Parker  – complementar à cirurgia de ressecção 

tumoral, que consiste em quimioterapia endovenosa (Vincristina, Carmustina e 

Cisplatina), radioterapia de crânio e neuro-eixo (36 Gy), seguida de reforço em leito 

tumoral (18 Gy) (dose total = 54 Gy).  

O presente estudo encontra-se em conformidade com a resolução 196 do 

Conselho Nacional de Saúde, tendo sido regularmente submetido e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Instituto de Medicina Integral 

Professor Fernando Figueira/IMIP no dia 07 de outubro de 2009. 
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4.3. Procedimento de coleta de dados: 

O presente estudo engloba os três objetivos da neuropsicologia. Enquanto 

pesquisa, busca compreender o impacto do tumor e de seu respectivo tratamento sobre o 

funcionamento cognitivo das crianças acometidas. Para tanto, parte da aplicação de 

instrumentos e observações clínicas com objetivo diagnóstico, nos quais são 

consideradas quaisquer condições associadas a danos cerebrais que possam intervir 

sobre aspectos cognitivos e sócio-educacionais, tais como: natureza, extensão e 

localização da lesão; características físicas, de gênero e de idade do paciente; sua 

história psicossocial e; particularidades neuroanatômicas e fisiológicas. Embora o 

desenvolvimento de programas de reabilitação neuropsicológica não esteja previsto 

operacionalmente neste estudo, espera-se que os resultados por ele obtidos 

transformem-se em elementos determinantes para a proposição de intervenções que 

minimizem os impactos neuropsicológicos decorrentes do adoecimento e do tratamento 

dos tumores de SNC. 

A avaliação neuropsicológica é o método utilizado para a realização do 

diagnóstico neuropsicológico, através da investigação do funcionamento cerebral com 

base em técnicas desenvolvidas pela Psicometria, Neuropsicologia e Neurologia 

Comportamental (Mäder, 2002). Os sujeitos participantes foram submetidos a protocolo 

de avaliação neuropsicológica constituído por provas quantitativas e qualitativas As 

avaliações foram realizadas na própria instituição, com tempo de aproximadamente três 

(3) sessões individuais, com duração aproximada de 50 minutos cada. Os instrumentos 

utilizados são apresentados na tabela 2: 
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DOMÍNIO COGNITIVO INSTRUMENTO26 

NÍVEL INTELECTUAL 
1. Escalas Wechsler de Inteligência para Crianças – 

WISC-III. 

ATENÇÃO 1. Teste de Atenção por Cancelamento de Capovilla & 
Montiel (2007). 

FUNÇÕES PERCEPTO-
GNÓSICAS 

1. Protocolo CEHOPE-LAPEN de avaliação 
neuropsicológica qualitativa.  

FUNÇÕES MOTORAS E 
PRÁXICAS 

1. Bateria de Testes Neuropsicológicos – BTN; 
2. Bateria Piaget-Head; 
3. Protocolo CEHOPE-LAPEN de avaliação 

neuropsicológica qualitativa. 

MEMÓRIA 

1. Span de dígitos – WISC-III; 
2. Teste de aprendizagem auditivo-verbal de Rey 

(RAVLT); 
3. FAS – fluência verbal; 
4. Figuras Complexas de Rey 
5. Recordação de História (Teste de Memória Lógica); 
6. Protocolo CEHOPE-LAPEN de avaliação 

neuropsicológica qualitativa. 

LINGUAGEM 
1. FAS – fluência verbal; 
2. Protocolo CEHOPE-LAPEN de avaliação 

neuropsicológica qualitativa. 

FUNÇÕES EXECUTIVAS 1. Teste de Classificação de Cartas de Wisconsin – 
WCST. 

Tabela 2: instrumentos componentes do protocolo de avaliação neuropsicológica. 
 

Embora para o estudo do impacto decorrente dos tumores de fossa posterior e de 

seu tratamento seja desejável a investigação detalhada dos substratos cognitivos básicos 

responsáveis pelo declínio intelectivo-acadêmico das crianças, no presente estudo serão 

utilizados exclusivamente os dados oriundos da avaliação da capacidade intelectiva 

através das Escalas Wechsler de Inteligência para Crianças – WISC-III - instrumento 

padronizado e normatizado para a realidade brasileira. Esta opção se justifica pela 

inserção em proposta de mestrado, cujo prazo de execução é de 24 meses. 

A seguir será apresentada a WISC-III e seus escores derivados: 

                                                           
26 Para um maior aprofundamento acerca dos instrumentos de avaliação, vide Lézak (2004).  
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4.3.1. Escalas Wechsler de Inteligência para Crianças – WISC-III: 

O WISC-III, editado em 1991 e padronizado para o Brasil em 2002, é a versão 

infantil das escalas Wechsler, que têm sido comumente utilizadas na avaliação do 

desempenho intelectual de crianças na faixa etária de seis anos a 16 anos e 11 meses. A 

escolha por esta escala é justificada pela concepção de inteligência proposta por David 

Wechsler, para quem 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). 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 do câncer infantil. O uso de tal 

ferramenta de avaliação foi pautado pela busca por uma maior e melhor compreensão 

acerca do funcionamento interdependente das funções psicológicas neste subgrupo 

específico de crianças. Muitos subtestes da WISC-III têm sido utilizados isoladamente 

na avaliação de funções cognitivas específicas, como é o caso do sub-teste Dígitos que 

comumente é utilizado na avaliação da memória imediata verbal (ordem direta) e 

flexibilidade cognitiva (ordem inversa).  

A WISC-III é composta por 13 subtestes que, 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 (ICV), Organização 

Perceptual (IOP), Resistência à Distração (IRD) e Velocidade de Processamento (IVP).  



110 
 

 
 
 

 

De acordo com Figueiredo (2000), o QIT pode ser considerado a melhor medida 

da habilidade cognitiva fornecida pelo WISC-III, apresentando um coeficiente de 

fidedignidade de 0,96 e um erro padrão de medida (EPM) de 3,20. Entretanto, a autora 

destaca que discrepâncias significativas entre os escores do QIV e o QIE, flutuações dos 

índices fatoriais, dispersões entre o desempenho nos subtestes ou a presença de 

variáveis afetivas e/ou culturais podem comprometer a utilização do QIT como índice 

da capacidade geral de inteligência da criança.  

A escala verbal, que apresenta um coeficiente de fidedignidade de 0,95 e um 

EPM de 3,53, avalia a compreensão verbal e fornece informações acerca do 

processamento da linguagem, raciocínio, atenção, aprendizagem verbal e memória. Por 

sua vez, a escala de execução, que apresenta um coeficiente de fidedignidade de 0,91 e 

um EPM de 4,54, permite 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 dos domínios verbal e não-verbal 

respectivamente. Por sua vez, o índice Resistência à Distração, envolvido no domínio 

verbal, avalia concentração e memória imediata, tendo forte correlação com as 
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habilidades matemáticas. Por fim, o índice Velocidade de Processamento reflete a 

velocidade psicomotora e a velocidade mental (Figueiredo, 2000)27. 

4.4. Procedimento de análise de dados: 

O estudo ora apresentado adotou formato transversal28, com o objetivo de 

identificar as semelhanças e diferenças na capacidade intelectiva de dois grupos de 

crianças diagnosticadas com dois tipos de tumores de fossa posterior, a saber, 

meduloblastoma e astrocitoma pilocítico, e consequentemente submetidas a tratamentos 

distintos, notadamente em termos da administração de tratamentos adjuvantes à cirurgia 

de ressecção tumoral como quimioterapia e radioterapia de crânio e neuroeixo.  

Conforme discutido anteriormente, estudos diversos têm buscado identificar os 

efeitos neurocognitivos decorrentes do câncer e seu tratamento. No entanto, como 

discute Mabbott et. al., (2008), estes estudos apresentam limitações no âmbito 

metodológico, notadamente no que se refere à heterogeneidade dos grupos de 

participantes, o que impossibilita uma discussão aprofundada em termos do impacto do 

tratamento (cirurgia, quimioterapia e radioterapia) versus o tipo de câncer e a 

localização específica deste, no caso dos tumores de sistema nervoso central. Além 

disso, uma vez que raramente as estratégias adjuvantes de tratamento – quimioterapia e 

radioterapia - são administradas isoladamente, torna-se bastante difícil a delimitação de 

seus efeitos particulares (Mabbott et. al., 2008).  

                                                           
27 Para a descrição dos subtestes e tarefas inclusas na WISC-III, vide seção de anexos. 
28 Sabe-se que, para o estudo das alterações neurocognitivas decorrentes do tratamento e dos tumores de fossa posterior, a estratégia 
metodológica ideal é o formato longitudinal. Contudo, uma vez que o presente estudo consiste em uma proposta de mestrado, cujo 
prazo para execução é de 24 meses, fez-se necessária a adoção do formato transversal. 
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A composição dos grupos de participantes se justifica pela necessidade de se 

obter quadro comparativo entre a natureza e a localização do tumor, por um lado, e o 

tipo de tratamento a que a criança foi submetida, por outro. Sendo assim, buscou-se 

identificar a presença de déficits semelhantes entre crianças diagnosticadas com 

astrocitoma pilocítico (G1) e meduloblastoma (G2), os quais poderão ser atribuídos à 

localização do tumor; da mesma forma, déficits encontrados em G2 e não encontrados 

em G1 podem ser atribuídos à administração do tratamento adjuvante quimioterápico e 

radioterápico.  

Salienta-se que foram controladas as seguintes variáveis: a) intensidade da 

radioterapia (padrão - acima de 35 Gy no crânio e neuroeixo e 54 Gy na fossa 

posterior29 para as crianças diagnosticadas com meduloblastoma e; b) tempo de 

finalização do tratamento (acima de 12 meses).  A consideração destas variáveis é 

justificada por achados de diversos estudos relacionando as modalidades terapêuticas 

utilizadas no tratamento de tumores da fossa posterior com o surgimento e a intensidade 

das sequelas neuropsicológicas nos sobreviventes30. 

Os dados oriundos dos instrumentos utilizados no estudo foram submetidos à 

análise estatística através de ferramentas descritivas e inferenciais. A análise estatística 

inferencial foi realizada através de testes não-paramétricos, dado o baixo efetivo de 

participantes31 e a não-garantia de distribuição normal em sua população de origem. 

                                                           
29

 As crianças com diagnóstico de meduloblastoma que integraram este estudo possuíam classificação diagnóstica de alto risco – 
determinada quando há presença de metástase e/ou quando o tumor residual é maior do que 1,5cm3. 54 Gy corresponde à máxima 
dosagem de radioterapia a ser administrada, tendo em vista a grande agressividade do tumor.  
30 Para uma revisão, ver Palmer et. al. (2007). 
31 Vale salientar que o baixo efetivo da amostra é justificado pela raridade do diagnóstico e de sobreviventes de tumores de SNC 
localizados na fossa posterior. 
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Assim, os dados das principais variáveis dependentes, a saber, o desempenho dos 

grupos nos QI’s, índices fatoriais e pontuações ponderadas na WISC-III foram 

analisados através do teste Ü de Mann-Whitney - cuja especificidade permite a 

comparação de dois grupos independentes – com nível de significância de 0,05 para 

rejeição da hipótese nula na comparação entre os grupos. Para o emprego desta 

ferramenta estatística, variáveis independentes nominais foram utilizadas a fim de 

comparar os escores das variáveis dependentes acima citadas. As variáveis 

independentes utilizadas foram: i) diagnóstico (G1 - astrocitoma pilocítico ou G2 - 

meduloblastoma); ii) tipo de tratamento ao qual a criança foi submetida (cirurgia para 

ressecção do tumor, no caso das crianças de G1; ou o Protocolo Parker, no caso das 

crianças de G2: cirurgia, quimioterapia endovenosa (Vincristina, Carmustina e 

Cisplatina), radioterapia de crânio e neuro-eixo (36 Gy), seguida de reforço em leito 

tumoral (18 Gy) (dose total = 54 Gy)32; iii) localização do tumor (nos hemisférios 

cerebelares ou no vermis cerebelar)33; iv) idade da criança ao diagnóstico (igual ou 

inferior a seis anos ou superior a seis anos34); v) tempo decorrido entre o diagnóstico e a 

avaliação da capacidade intelectiva (igual ou inferior a três anos ou acima de três 

anos)35; vi) presença de hidrocefalia ao diagnóstico36; vii) gênero; viii) origem da 

                                                           
32 A exceção do sujeito 18 que, por ter sido diagnosticado com meduloblastoma em idade inferior a três anos, foi submetido ao 
Protocolo Patricia Duffner, adaptado ao risco de morbidade neurocognitiva representado pelo diagnóstico nesta faixa etária. 
Ressalta-se que o protocolo Duffner é composto inicialmente por quimioterapia, estratégia complementada por radioterapia de 
crânio e neuroeixo quando a criança completa três anos de idade. Para uma revisão, ver Duffner et. al. (1993).     
33 Estudos apontam diferentes perfis de funcionamento cognitivo pós-lesão cerebelar, em função da localização topográfica da lesão 
(Vaquero et. al., 2008; Riva & Giorgi, 2000). 
34 A utilização dessa variável independente se justifica pela relevância atribuída à idade da criança no momento do diagnóstico nos 
diversos estudos, os quais têm demonstrado consistentemente que crianças diagnosticadas mais precocemente (menos de cinco 
anos/sete anos) apresentam prognóstico menos favorável em relação às crianças diagnosticadas mais tardiamente (Palmer et. al., 
2007; De Bortoli et al, 2006; Mulhern et. al., 2005; Ris et. al., 2001).  
35 A delimitação de três anos decorre da hipótese atualmente em voga de que os efetitos da radiação craniana emergem lentamente 
entre dois e três anos após o fim do tratamento (Spiegler et. al., 2004). 
36 A hidrocefalia vem sendo apontada por muitos estudos como um importante fator de risco ao surgimento de sequelas 
neurocognitivas (Duffner, 2010; Hardy, Bonner, Willard, Watral. & Gururangan., 2008).  
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criança (capital/regiões metropolitanas ou interior) e; ix) escolaridade dos pais (acima 

ou abaixo de quatro anos de instrução formal, equivalente ao Ensino Fundamental I no 

sistema educacional brasileiro)37.  

O tratamento estatístico dos dados ocorreu em duas etapas: 1) Análise estatística 

descritiva: realizada a partir do desempenho dos grupos nos domínios do QI verbal, de 

Execução, Total, Índices Fatoriais e pontuações ponderadas nos 12 subtestes da WISC-

III; 2) Análise estatística inferencial: realizada a partir da verificação dos contrastes 

entre escores da WISC-III (QI’s e Índices Fatoriais), bem como pontuações ponderadas 

nos 12 subtestes da WISC-III em relação a: i) instâncias das variáveis independentes 

para a amostra total de crianças participantes (crianças diagnosticadas com astrocitoma 

pilocítico e meduloblastoma; G1+G2; n=21); ii) instâncias das variáveis independentes 

para as crianças diagnosticadas com astrocitoma pilocítico (G1; n=13) e; iii) instâncias 

das variáveis independentes para as crianças diagnosticadas com meduloblastoma (G2; 

n=8).  

Posteriormente, os dados obtidos a partir da utilização desses instrumentos 

foram discutidos do ponto de vista da neuropsicologia do desenvolvimento e à luz do 

referencial teórico da psicologia histórico-cultural. Tais acepções são norteadoras do 

processo avaliativo e, principalmente, da proposição de intervenções de reabilitação. 

Embora não seja o foco direto deste estudo, as contribuições para propostas de 

intervenção junto a este subgrupo clínico encontram-se subjacente a todo o processo, já 

                                                           
37 A escolaridade dos pais vem sendo apontada como forte preditor do desenvolvimento cognitivo em condições normais ou 
patológicas (Andrade et. al., 2005). Esta variável utilizou como parâmetro o nível de escolaridade da genitora ou responsável. A 
delimitação desta variável justifica-se pela adoção do parâmetro estabelecido pelo sistema educacional brasileiro: quatro anos de 
escolaridade corresponde ao Ensino Fundamental I. 
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que a meta de toda avaliação neuropsicológica é a construção de subsídios para serem 

ofertados à equipe interdisciplinar que acompanha e intervém sobre a criança avaliada. 
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5. Resultados: 

5.1. Apresentação dos resultados: 

5.1.1. QI’s e Índices Fatoriais da WISC-III: 

Apresentam-se aqui os dados obtidos a partir do desempenho de 21 crianças – 13 

crianças diagnosticadas com astrocitoma pilocítico e oito crianças diagnosticadas com 

meduloblastoma – nas Escalas Wechsler de Inteligência para Crianças – WISC-III. 

Inicialmente foram realizadas análises estatísticas descritivas a partir do desempenho 

dos grupos nos domínios do QI verbal, de Execução e Total, assim como nos Índices 

Fatoriais. Posteriormente esta análise foi estendida para cada um dos subtestes que 

compõem a escala, uma vez que estudos demonstram que a análise isolada dos QIs não 

é suficiente para a identificação de déficits mais sutis e específicos (Levisonh et. al., 

2000).  

Em se considerando todas as 21 crianças participantes, observa-se que o QIT foi 

de: igual ou superior a 90 em 13 crianças (61,9%), sendo nove de G1 e quatro de G2; 

entre 80 e 90 em quatro crianças (19,0%), sendo duas de G1 e duas de G2; abaixo de 80 

em quatro crianças (19,0%), sendo duas de G1 e duas de G2. Já o QIV foi: igual ou 

superior a 90 em 16 crianças (76%), sendo 10 de G1 e seis de G2; abaixo de 80 em 

cinco crianças (23,8%), sendo duas de G1 e três de G2. O QIE foi: igual ou superior a 

90 em 10 crianças (47,6%), sendo sete de G1 e três de G2; entre 80 e 90 em quatro 

crianças (19,0%), sendo todas de G1 e; abaixo de 80 em sete crianças (33,3%), sendo 

duas de G1 e cinco de G2. Ressalta-se que a análise isolada de cada subgrupo indicou 
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melhor desempenho das crianças com astrocitoma pilocítico (G1) em relação às 

crianças com meduloblastoma (G2) em todas as dimensões da WISC-III.  

A tabela 3 apresenta os desempenhos em QI obtidos pelas crianças participantes 

na WISC-III.  

Sujeito/Gênero Grupo QIV QIE QIT ICV IOP IRD IVP 
1 ♀ G1 78 90 82 80 89 78 99 
2 ♂ G1 105 81 93 108 80 78 93 
3 ♂ G1 100 108 104 105 107 78 99 
4 ♀ G1 106 100 103 105 98 102 96 
5 ♀ G1 125 112 120 123 111 119 107 
6 ♀ G1 105 77 91 102 82 102 76 
7 ♂ G1 99 110 104 95 111 122 104 
8 ♀ G1 70 64 64 77 67 59 67 
9 ♀ G1 121 97 110 120 96 113 101 

10 ♀ G1 122 119 123 123 119 119 107 
11 ♂ G1 103 88 95 99 83 102 113 
12 ♀ G1 68 83 73 71 83 72 79 
13 ♂ G1 93 86 89 93 88 90 93 
14 ♂ G2 98 75 85 99 75 90 76 
15 ♀ G2 108 98 103 113 99 96 96 
16 ♀ G2 71 53 59 78 58 64 61 
17 ♀ G2 71 63 64 66 68 84 64 
18 ♂ G2 104 74 88 107 78 87 68 
19 ♀ G2 113 73 93 115 77 99 68 
20 ♂ G2 93 97 94 93 96 90 99 
21 ♀ G2 111 95 103 110 99 110 79 

Tabela 3: Desempenho das crianças participantes nos QI’s e Índices Fatoriais da WISC III. 
Legenda: ♂ - crianças do sexo masculino; ♀- crianças do sexo feminino; G1 – crianças 
diagnosticadas com astrocitoma pilocítico; G2 – crianças diagnosticadas com 
meduloblastoma; QIV – QI Verbal da WISC-III; QIE – QI de Execução da WISC-III; QIT 
– QI Total da WISC-III; ICV – Índice Compreensão Verbal da WISC-III; IOP – Índice 
Organização Perceptual da WISC-III; IRD – Índice Resistência à Distração da WISC-III; 
IVP – Índice Velocidade de Processamento da WISC-III. 
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5.1.2. Subtestes da WISC-III: 

No que diz respeito à análise dos subtestes da WISC-III, destacam-se diferenças 

importantes entre os dois subgrupos. Em todos os subtestes, G1 apresentou desempenho 

médio dentro do esperado, com escores ponderados acima de oito pontos38. O 

desempenho de G1 foi superior ao de G2 em todos os subtestes da escala, a exceção de 

Semelhanças e Compreensão, os quais se caracterizaram por melhor desempenho médio 

das crianças com meduloblastoma. As crianças de G2 apresentaram desempenho 

insatisfatório (Pontuação Ponderada abaixo da média em mais de 1DP) em cinco 

subtestes, com destaque para Informação (m=6,25); Código (m=5,25); Arranjo de 

Figuras (m=6,38) e; Procurar Símbolos (m=6,52).  A Tabela 4 apresenta os pontos 

ponderados obtidos pela amostra total de crianças participantes (G1+G2; n=21) nos 

subtestes da WISC-III. 

 
 
 
 

                                                           
38 Ressalta-se que, na padronização brasileira da WISC-III, os escores dos subtestes foram ajustados para uma escala de média 10 e 
desvio-padrão 3 (10±3z). 
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5.2. Análise estatística descritiva e inferencial: 

A segunda etapa da análise de dados consistiu na verificação dos contrastes entre 

escores da WISC-III (QI’s e Índices Fatoriais) a partir de categorias nominais 

estabelecidas em relação aos principais fatores de risco a que as crianças com tumores 

de SNC podem estar submetidas, as quais foram citadas anteriormente. O efeito 

diferenciador das instâncias de cada uma das variáveis independentes supracitadas sobre 

as variáveis dependentes estudadas (escores derivados do desempenho dos participantes 

na WISC-III) foi analisado em três fases: 1) No interior da amostra total de crianças 

Sujeito Grupo CF INF COD SEM AF ARIT CUB VOC AO COMP PS DIG 

1 ♀ G1 11 7 9 6 10 6 7 9 6 5 11 7 
2 ♂ G1 9 8 8 14 7 8 8 13 14 11 10 5 
3 ♂ G1 9 10 11 9 11 6 14 15 12 10 9 7 
4 ♀ G1 9 9 15 9 7 11 8 14 11 12 8 10 
5 ♀ G1 14 14 11 15 10 14 11 17 12 10 12 13 
6 ♀ G1 8 8 5 7 5 12 10 14 6 13 7 9 
7 ♂ G1 15 8 10 8 13 12 9 10 10 11 12 16 
8 ♀ G1 7 4 4 5 4 1 8 8 1 8 4 5 
9 ♀ G1 12 12 9 13 7 13 9 13 10 16 12 12 

10 ♀ G1 13 12 12 13 10 12 14 19 15 12 11 15 
11 ♂ G1 8 12 12 10 8 12 7 10 7 8 13 9 
12 ♀ G1 11 3 8 7 5 4 8 7 6 4 5 7 
13 ♂ G1 6 6 7 8 7 9 10 13 10 9 11 8 
14 ♂ G2 7 6 7 9 6 8 5 12 7 13 5 9 
15 ♀ G2 7 8 8 14 9 8 11 13 13 14 11 11 
16 ♀ G2 1 3 2 6 2 1 4 10 7 7 4 7 
17 ♀ G2 6 1 2 3 7 9 4 5 4 9 5 6 
18 ♂ G2 10 8 4 12 5 8 6 13 6 12 5 8 
19 ♀ G2 8 9 4 11 4 11 7 16 7 14 5 9 
20 ♂ G2 11 7 9 12 9 9 8 8 10 9 11 8 
21 ♀ G2 13 8 6 15 9 12 11 12 7 12 7 12 

Tabela 4: resultados obtidos pela amostra total das crianças participantes (G1+G2; n=21) nos subtestes da WISC-III. Legenda: CF: 
Completar Figuras; INF: Informação; COD: Código; SEM: Semelhanças; AF: Arranjo de Figuras; ARIT: Aritmética; CUB: Cubos; VOC: 
Vocabulário; AO: Armar Objetos; COMP: Compreensão; PS: Procurar Símbolos; DIG: Dígitos. 
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participantes (n=21); 2) No interior de G1, subgrupo de crianças diagnosticadas com 

astrocitoma pilocítico (n=13) e; 3) No interior de G2, subgrupo de crianças 

diagnosticadas com meduloblastoma (n=8). Para tanto, foi utilizado o teste Ü de Mann-

Whitney - com nível de significância de 0,05 para rejeição da hipótese nula na 

comparação dos grupos. Nas próximas seções, os resultados serão discutidos a partir da 

consideração de cada variável independente. 

5.2.1. Diagnóstico e tratamento da criança: 

A variável independente diagnóstico da criança apresenta duas instâncias de 

categorização, a saber, astrocitoma pilocítico e meduloblastoma, ambos subtipos 

histológicos de tumores diagnosticados na fossa posterior do SNC.  Como afirmado 

anteriormente, o diagnóstico da criança está diretamente relacionado ao tipo de 

tratamento administrado39, de modo que as variáveis diagnóstico da criança e tipo de 

tratamento se sobrepõem. Uma vez que suas respectivas instâncias de categorias 

dividem a amostra total de participantes em subgrupos idênticos, os contrastes 

verificados nos desempenhos dos participantes em função da variável diagnóstico da 

criança implicam diretamente em contrastes em função da variável tratamento da 

criança.  

Como abordado anteriormente, as oito crianças em G2 apresentaram 

desempenho médio inferior ao das 13 crianças em G1 em todos os QI’s e Índices 

Fatoriais fornecidos pela WISC-III. Contudo, observou-se inversão deste quadro nas 

                                                           
39 No presente estudo, as crianças diagnosticadas com astrocitoma pilocítico foram submetidas apenas à cirurgia de ressecção 
tumoral. Já as crianças diagnosticadas com meduloblastoma – todas classificadas em alto risco - foram submetidas ao Protocolo 
Parker, o qual consiste em: cirurgia, quimioterapia endovenosa (Vincristina, Carmustina e Cisplatina), radioterapia de crânio e 
neuro-eixo (36 Gy), seguida de reforço em leito tumoral (18 Gy) (dose total = 54 Gy). 
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pontuações ponderadas dos subtestes Compreensão e Semelhanças – nos quais as 

crianças com meduloblastoma apresentaram desempenho médio superior ao das 

crianças com astrocitoma pilocítico.  

Através do uso do teste Ü de Mann-Whitney, foram evidenciadas diferenças 

estatisticamente significativas entre os desempenhos das crianças na WISC-III em 

função do diagnóstico para a amostra total de participantes (G1+G2). A diferença entre 

os dois grupos diagnósticos em questão atingiu significância estatística para o QIE 

(p=0,05; Ü de Mann-Whitney = 25,5) - dimensão da inteligência relacionada às 

habilidades não-verbais -, e para o Índice Fatorial Velocidade de Processamento 

(p=0,01; Ü de Mann-Whitney = 18,5). No que se refere às pontuações ponderadas nos 

subtestes, foram significativas as diferenças entre os grupos diagnósticos em Código 

(p=0,008; Ü de Mann-Whitney=15,5), Cubos (p=0,05; Ü de Mann-Whitney=26,0) e 

Procurar Símbolos (p=0,04; Ü de Mann-Whitney=24,0). Ressalta-se que estas 

diferenças situam-se exclusivamente no domínio das habilidades não-verbais, e que os 

subtestes em que foram verificadas tais diferenças são realizados com marcação de 

tempo. Tais constatações serão discutidas posteriormente.  

A tabela 5 apresenta as médias obtidas a partir do desempenho global dos 

participantes, bem como o resultado da verificação, através do Ü de Mann-Whitney,  

dos contrastes entre os grupos no que tange aos QI’s e Índices Fatoriais da WISC-III em 

função da variável diagnóstico da criança para a amostra total de participantes (G1+G2; 

n=21), bem como de cada subgrupo isoladamente.  
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 Grupos N MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

Ü de Mann-
Whitney 

Significância 
(bicaudal) 

QIV 
G1 13 99,6 18,48 

48,50 ,800 G2 8 96,1 16,83 

TOTAL 21 98,2 17,53 

QIE 
G1 13 93,4 15,90 

25,50 
 

,055 
 

G2 8 78,5 16,68 

TOTAL 21 87,7 17,45 

QIT 
G1 13 96,2 17,10 

33,00 ,168 G2 8 86,1 16,51 

TOTAL 21 92,3 17,21 

ICV 
G1 13 100,0 16,88 

50,00 ,885 G2 8 97,6 17,67 

TOTAL 21 99,1 16,79 

IOP 
G1 13 93,3 15,16 

29,50 ,103 G2 8 81,2 15,26 

TOTAL 21 88,7 16,00 

IRD 
G1 13 94,9 20,55 

43,00 ,513 G2 8 90,0 13,29 

TOTAL 21 93,0 17,92 

IVP 
G1 13 94,9 13,45 

18,50 ,015 G2 8 76,3 14,31 

TOTAL 21 87,8 16,29 
Tabela 5: Desempenho médio e verificação, através do Ü de Mann-Whitney, de diferenças nos QI’s e 
Índices Fatoriais da WISC-III para a amostra total de participantes (G1 + G2; n=21) em função da 
variável diagnóstico da criança. Diferenças estatisticamente significativas (p≤0,05) podem ser verificadas 
no desempenho das crianças no QI de Execução (QIE), no Índice Fatorial Velocidade de Processamento 
(IVP) (valores em destaque). Legenda: QIV – QI Verbal da WISC-III; QIE – QI de Execução da WISC-
III; QIT – QI Total da WISC-III; ICV – Índice Compreensão Verbal da WISC-III; IOP – Índice 
Organização Perceptual da WISC-III; IRD – Índice Resistência à Distração da WISC-III; IVP – Índice 
Velocidade de Processamento da WISC-III. 

 

A Tabela 6 apresenta o desempenho médio e a verificação, através do Ü de 

Mann-Whitney, dos contrastes nos pontos ponderados obtidos pelas crianças da amostra 

total de participantes (G1+G2; n=21) nos subtestes da WISC-III, em em função da 

variável diagnóstico da criança.  
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 Grupos N MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

Ü de Mann-
Whitney 

Significância 
(bicaudal) 

CF 
G1 13 10,2 2,76 

32,00 ,145 G2 8 7,87 3,64 

TOTAL 21 9,29 3,24 

INF 
G1 13 8,69 3,27  

30,50 
 

 
,114 

 
G2 8 6,25 2,81 

TOTAL 21 7,76 3,27 

COD 
G1 13 9,31 3,01  

15,50 
 

 
,008 

 
G2 8 5,25 2,65 

TOTAL 21 7,76 3,46 

SEM 
G1 13 9,54 3,23  

44,50 
 

 
,586 

 
G2 8 10,3 4,06 

TOTAL 21 9,81 3,48 

AF 
G1 13 8 2,64 

34,50 ,200 G2 8 6,38 2,61 

TOTAL 21 7,38 2,69 

ARIT 
G1 13 9,23 3,96 

40,50 ,399 G2 8 8,25 3,28 

TOTAL 21 8,86 3,66 

CUB 
G1 13 9,46 2,33 

26,00 ,057 G2 8 7 2,82 

TOTAL 21 8,52 2,75 

VOC 
G1 13 12,5 3,52 

39,50 ,361 G2 8 11,1 3,39 

TOTAL 21 12 3,45 

AO 
G1 13 9,23 3,87 

39,00 ,340 G2 8 7,63 2,72 

TOTAL 21 8,62 3,5 

COMP 
G1 13 9,92 3,22 

37,50 ,291 G2 8 11,3 2,60 

TOTAL 21 10,4 3,01 

PS 
G1 13 9,62 2,84 

24,00 ,040 G2 8 6,62 2,82 

TOTAL 21 8,48 3,14 

DIG 
G1 13 9,46 3,57 

49,00 ,827 G2 8 8,75 1,98 

TOTAL 21 9,19 3,02 
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entre o desempenho das crianças com e sem hidrocefalia atingiu significância estatística 

para os subtestes Cubos (p=0,006; Ü de Mann-Whitney=3,50) e Vocabulário (p=0,05; U 

de Mann Whitney=13,0).  

A tabela 7 apresenta o desempenho médio e o resultado da verificação, através 

do teste Ü de Mann-Whitney, das diferenças nos QI’s e Índices Fatoriais da WISC-III 

para as crianças do grupo total de participantes (G1+G2; n=21) em função da variável 

presença de hidrocefalia ao diagnóstico.  

 Grupos N MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

U de Mann-
Whitney 

Significância 
(bicaudal) 

QIV 
Sem Hidro 4 109,50 9,46 

17,50 ,139 
Com Hidro 17 95,65 18,12 

QIE 
Sem Hidro 4 99,75 18,06  

19,00 
 

,179 Com Hidro 17 84,94 16,59 

QIT 
Sem Hidro 4 105,25 13,22  

15,50 
 

,097 Com Hidro 17 89,35 16,92 

ICV 
Sem Hidro 4 110,00 9,27 

18,00 ,151 
Com Hidro 17 96,59 17,31 

IOP 
Sem Hidro 4 101,75 15,52 

14,50 ,080 
Com Hidro 17 85,71 14,92 

IRD 
Sem Hidro 4 102,25 17,59 

21,50 ,261 
Com Hidro 17 90,88 17,81 

IVP 
Sem Hidro 4 90,25 15,13 

28,50 ,621 
Com Hidro 17 87,29 16,94 

Tabela 7: Desempenho médio e verificação, através do Ü de Mann-Whitney, de diferenças nos escores 
de QIV a IVP para as crianças da amostra total de participantes (G1+G2; n=21) em função da variável 
presença de hidrocefalia ao diagnóstico. Não foram verificados contrastes estatisticamente significativos 
entre os subgrupos para a amostra total de participantes em função da variável presença de hidrocefalia 
ao diagnóstico. Legenda: QIV – QI Verbal da WISC-III; QIE – QI de Execução da WISC-III; QIT – QI 
Total da WISC-III; ICV – Índice Compreensão Verbal da WISC-III; IOP – Índice Organização 
Perceptual da WISC-III; IRD – Índice Resistência à Distração da WISC-III; IVP – Índice Velocidade de 
Processamento da WISC-III. 

A tabela 8 apresenta o desempenho médio e o resultado da verificação, através 

do teste Ü de Mann-Whitney, das diferenças de desempenho nos subtestes da WISC-III 
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para as crianças do grupo total de participantes (G1+G2; n=21) em função da variável 

presença de hidrocefalia ao diagnóstico.  

 Grupos N MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

U de Mann-
Whitney 

Significância 
(bicaudal) 

CF 
Sem Hidro 4 10,75 2,63 

22,00 ,280 
Com Hidro 17 8,94 3,34 

INF 
Sem Hidro 4 9,50 1,91 

19,00 ,173 
Com Hidro 17 7,35 3,42 

COD 
Sem Hidro 4 8,50 3,51 

28,00 ,589 
Com Hidro 17 7,59 3,53 

SEM 
Sem Hidro 4 11,00 3,65 

25,50 ,445 
Com Hidro 17 9,53 3,50 

AF 
Sem Hidro 4 8,75 2,63 

20,00 ,205 
Com Hidro 17 7,06 2,68 

ARIT 
Sem Hidro 4 10,50 3,00 

22,50 ,297 
Com Hidro 17 8,47 3,77 

CUB 
Sem Hidro 4 12,25 2,06 

3,50 ,006 
Com Hidro 17 7,65 2,09 

VOC 
Sem Hidro 4 15,00 2,94 

13,00 ,058 
Com Hidro 17 11,24 3,23 

AO 
Sem Hidro 4 10,00 4,24 

26,00 ,468 
Com Hidro 17 8,29 3,36 

COMP 
Sem Hidro 4 11,75 1,25 

22,00 ,280 
Com Hidro 17 10,12 3,23 

PS 
Sem Hidro 4 8,50 1,91 

33,00 ,928 
Com Hidro 17 8,47 3,41 

DIG 
Sem Hidro 4 10,75 3,50 

22,50 ,299 
Com Hidro 17 8,82 2,89 

Tabela 8: Desempenho médio e verificação, através do Ü de Mann-Whitney, de diferenças nos subtestes 
da WISC-III para a amostra total de participantes (G1 + G2; n=21) em função da variável presença de 
hidrocefalia ao diagnóstico. Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) pode ser verificada no 
desempenho das crianças nos subtestes Cubos e Vocabulário. Os valores grifados indicam a significância 
estatística nos referidos subtestes. Legenda: CF: Completar Figuras; INF: Informação; COD: Código; 
SEM: Semelhanças; AF: Arranjo de Figuras; ARIT: Aritmética; CUB: Cubos; VOC: Vocabulário; AO: 
Armar Objetos; COMP: Compreensão; PS: Procurar Símbolos; DIG: Dígitos. 
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Embora tenha havido, de forma geral, superioridade das crianças sem 

hidrocefalia ao diagnóstico nos subtestes, QI’s e Índices Fatoriais da WISC-III, esta 

diferenciação atingiu significância estatística apenas para os subtestes Cubos (p=0,02; Ü 

de Mann-Whitney=1,50) e Vocabulário (p=0,03; Ü de Mann-Whitney=2,50).   

A tabela 9 apresenta o desempenho médio e o resultado da verificação, através 

do teste Ü de Mann-Whitney, das diferenças nos QI’s e Índices Fatoriais da WISC-III 

nos QI’s e Índices Fatoriais da WISC-III para as crianças diagnosticadas com 

astrocitoma pilocítico (G1; n=13) em função da variável presença de hidrocefalia ao 

diagnostico.     

 Grupos N MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

U de Mann-
Whitney 

Significância 
(bicaudal) 

QIV 
Sem Hidro 3 109,00 11,53 

9,50 ,352 
Com Hidro 10 96,80 19,69 

QIE 
Sem Hidro 3 101,33 21,77 

11,00 ,499 
Com Hidro 10 91,10 14,32 

QIT 
Sem Hidro 3 106,00 16,09 

8,50 ,271 
Com Hidro 10 93,30 17,06 

ICV 
Sem Hidro 3 110,00 11,35 

8,00 ,235 
Com Hidro 10 97,10 17,57 

IOP 
Sem Hidro 3 102,67 18,87 

10,00 ,397 
Com Hidro 10 90,60 13,78 

IRD 
Sem Hidro 3 99,67 20,59 

12,50 ,669 
Com Hidro 10 93,50 21,42 

IVP 
Sem Hidro 3 94,00 16,09 

15,00 1,000 
Com Hidro 10 95,20 13,53 

Tabela 9: Desempenho médio e verificação, através do Ü de Mann-Whitney, de diferenças nos escores 
de QIV a IVP para as crianças diagnosticadas com astrocitoma pilocítico (G1; n=13) em função da 
variável presença de hidrocefalia ao diagnóstico. Não houve significância estatística para a diferenciação 
do desempenho das crianças de G1 nos QI’s e Índices Fatoriais da WISC III em função da variável 
presença de hidrocefalia ao diagnóstico. Legenda: QIV – QI Verbal da WISC-III; QIE – QI de Execução 
da WISC-III; QIT – QI Total da WISC-III; ICV – Índice Compreensão Verbal da WISC-III; IOP – Índice 
Organização Perceptual da WISC-III; IRD – Índice Resistência à Distração da WISC-III; IVP – Índice 
Velocidade de Processamento da WISC-III. 
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A tabela 10 apresenta o desempenho médio e o resultado da verificação, através 

do teste Ü de Mann-Whitney, das diferenças nos subtestes da WISC-III para as crianças 

diagnosticadas com astrocitoma pilocítico (G1; n=13) em função da variável presença 

de hidrocefalia ao diagnóstico.  

 Grupos N MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

U de Mann-
Whitney 

Significância 
(bicaudal) 

CF 
Sem Hidro 3 10,00 2,64 

14,50 ,932 
Com Hidro 10 10,20 2,93 

INF 
Sem Hidro 3 10,00 2,00 

10,00 ,393 
Com Hidro 10 8,30 3,56 

COD 
Sem Hidro 3 9,33 3,78 

13,00 ,734 
Com Hidro 10 9,30 2,98 

SEM 
Sem Hidro 3 9,67 3,05 

14,50 ,932 
Com Hidro 10 9,50 3,44 

AF 
Sem Hidro 3 8,67 3,21 

11,50 ,546 
Com Hidro 10 7,80 2,61 

ARIT 
Sem Hidro 3 10,00 3,46 

13,50 ,797 
Com Hidro 10 9,00 4,24 

CUB 
Sem Hidro 3 12,67 2,30 

1,50 ,020 
Com Hidro 10 8,50 1,26 

VOC 
Sem Hidro 3 16,00 2,64 

2,50 ,033 
Com Hidro 10 11,40 3,09 

AO 
Sem Hidro 3 11,00 4,58 

9,50 ,347 
Com Hidro 10 8,70 3,74 

COMP 
Sem Hidro 3 11,67 1,52 

7,00 ,174 
Com Hidro 10 9,40 3,47 

PS 
Sem Hidro 3 9,00 2,00 

10,00 ,393 
Com Hidro 10 9,80 3,12 

DIG 
Sem Hidro 3 10,33 4,16 

12,50 ,670 
Com Hidro 10 9,20 3,58 

Tabela 10: Desempenho médio e verificação, através do Ü de Mann-Whitney, de diferenças nos 
subtestes da WISC-III para as crianças diagnosticadas com astrocitoma pilocítico (G1; n=13) em função 
da variável presença de hidrocefalia ao diagnóstico. Diferença estatisticamente significativa (p≤0,05) 
pode ser verificada no desempenho das crianças nos subtestes Cubos e Vocabulário (valores em 
destaque). Legenda: CF: Completar Figuras; INF: Informação; COD: Código; SEM: Semelhanças; AF: 
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fossa posterior (Aarsen et. al., 2009; Bugalho et. al., 2006; Beebe et. al., 2005; Steinlin 

et. al., 2003; Stargatt et. al., 2002; Riva & Giorgi, 2000; Levisohn et. al., 2000). 

Na amostra total de participantes (G1+G2; n=21), 11 crianças tiveram tumores 

localizados nos hemisférios cerebelares (HC) – sendo sete de G1 e quatro de G2, e 10 

crianças tiveram tumores localizados no vermis cerebelar (VC - linha média do 

cerebelo) – sendo seis de G1 e quatro de G2.  

As crianças com tumores localizados no vermis cerebelar obtiveram 

desempenho médio superior ao de crianças com tumores localizados nos hemisférios 

cerebelares em todos os QI’s e Índices Fatoriais da WISC-III, a exceção do Índice 

Fatorial Resistência à Distração – no qual ocorreu o inverso. No que tange às 

pontuações ponderadas nos subtestes, o resultado foi misto. As crianças com tumores 

localizados nos hemisférios cerebelares obtiveram desempenho superior nos subtestes 

Aritmética, Vocabulário, Compreensão e Dígitos. Nos demais subtestes, as crianças 

com tumores na linha média apresentaram desempenho médio superior. Contudo, 

embora estas diferenças existam, as discrepâncias entre o desempenho nos QI’s, Índices 

Fatoriais e pontuações ponderadas dos subtestes segundo as instâncias da variável 

localização do tumor não foram estatisticamente significativas para a amostra total de 

participantes (G1+G2; n=21). 

A tabela 11 apresenta o desempenho médio, bem como o resultado da 

verificação dos contrastes nos QI’s e Índices Fatoriais da WISC-III das crianças da 

amostra total de participantes (G1+G2; n=21) no que tange aos QI’s e Índices Fatoriais 

da WISC-III segundo a variável localização do tumor.  
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 Grupos N MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

U de Mann-
Whitney 

Significância 
(bicaudal) 

QIV 
HC 11 97,91 19,89 

54,50 ,972 VC 10 98,70 15,57 

QIE 
HC 11 86,45 20,12 

51,50 ,805 VC 10 89,20 14,92 

QIT 
HC 11 91,45 19,49 

54,00 ,944 VC 10 93,40 15,29 

ICV 
HC 11 98,09 19,17 

52,00 ,832 VC 10 100,30 14,67 

IOP 
HC 11 87,82 17,98 

50,00 ,724 VC 10 89,80 14,39 

IRD 
HC 11 95,00 19,15 

47,50 ,596 
VC 10 90,90 17,22 

IVP 
HC 11 84,64 17,09 

45,00 ,480 VC 10 91,40 15,45 
Tabela 11: Desempenho médio e verificação, através do Ü de Mann-Whitney, de diferenças nos QI’s e 
Índices Fatoriais da WISC-III para a amostra total de participantes (G1 + G2; n=21) em função da 
variável localização do tumor. Como pode ser observado, para nenhuma das variáveis dependentes foi 
atingido grau estatisticamente significativo de diferenciação (p≤0,05) entre o desempenho das crianças 
nos escores derivados da WISC III em função do local da lesão expansiva no cerebelo. Legenda: CF: 
Completar Figuras; INF: Informação; COD: Código; SEM: Semelhanças; AF: Arranjo de Figuras; ARIT: 
Aritmética; CUB: Cubos; VOC: Vocabulário; AO: Armar Objetos; COMP: Compreensão; PS: Procurar 
Símbolos; DIG: Dígitos; HC – tumor localizado em um dos hemisférios cerebelares; VC – tumores 
localizados no vermis cerebelar (linha média do cerebelo). 

 

A tabela 12 apresenta o desempenho médio, bem como o resultado da 

verificação dos contrastes nos escores ponderados dos subtestes da WISC-III das 

crianças da amostra total de participantes (G1+G2; n=21) em função da variável 

localização do tumor.  

 Grupos N MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

U de Mann-
Whitney 

Significância 
(bicaudal) 

CF 
HC 11 9,09 3,91 

53,50 ,915 
VC 10 9,50 2,50 

INF 
HC 11 7,55 3,98 

53,50 ,915 
VC 10 8,00 2,44 

COD 
HC 11 7,64 4,10 

52,50 ,860 
VC 10 7,90 2,80 
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SEM 
HC 11 8,82 3,31 

37,00 ,203 
VC 10 10,90 3,51 

AF 
HC 11 7,00 3,22 

43,50 ,413 
VC 10 7,80 2,04 

ARIT 
HC 11 9,18 4,07 

46,50 ,545 
VC 10 8,50 3,34 

CUB 
HC 11 8,09 3,04 

47,00 ,569 
VC 10 9,00 2,44 

VOC 
HC 11 12,09 3,75 

46,50 ,546 
VC 10 11,80 3,29 

AO 
HC 11 8,36 2,73 

50,00 ,721 
VC 10 8,90 4,33 

COMP 
HC 11 10,82 3,37 

44,50 ,457 
VC 10 10,00 2,66 

PS 
HC 11 7,64 3,17 

42,00 ,353 
VC 10 9,40 2,98 

DIG 
HC 11 9,55 3,04 

46,50 ,546 
VC 10 8,80 3,12 

Tabela 12: Desempenho médio e verificação, através do Ü de Mann-Whitney, de diferenças nos 
subtestes da WISC-III para a amostra total de participantes (G1 + G2; n=21) em função da variável 
localização do tumor. Como pode ser observado, para nenhuma das variáveis dependentes foi atingido 
grau estatisticamente significativo de diferenciação (p≤0,05) entre o desempenho das crianças nos 
subtestes da WISC III em função do local da lesão expansiva no cerebelo. Legenda: CF: Completar 
Figuras; INF: Informação; COD: Código; SEM: Semelhanças; AF: Arranjo de Figuras; ARIT: 
Aritmética; CUB: Cubos; VOC: Vocabulário; AO: Armar Objetos; COMP: Compreensão; PS: Procurar 
Símbolos; DIG: Dígitos; HC – tumor localizado em um dos hemisférios cerebelares; VC – tumores 
localizados no vermis cerebelar (linha média do cerebelo). 

As figuras 7 e 8 apresentam, respectivamente, a representação gráfica das 

médias obtidas pela amostra total de participantes (G1+G2; n=21) nos QI’s e Índices 

Fatoriais (figura 7), e nos subtestes da WISC-III (figura 8), em função da variável 

localização do tumor. 
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b. G1 – crianças diagnosticadas com astrocitoma pilocítico: 

Dentre as 13 crianças diagnosticadas com astrocitoma pilocítico (G1; n=13), sete 

tiveram tumores localizados em um dos hemisférios cerebelares (HC) e seis tiveram 

tumores localizados no vermis cerebelar (VC).  

Em todos os QI’s, Índices Fatoriais e pontuações ponderadas dos subtestes da 

WISC-III as crianças com tumores localizados nos hemisférios cerebelares tiveram 

desempenho médio superior ao de crianças com tumores localizados no vermis 

cerebelar, a exceção do subteste Procurar Símbolos – no qual ocorreu o inverso.  

Contudo, para este subgrupo não foram identificadas diferenças estatisticamente 

significativas entre o desempenho nos QI’s, Índices Fatoriais e pontuações ponderadas 

dos subtestes segundo as instâncias da variável localização do tumor. 

A tabela 13 apresenta o desempenho médio e o resultado da verificação dos 

contrastes  nos QI’s e Índices Fatoriais da WISC-III das crianças diagnosticadas com 

astrocitoma pilocítico (G1; n=13) segundo a variável localização do tumor.  

 Grupos N MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

U de Mann-
Whitney 

Significância 
(bicaudal) 

QIV 
HC 7 103,43 18,57 

15,50 ,431 
VC 6 95,17 19,03 

QIE 
HC 7 98,14 13,60 

14,00 ,317 
VC 6 88,00 17,85 

QIT 
HC 7 100,71 14,98 

13,00 ,252 
VC 6 91,00 19,27 

ICV 
HC 7 103,00 17,25 

16,50 ,519 
VC 6 96,67 17,35 

IOP 
HC 7 98,29 12,27 

12,50 ,223 VC 6 87,67 17,27 

IRD HC 7 101,14 19,49 13,50 ,278 
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VC 6 87,67 20,98 

IVP 
HC 7 94,57 12,20 

21,00 1,000 
VC 6 95,33 15,97 

Tabela 13: Desempenho médio e verificação, através do Ü de Mann-Whitney, de diferenças nos QI’s e 
Índices Fatoriais da WISC-III para as crianças diagnosticadas com astrocitoma pilocítico (G1; n=13) em 
função da variável localização do tumor. Como pode ser observado, não foi atingido grau estatisticamente 
significativo de diferenciação (p≤0,05) entre o desempenho das crianças com astrocitoma pilocítico nos 
escores derivados da WISC III em função do local da lesão expansiva no cerebelo. Legenda: QIV – QI 
Verbal da WISC-III; QIE – QI de Execução da WISC-III; QIT – QI Total da WISC-III; ICV – Índice 
Compreensão Verbal da WISC-III; IOP – Índice Organização Perceptual da WISC-III; IRD – Índice 
Resistência à Distração da WISC-III; IVP – Índice Velocidade de Processamento da WISC-III; HC – tumor 
localizado em um dos hemisférios cerebelares; VC – tumores localizados no vermis cerebelar (linha média 
do cerebelo). 

A tabela 14 apresenta o desempenho médio e o resultado da verificação dos 

contrastes nos escores ponderados dos subtestes da WISC-III para as crianças 

diagnosticadas com astrocitoma pilocítoco (G1; n=13) segundo a variável localização 

do tumor.  

 Grupos N MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

U de Mann-
Whitney 

Significância 
(bicaudal) 

CF 
HC 7 11,14 2,67 

11,00 ,150 
VC 6 9,00 2,60 

INF 
HC 7 9,14 3,48  

16,00 
 

,470 VC 6 8,17 3,25 

COD 
HC 7 9,86 3,07 

17,00 ,566 
VC 6 8,67 3,07 

SEM 
HC 7 9,71 3,09 

19,00 ,774 
VC 6 9,33 3,67 

AF 
HC 7 8,29 3,09 

19,00 ,770 
VC 6 7,67 2,25 

ARIT 
HC 7 10,29 3,77 

13,50 ,277 
VC 6 8,00 4,14 

CUB 
HC 7 9,86 2,11 

13,00 ,244 
VC 6 9,00 2,68 

VOC 
HC 7 12,86 3,33 

15,50 ,428 
VC 6 12,00 4,00 

AO 
HC 7 9,57 2,57 

20,00 ,885 
VC 6 8,83 5,26 
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Whitney=1,00), Índice Fatorial Organização Perceptual (p=0,02; Ü de Mann-

Whitney=0,00), Índice Fatorial Velocidade de Processamento (p=0,05; Ü de Mann-

Whitney=1,50), subteste Completar Figuras (p=0,05; Ü de Mann-Whitney=1,50), 

Subteste Semelhanças (p=0,02; Ü de Mann-Whitney=0,00), Subteste Cubos (p=0,04; Ü 

de Mann-Whitney=1,00) e Subteste Procurar Símbolos (p=0,04; Ü de Mann-

Whitney=1,50).  

A tabela 15 apresenta o desempenho médio e o resultado da verificação dos 

contrastes nos QI’s e Índices Fatoriais da WISC-III das crianças diagnosticadas com 

meduloblastoma (G2; n=8) segundo a variável localização do tumor.  

 

 Grupos N MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

U de Mann-
Whitney 

Significância 
(bicaudal) 

QIV 
HC 4 88,25 20,83 

5,00 ,384 
VC 4 104,00 7,87 

QIE 
HC 4 66,00 10,13 

1,00 ,043 
VC 4 91,00 11,40 

QIT 
HC 4 75,25 16,33 

1,00 ,042 
VC 4 97,00 7,34 

ICV 
HC 4 89,50 21,79 

5,00 ,386 
VC 4 105,75 8,84 

IOP 
HC 4 69,50 8,58 

,001 ,020 
VC 4 93,00 10,10 

IRD 
HC 4 84,25 14,84 

4,50 ,309 
VC 4 95,75 10,21 

IVP 
HC 4 67,25 6,50 

1,50 ,059 VC 4 85,50 14,61 
Tabela 15: Desempenho médio e verificação, através do Ü de Mann-Whitney, de diferenças nos QI’s e 
Índices Fatoriais da WISC-III para as crianças diagnosticadas com meduloblastoma (G2; n=8) em função 
da variável localização do tumor. Diferenças estatisticamente significativas (p≤0,05) foram encontradas 
entre o desempenho das crianças com meduloblastoma no QI de Execução, QI Total, Índice Fatorial 
Organização Perceptual e Índice Fatorial Velocidade de Processamento em função do local da lesão 
expansiva no cerebelo (valores em destaque). Legenda: QIV – QI Verbal da WISC-III; QIE – QI de 
Execução da WISC-III; QIT – QI Total da WISC-III; ICV – Índice Compreensão Verbal da WISC-III; 
IOP – Índice Organização Perceptual da WISC-III; IRD – Índice Resistência à Distração da WISC-III; 
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IVP – Índice Velocidade de Processamento da WISC-III; HC – tumor localizado em um dos hemisférios 
cerebelares; VC – tumores localizados no vermis cerebelar (linha média do cerebelo). 

A tabela 16 apresenta o desempenho médio e o resultado da verificação dos 

contrastes nos escores ponderados dos subtestes da WISC-III das crianças 

diagnosticadas com meduloblastoma (G2; n=8) segundo a variável localização do 

tumor.  

 Grupos N MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

U de Mann-
Whitney 

Significância 
(bicaudal) 

CF 
HC 4 5,50 3,10 

1,50 ,059 
VC 4 10,25 2,50 

INF 
HC 4 4,75 3,50 

4,00 ,237 
VC 4 7,75 ,50 

COD 
HC 4 3,75 2,36 

2,50 ,108 
VC 4 6,75 2,21 

SEM 
HC 4 7,25 3,50 

,001 ,020 
VC 4 13,25 1,50 

AF 
HC 4 4,75 2,21 

2,00 ,076 
VC 4 8,00 2,00 

ARIT 
HC 4 7,25 4,34 

6,50 ,655 
VC 4 9,25 1,89 

CUB 
HC 4 5,00 1,41 

1,00 ,041 
VC 4 9,00 2,44 

VOC 
HC 4 10,75 4,57 

6,50 ,661 
VC 4 11,50 2,38 

AO 
HC 4 6,25 1,50 

4,50 ,282 
VC 4 9,00 3,16 

COMP 
HC 4 10,75 3,30 

7,00 ,769 
VC 4 11,75 2,06 

PS 
HC 4 4,75 ,50 

1,50 ,044 
VC 4 8,50 3,00 

DIG 
HC 4 7,75 1,50 

4,00 ,243 
VC 4 9,75 2,06 

Tabela 16: Desempenho médio e verificação, através do Ü de Mann-Whitney, de diferenças nos subtestes 
da WISC-III para as crianças diagnosticadas com meduloblastoma (G2; n=8) em função da variável 
localização do tumor. Diferenças estatisticamente significativas (p≤0,05) foram encontradas entre o 
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a exceção do Índice Fatorial Velocidade de Processamento e dos subtestes Arranjo de 

Figuras e Cubos, nos quais esta ordem se inverte. Embora haja diferenças no 

desempenho entre os subgrupos estabelecidos a partir das instâncias de categorias da 

variável idade da criança ao diagnóstico, estes contrastes não foram estatisticamente 

significativos entre os desempenhos nos QI’s e Índices Fatoriais da WISC-III na 

amostra total de participantes (G1+G2). Observa-se diferença significativa entre o 

desempenho dos subgrupos no apenas no subteste Semelhanças (p=0,009; Ü de Mann-

Whitney=18,0).  

A tabela 17 apresenta o desempenho médio, bem como o resultado da 

verificação, através do teste Ü de Mann-Whitney, das diferenças nos QI’s e Índices 

Fatoriais da WISC-III das crianças da amostra total de participantes (G1+G2; n=21) em 

função da variável idade da criança ao diagnóstico.  

 Grupos N MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

U de Mann-
Whitney 

Significância 
(bicaudal) 

QIV 
Id≤6 anos  10 104,20 15,07 

33,50 ,130 
Id>6 anos 11 92,91 18,52 

QIE 
Id≤6 anos 10 88,20 17,22 

50,00 ,725 
Id>6 anos 11 87,36 18,49 

QIT 
Id≤6 anos 10 95,80 16,61 

44,50 ,459 
Id>6 anos 11 89,27 17,93 

ICV 
Id≤6 anos 10 105,60 13,15 

31,00 ,091 
Id>6 anos 11 93,27 18,12 

IOP 
Id≤6 anos 10 89,00 15,71 

52,50 ,860 
Id>6 anos 11 88,55 17,02 

IRD 
Id≤6 anos 10 94,90 16,79 

48,50 ,646 
Id>6 anos 11 91,36 19,55 

IVP 
Id≤6 anos 10 87,60 15,47 

52,50 ,860 
Id>6 anos 11 88,09 17,75 
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Tabela 17: Desempenho médio e verificação, através do Ü de Mann-Whitney, de diferenças nos QI’s e 
Índices Fatoriais da WISC-III para a amostra total de participantes (G1 + G2; n=21) em função da variável 
idade da criança ao diagnóstico. Para nenhuma das variáveis dependentes em questão foi atingido grau 
estatisticamente significativo de diferenciação (p≤0,05) entre o desempenho das crianças nos QI’s e Índices 
Fatoriais da WISC III em função da idade da criança ao diagnóstico. Legenda: QIV – QI Verbal da WISC-
III; QIE – QI de Execução da WISC-III; QIT – QI Total da WISC-III; ICV – Índice Compreensão Verbal 
da WISC-III; IOP – Índice Organização Perceptual da WISC-III; IRD – Índice Resistência à Distração da 
WISC-III; IVP – Índice Velocidade de Processamento da WISC-III. 

A tabela 18 apresenta o desempenho médio, bem como o resultado da 

verificação, através do teste Ü de Mann-Whitney, das diferenças nas pontuações 

ponderadas das crianças da amostra total de participantes (G1+G2; n=21) nos subtestes 

da WISC-III em função da variável idade da criança ao diagnóstico.  

 Grupos N MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

U de Mann-
Whitney 

Significância 
(bicaudal) 

CF 
Id≤6 anos 10 9,30 3,74 

48,50 ,645 
Id>6 anos 11 9,27 2,90 

INF 
Id≤6 anos 10 8,30 3,02 

48,00 ,617 
Id>6 anos 11 7,27 3,55 

COD 
Id≤6 anos 10 7,90 3,60 

54,50 ,972 
Id>6 anos 11 7,64 3,50 

SEM 
Id≤6 anos 10 11,90 2,99 

18,00 
 

,009 Id>6 anos 11 7,91 2,80 

AF 
Id≤6 anos 10 7,10 2,37 

51,00 ,776 
Id>6 anos 11 7,64 3,04 

ARIT 
Id≤6 anos 10 9,20 3,67 

51,00 ,776 
Id>6 anos 11 8,55 3,80 

CUB 
Id≤6 anos 10 8,10 2,51 

51,00 ,776 
Id>6 anos 11 8,91 3,01 

VOC 
Id≤6 anos 10 12,50 2,36 

47,00 ,570 
Id>6 anos 11 11,45 4,27 

AO 
Id≤6 anos 10 9,70 2,83 

34,00 ,134 
Id>6 anos 11 7,64 3,88 

COMP 
Id≤6 anos 10 11,60 2,54 

32,50 ,111 
Id>6 anos 11 9,36 3,10 

DS 
Id≤6 anos 10 8,50 3,10 

55,00 1,000 
Id>6 anos 11 8,45 3,32 



 

 
 

 

DIG 
Id≤6 anos
Id>6 anos
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desempenho médio superior ao das crianças diagnosticadas mais tardiamente, após os 

seis anos. As diferenças entre os desempenhos das crianças de G1 em função das 

instâncias da variável idade ao diagnóstico foram estatisticamente significativas no QI 

Verbal (p=0,025; Ü de Mann-Whitney=3,50) e no Índice Fatorial Compreensão Verbal 

da WISC-III (p=0,03; Ü de Mann-Whitney=4,00). Nas pontuações ponderadas dos 

subtestes, as crianças diagnosticadas mais precocemente foram superiores em dez dos 

12 subtestes da WISC-III. Somente em Arranjo de Figuras e Cubos os resultados  das 

crianças diagnosticadas em idade precoce foram levemente inferiores quando 

comparados com as crianças diagnosticadas após os seis anos. Dentre estes resultados, 

observa-se diferença significativa entre o desempenho dos subgrupos etários de G1 no 

subteste Semelhanças (p=0,02; Ü de Mann-Whitney=3,00).  

A tabela 19 apresenta o desempenho médio, bem como o resultado da 

verificação, através do teste Ü de Mann-Whitney, das diferenças nos QI’s e Índices 

Fatoriais da WISC-III para as crianças de G1 em função da variável idade da criança ao 

diagnóstico.  

 

 Grupos N MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

U de Mann-
Whitney 

Significância 
(bicaudal) 

QIV 
Id≤6 anos 4 114,25 10,24 

3,50 ,025 
Id>6 anos 9 93,11 17,85 

QIE 
Id≤6 anos 4 97,50 12,76 

14,00 ,537 
Id>6 anos 9 91,67 17,51 

QIT 
Id≤6 anos 4 106,50 11,38 

9,00 ,164 
Id>6 anos 9 91,67 17,72 

ICV 
Id≤6 anos 4 114,00 8,83 

4,00 ,030 
Id>6 anos 9 93,89 16,07 

IOP Id≤6 anos 4 96,25 12,71 15,50 ,699 
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Id>6 anos 9 92,11 16,68 

IRD 
Id≤6 anos 4 103,00 18,09 

12,50 ,390 
Id>6 anos 4 103,00 18,09 

IVP 
Id≤6 anos 4 99,25 6,13 

15,00 ,642 
Id>6 anos 9 93,00 15,61 

Tabela 19: Desempenho médio e verificação, através do Ü de Mann-Whitney, de diferenças nos QI’s e 
Índices Fatoriais da WISC-III para as crianças diagnosticadas com astrocitoma pilocítico (G1; n=13) em 
função da variável idade da criança ao diagnóstico. Foi atingido grau estatisticamente significativo de 
diferenciação (p≤0,05) entre o desempenho das crianças no QI Verbal e no Índice Fatorial Compreensão 
Verbal da WISC III em função da idade da criança ao diagnóstico (valores em destaque). Legenda: QIV – 
QI Verbal da WISC-III; QIE – QI de Execução da WISC-III; QIT – QI Total da WISC-III; ICV – Índice 
Compreensão Verbal da WISC-III; IOP – Índice Organização Perceptual da WISC-III; IRD – Índice 
Resistência à Distração da WISC-III; IVP – Índice Velocidade de Processamento da WISC-III. 

A tabela 20 apresenta o desempenho médio, bem como o resultado da 

verificação, através do teste Ü de Mann-Whitney, das diferenças nas pontuações 

ponderadas nos subtestes da WISC-III para as crianças diagnosticadas com astrocitoma 

pilocítico (G1; n=13) em função da variável idade da criança ao diagnóstico.  

 Grupos N MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

U de Mann-
Whitney 

Significância 
(bicaudal) 

CF 
Id≤6 anos 4 11,00 2,44 

12,00 ,351 
Id>6 anos 9 9,78 2,94 

INF 
Id≤6 anos 4 10,75 2,75 

8,00 ,119 
Id>6 anos 9 7,78 3,19 

COD 
Id≤6 anos 4 10,75 3,09 

12,50 ,393 
Id>6 anos 9 8,67 2,91 

SEM 
Id≤6 anos 4 12,75 2,63 

3,00 ,020 
Id>6 anos 9 8,11 2,36 

AF 
Id≤6 anos 4 7,75 1,50 

16,50 ,813 
Id>6 anos 9 8,11 3,10 

ARIT 
Id≤6 anos 4 11,50 2,64 

9,00 ,158 
Id>6 anos 9 8,22 4,14 

CUB 
Id≤6 anos 4 9,00 1,41 

17,50 ,937 
Id>6 anos 9 9,67 2,69 

VOC 
Id≤6 anos 4 14,25 1,89 

10,50 ,243 
Id>6 anos 9 11,67 3,87 

AO Id≤6 anos 4 11,75 1,70 7,50 ,101 



 

 
 

 

Id>6 anos

COMP 
Id≤6 anos
Id>6 anos

DS 
Id≤6 anos
Id>6 anos

DIG 
Id≤6 anos
Id>6 anos
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No que concerne aos QI’s e Índices Fatoriais da WISC-III, as crianças com 

meduloblastoma diagnosticadas após os seis anos (Idade>6anos) apresentaram 

desempenho médio levemente superior ao das crianças diagnosticadas mais 

precocemente (Idade≤6anos) no Índice Fatorial Resistência à Distração. Em todos os 

demais escores derivados da WISC-III as crianças com idade igual ou inferior a seis 

anos ao diagnóstico (Idade≤6anos) obtiveram melhor desempenho médio. Não foram 

encontradas, entretanto, diferenças significativas nos resultados dos QI’s e Índices 

Fatoriais da WISC-III em função das instâncias da variável idade ao diagnóstico para 

este subgrupo. Nas pontuações ponderadas dos subtestes, as crianças com 

meduloblastoma diagnosticadas após os seis anos (Idade>6anos) apresentaram 

desempenho médio levemente superior ao das crianças diagnosticadas mais 

precocemente (Idade≤6anos) nos subtestes Aritmética e Compreensão. Todavia, em 

todos os demais subtestes da WISC-III as crianças com idade igual ou inferior a seis 

anos (Idade≤6anos) ao diagnóstico obtiveram melhor desempenho médio. Ressalta-se, 

novamente, que estas diferenças de desempenho nos subtestes da WISC-III em função 

das instâncias da variável idade ao diagnóstico não foram estatisticamente significativas 

para G2. Estes resultados podem dever-se ao baixo efetivo de participantes neste 

subgrupo (n=8).  

A tabela 21 apresenta o desempenho médio, bem como o resultado da 

verificação, através do teste Ü de Mann-Whitney, das diferenças nos QI’s e Índices 

Fatoriais da WISC-III para as crianças diagnosticadas com meduloblastoma (G2; n=8) 

em função da variável idade da criança ao diagnóstico.  
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 Grupos N MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

U de Mann-
Whitney 

Significância 
(bicaudal) 

QIV 
Id≤6 anos 6 97,50 14,54 

5,50 ,867 
Id>6 anos 2 92,00 29,69 

QIE 
Id≤6 anos 6 82,00 17,91 

2,00 ,182 
Id>6 anos 2 68,00 7,07 

QIT 
Id≤6 anos 6 88,67 16,33 

4,00 ,502 
Id>6 anos 2 78,50 20,50 

ICV 
Id≤6 anos 6 100,00 13,05 

6,00 1,000 
Id>6 anos 2 90,50 34,64 

IOP 
Id≤6 anos 6 84,17 16,65 

3,00 ,314 
Id>6 anos 2 72,50 6,36 

IRD 
Id≤6 anos 6 89,50 14,96 

6,00 1,000 
Id>6 anos 2 91,50 10,60 

IVP 
Id≤6 anos 6 79,83 15,09 

2,50 ,241 
Id>6 anos 2 66,00 2,82 

Tabela 21: Desempenho médio e verificação, através do Ü de Mann-Whitney, de diferenças nos QI’s e 
Índices Fatoriais da WISC-III para as crianças diagnosticadas com meduloblastoma (G2; n=8) em função 
da variável idade da criança ao diagnóstico. Para nenhum dos escores da WISC-III foi atingido grau 
estatisticamente significativo de diferenciação (p≤0,05) entre o desempenho das crianças diagnosticadas 
com meduloblastoma (G2; n=8) em função da idade da criança ao diagnóstico. Legenda: QIV – QI Verbal 
da WISC-III; QIE – QI de Execução da WISC-III; QIT – QI Total da WISC-III; ICV – Índice 
Compreensão Verbal da WISC-III; IOP – Índice Organização Perceptual da WISC-III; IRD – Índice 
Resistência à Distração da WISC-III; IVP – Índice Velocidade de Processamento da WISC-III. 

 

A tabela 22 apresenta o desempenho médio, bem como o resultado da 

verificação, através do teste Ü de Mann-Whitney, das diferenças nas pontuações 

ponderadas das crianças diagnosticadas com meduloblastoma (G2; n=8) nos subtestes 

da WISC-III em função da variável idade da criança ao diagnóstico.  

 Grupos N MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

U de Mann-
Whitney 

Significância 
(bicaudal) 

CF 
Id≤6 anos 6 8,17 4,21 

4,00 ,502 
Id>6 anos 2 7,00 1,41 

INF 
Id≤6 anos 6 6,67 1,96 

6,00 1,000 
Id>6 anos 2 5,00 5,65 

COD Id≤6 anos 6 6,00 2,60 2,00 ,177 
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Id>6 anos 2 3,00 1,41 

SEM 
Id≤6 anos 6 11,33 3,32 

2,00 ,180 
Id>6 anos 2 7,00 5,65 

AF 
Id≤6 anos 6 6,67 2,87 

4,00 ,495 
Id>6 anos 2 5,50 2,12 

ARIT 
Id≤6 anos 6 7,67 3,61 

2,50 ,229 
Id>6 anos 2 10,00 1,41 

CUB 
Id≤6 anos 6 7,50 3,01 

3,50 ,399 
Id>6 anos 2 5,50 2,12 

VOC 
Id≤6 anos 6 11,33 1,96 

6,00 1,000 
Id>6 anos 2 10,50 7,77 

AO 
Id≤6 anos 6 8,33 2,65 

2,50 ,214 
Id>6 anos 2 5,50 2,12 

COMP 
Id≤6 anos 6 11,17 2,63 

5,00 ,734 
Id>6 anos 2 11,50 3,53 

PS 
Id≤6 anos 6 7,17 3,12 

4,00 ,475 
Id>6 anos 2 5,00 ,00 

DIG 
Id≤6 anos 6 9,17 1,94 

3,50 ,399 
Id>6 anos 2 7,50 2,12 

Tabela 22: Desempenho médio e verificação, através do Ü de Mann-Whitney, de diferenças nas 
pontuações ponderadas dos subtestes da WISC-III para as crianças diagnosticadas com meduloblastoma 
(G2; n=8) em função da variável idade da criança ao diagnóstico. Para nenhum dos subtestes foi atingido 
grau estatisticamente significativo de diferenciação (p≤0,05) entre o desempenho das crianças de G2 em 
função da idade ao diagnóstico. Legenda: CF: Completar Figuras; INF: Informação; COD: Código; SEM: 
Semelhanças; AF: Arranjo de Figuras; ARIT: Aritmética; CUB: Cubos; VOC: Vocabulário; AO: Armar 
Objetos; COMP: Compreensão; PS: Procurar Símbolos; DIG: Dígitos. 

 

As figuras 17 e 18 apresentam, respectivamente, a representação gráfica das 

médias obtidas pelas crianças diagnosticadas com meduloblastoma (G2; n=8) nos QI’s e 

Índices Fatoriais (figura 17), e nos subtestes da WISC-III (figura 18), em função da 

variável idade da criança ao diagnóstico. 
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5.2.5. Tempo decorrido entre o diagnóstico e a avaliação da capacidade intelectiva: 

a) G1+G2 – amostra total de participantes: 

Dentre as 21 crianças participantes do estudo, 14 foram avaliadas em um 

intervalo de tempo menor ou igual a três anos em relação à data em que foi 

diagnosticado o tumor cerebral (T≤3 anos), sendo nove de G1 e cinco de G2. Sete das 

21 crianças participantes foram avaliadas em intervalo de tempo superior a três anos em 

relação à data do diagnóstico do tumor (T>3anos), sendo quatro de G1 e três de G2.  

Os participantes com intervalo de tempo entre o diagnóstico e a avaliação igual 

ou inferior a três anos obtiveram resultados superiores em relação aos participantes com 

intervalo superior a três anos entre o diagnóstico e a mensuração de sua capacidade 

intelectiva em todos os QI’s, Índices Fatoriais e pontuações ponderadas nos subtestes da 

WISC-III. Contudo, na amostra total de participantes (G1+G2; n=21) foi encontrado 

contraste estatisticamente significativo apenas em relação ao desempenho dos 

subgrupos no subteste Cubos (p=0,02; Ü de Mann-Whitney=18,5) em função da 

variável tempo decorrido entre o diagnóstico e a avaliação da capacidade intelectiva. 

A tabela 23 apresenta o desempenho médio e o resultado da verificação, através 

do teste Ü de Mann-Whitney, das diferenças entre os escores obtidos pelas crianças da 

amostra total de participantes (G1+G2; n=21) nos QI’s e Índices da WISC-III nos QI’s e 

Índices Fatoriais da WISC-III em função da variável tempo decorrido entre o 

diagnóstico e a avaliação da capacidade intelectiva.  
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 Grupos N MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

U de Mann-
Whitney 

Significância 
(bicaudal) 

QIV 
T≤3 anos 14 101,43 15,11 

37,00 ,370 
T>3anos 7 92,00 21,44 

QIE 
T≤3 anos 14 91,79 16,63 

31,50 ,192 
T>3anos 7 79,71 17,39 

QIT 
T≤3 anos 14 96,29 15,10 

33,50 ,246 
T>3anos 7 84,57 19,65 

ICV 
T≤3 anos 14 102,57 14,15 

34,00 ,262 
T>3anos 7 92,29 20,57 

IOP 
T≤3 anos 14 92,86 15,65 

29,50 ,145 
T>3anos 7 80,57 14,30 

IRD 
T≤3 anos 14 95,00 18,41 

40,00 ,500 
T>3anos 7 89,14 17,59 

IVP 
T≤3 anos 14 90,21 14,13 

38,50 ,432 
T>3anos 7 83,14 20,32 

Tabela 23: Desempenho médio e verificação, através do Ü de Mann-Whitney, de diferenças nos QI’s e 
Índices Fatoriais da WISC-III para a amostra total de crianças participantes (G1+G2; n=21) em função da 
variável tempo decorrido entre o diagnóstico e a avaliação da capacidade intelectiva (T≤3 anos = a 
criança foi avaliada em um intervalo de tempo igual ou inferior a três anos em relação à data do 
diagnóstico; T>3 anos = a criança foi avaliada em um intervalo de tempo superior a três anos em relação 
à data do diagnóstico). Não foram verificadas diferenças estatisticamente significativas (p≤0,05) no 
desempenho das crianças em função desta variável. Legenda: QIV – QI Verbal da WISC-III; QIE – QI de 
Execução da WISC-III; QIT – QI Total da WISC-III; ICV – Índice Compreensão Verbal da WISC-III; 
IOP – Índice Organização Perceptual da WISC-III; IRD – Índice Resistência à Distração da WISC-III; 
IVP – Índice Velocidade de Processamento da WISC-III.  

A tabela 24 apresenta o desempenho médio e o resultado da verificação, através 

do teste Ü de Mann-Whitney, das diferenças entre os escores obtidos pelas crianças da 

amostra total de participantes (G1+G2; n=21) nos subtestes da WISC-III em função da 

variável tempo decorrido entre o diagnóstico e a avaliação da capacidade intelectiva.  

 Grupos N MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

U de Mann-
Whitney 

Significância 
(bicaudal) 

CF 
T≤3 anos 14 9,86 2,95 

39,50 ,476 
T>3anos 7 8,14 3,71 

INF 
T≤3 anos 14 8,21 2,51 

43,00 ,650 
T>3anos 7 6,86 4,52 
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COD 
T≤3 anos 14 7,93 2,58 

44,50 ,736 
T>3anos 7 7,43 5,02 

SEM 
T≤3 anos 14 10,43 3,43 

35,00 ,295 
T>3anos 7 8,57 3,50 

AF 
T≤3 anos 14 8,14 2,71 

26,00 ,083 
T>3anos 7 5,86 2,03 

ARIT 
T≤3 anos 14 9,14 3,39 

45,50 ,792 
T>3anos 7 8,29 4,38 

CUB 
T≤3 anos 14 9,50 2,59 

18,50 ,021 
T>3anos 7 6,57 1,98 

VOC 
T≤3 anos 14 12,79 3,30 

31,50 ,188 
T>3anos 7 10,29 3,35 

AO 
T≤3 anos 14 9,29 3,83 

30,50 ,162 
T>3anos 7 7,29 2,43 

COMP 
T≤3 anos 14 10,79 2,51 

37,50 ,388 
T>3anos 7 9,71 3,94 

PS 
T≤3 anos 14 9,00 2,82 

38,50 ,426 
T>3anos 7 7,43 3,69 

DIG 
T≤3 anos 14 9,57 3,41 

40,00 ,498 
T>3anos 7 8,43 2,07 

Tabela 24: Desempenho médio e verificação, através do Ü de Mann-Whitney, de diferenças nas 
pontuações ponderadas dos subtestes da WISC-III para a amostra total de crianças participantes (G1+G2; 
n=21) em função da variável tempo decorrido entre o diagnóstico e a avaliação da capacidade intelectiva 
(T≤3 anos = a criança foi avaliada em um intervalo de tempo igual ou inferior a três anos em relação à 
data do diagnóstico; T>3 anos = a criança foi avaliada em um intervalo de tempo superior a três anos em 
relação à data do diagnóstico). Foi verificada significância estatística (p≤0,05) entre o desempenho das 
crianças no subteste Cubos em função do tempo decorrido entre o diagnóstico e a avaliação da capacidade 
intelectiva (valor em destaque). Legenda: CF: Completar Figuras; INF: Informação; COD: Código; SEM: 
Semelhanças; AF: Arranjo de Figuras; ARIT: Aritmética; CUB: Cubos; VOC: Vocabulário; AO: Armar 
Objetos; COMP: Compreensão; PS: Procurar Símbolos; DIG: Dígitos. 

A figura 19 apresenta a representação gráfica do desempenho médio obtido pela 

amostra total de participantes (G1+G2; n=21) nos QI’s e Índices Fatoriais da WISC-III 

em função da variável tempo decorrido entre o diagnóstico e a avaliação da 

capacidade intelectiva.  
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Figura 20: Desempenho médio da amostra total de crianças (G1+G2; n=21) nos subtestes 
da WISC-III em função da variável tempo decorrido entre o diagnóstico e a avaliação da 
capacidade intelectiva. Legenda: CF: Subteste Completar Figuras; INF: Subteste 
Informação; COD: Subteste Código; SEM: Subteste Semelhanças; AF: Subteste Arranjo de 
Figuras; ARIT: Subteste Aritmética; CUB: Subteste Cubos; VOC: Subteste Vocabulário; 
AO: Subteste Armar Objetos; COMP: Subteste Compreensão; PS: Subteste Procurar 
Símbolos; DIG: Subteste Dígitos. 
 

b) G1 – crianças diagnosticadas com astrocitoma pilocítico: 

Dentre as 13 crianças diagnosticadas com astrocitoma pilocítico, nove foram 

avaliadas em intervalo de tempo menor ou igual a três anos em relação à data em que 

foi diagnosticada (T≤3 anos), e quatro foram avaliadas em intervalo de tempo superior a 

três anos em relação a data do diagnóstico (T>3anos).  

O desempenho de ambos os subgrupos foi semelhante no que tange aos QI’s e 

Índices Fatoriais da WISC-III. Os participantes com intervalo de tempo entre o 

diagnóstico e a avaliação superior a três anos obtiveram resultados levemente superiores 

nos índices fatoriais Resistência à Distração e Velocidade de Processamento. Já nos 

demais escores da WISC-III, os participantes diagnosticados com astrocitoma pilocítico 

em intervalo igual ou inferior a três anos em relação à data da avaliação obtiveram 

desempenho levemente superior. Já no que tange aos subtestes da WISC-III, não houve 

predominância de um dos grupos: cada subgrupo obteve desempenho superior em seis 

dentre os 12 subtestes da WISC-III. Não foram encontrados contrastes estatisticamente 

significativos na diferenciação dos grupos em relação ao desempenho na WISC-III 

(QI’s, Índices Fatoriais e subtestes) em função da variável tempo decorrido entre o 

diagnóstico e a avaliação da capacidade intelectiva.  
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A tabela 25 apresenta o desempenho médio e o resultado da verificação, através 

do teste Ü de Mann-Whitney, das diferenças nos escores obtidos pelas crianças 

diagnosticadas com astrocitoma pilocítico (G1; n=13) nos QI’s e Índices da WISC-III 

em função da variável tempo decorrido entre o diagnóstico e a avaliação da 

capacidade intelectiva.  

 Grupos N MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

U de Mann-
Whitney 

Significância 
(bicaudal) 

QIV 
T≤3 anos 9 99,67 18,00 17,00 ,877 

 T>3anos 4 99,50 22,42 

QIE 
T≤3 anos 9 94,11 18,83 17,00 

 
,877 

T>3anos 4 92,00 7,87 

QIT 
T≤3 anos 9 96,67 18,48 18,00 1,000 

T>3anos 4 95,25 16,04 

ICV 
T≤3 anos 9 100,67 16,39 16,50 ,816 

T>3anos 4 98,75 20,50 

IOP 
T≤3 anos 9 94,89 17,66 

16,00 ,757 
T>3anos 4 90,00 8,12 

IRD 
T≤3 anos 9 93,89 22,65 

18,00 1,000 
T>3anos 4 97,25 17,61 

IVP 
T≤3 anos 9 93,89 13,88 

15,00 ,642 
T>3anos 4 97,25 14,10 

Tabela 25: Desempenho médio e verificação, através do Ü de Mann-Whitney, de diferenças nos QI’s e 
Índices Fatoriais da WISC-III para as crianças diagnosticadas com astrocitoma pilocítico (G1; n=13) em 
função da variável tempo decorrido entre o diagnóstico e a avaliação da capacidade intelectiva (T≤3 anos 
= a criança foi avaliada em um intervalo de tempo igual ou inferior a três anos em relação à data do 
diagnóstico; T>3 anos = a criança foi avaliada em um intervalo de tempo superior a três anos em relação à 
data do diagnóstico). Não foram verificadas diferenças estatisticamente significativas (p≤0,05) no 
desempenho das crianças em função desta variável. Legenda: QIV – QI Verbal da WISC-III; QIE – QI de 
Execução da WISC-III; QIT – QI Total da WISC-III; ICV – Índice Compreensão Verbal da WISC-III; IOP 
– Índice Organização Perceptual da WISC-III; IRD – Índice Resistência à Distração da WISC-III; IVP – 
Índice Velocidade de Processamento da WISC-III.  

A tabela 26 apresenta o desempenho médio e o resultado da verificação, através 

do teste Ü de Mann-Whitney, das diferenças nos escores obtidos pelas crianças 

diagnosticadas com astrocitoma pilocítico (G1; n=13) nos subtestes da WISC-III em 



164 
 

 
 
 

 

função da variável tempo decorrido entre o diagnóstico e a avaliação da capacidade 

intelectiva.  

 Grupos N MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

U de Mann-
Whitney 

Significância 
(bicaudal) 

CF 
T≤3 anos 9 10,22 3,19 

18,00 1,000 
T>3anos 4 10,00 1,82 

INF 
T≤3 anos 9 8,56 3,04 

15,00 ,640 
T>3anos 4 9,00 4,24 

COD 
T≤3 anos 9 8,56 2,78 

10,50 ,245 
T>3anos 4 11,00 3,16 

SEM 
T≤3 anos 9 9,44 3,64 

15,50 ,698 
T>3anos 4 9,75 2,50 

AF 
T≤3 anos 9 8,56 2,96 

11,50 ,306 
T>3anos 4 6,75 1,25 

ARIT 
T≤3 anos 9 8,89 4,10 

15,50 ,695 
T>3anos 4 10,00 4,08 

CUB 
T≤3 anos 9 10,11 2,52 

8,00 ,116 
T>3anos 4 8,00 ,81 

VOC 
T≤3 anos 9 13,11 3,65 

12,00 ,351 
T>3anos 4 11,00 3,16 

AO 
T≤3 anos 9 9,56 4,47 

14,00 ,532 
T>3anos 4 8,50 2,38 

COMP 
T≤3 anos 9 9,89 2,36 

18,00 1,000 
T>3anos 4 10,00 5,16 

PS 
T≤3 anos 9 9,67 2,64 

16,00 ,755 
T>3anos 4 9,50 3,69 

DIG 
T≤3 anos 9 9,44 4,187 

15,50 ,697 
T>3anos 4 9,50 2,082 

Tabela 26: Desempenho médio e verificação, através do Ü de Mann-Whitney, de diferenças nas 
pontuações ponderadas obtidas pelas crianças diagnosticadas com astrocitoma pilocítico (G1; n=13) nos 
subtestes da WISC-III em função da variável tempo decorrido entre o diagnóstico e a avaliação da 
capacidade intelectiva (T≤3 anos = a criança foi avaliada em um intervalo de tempo igual ou inferior a 
três anos em relação à data do diagnóstico; T>3 anos = a criança foi avaliada em um intervalo de tempo 
superior a três anos em relação à data do diagnóstico). Não foi verificada significância estatística (p≤0,05) 
entre o desempenho das crianças de G1 em função desta variável. Legenda: CF: Completar Figuras; INF: 
Informação; COD: Código; SEM: Semelhanças; AF: Arranjo de Figuras; ARIT: Aritmética; CUB: 
Cubos; VOC: Vocabulário; AO: Armar Objetos; COMP: Compreensão; PS: Procurar Símbolos; DIG: 
Dígitos. 
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diferenciação dos grupos em relação ao desempenho no QI de Execução (p=0,053; Ü de 

Mann-Whitney=1,00), QI Total (p=0,051; Ü de Mann-Whitney=1,00), Índice Fatorial 

Resistência à Distração (p=0,024; Ü de Mann-Whitney=0,000) e Índice Fatorial 

Velocidade de Processamento (p=0,036; Ü de Mann-Whitney=0,50). No que concerne 

às pontuações ponderadas nos subtestes da WISC-III, foram encontrados contrastes 

significativos entre as instâncias da variável supracitada no desempenho das crianças 

com meduloblastoma nos subtestes Código (p=0,035; Ü de Mann-Whitney=0,50), 

Cubos (p=0,05; Ü de Mann-Whitney=1,00), Armar Objetos (p=0,05; Ü de Mann-

Whitney=1,50) e Dígitos (p=0,03; Ü de Mann-Whitney=0,50).  

A tabela 27 apresenta o desempenho médio e o resultado da verificação, através 

do teste Ü de Mann-Whitney, das diferenças nos escores obtidos pelas crianças 

diagnosticadas com meduloblastoma (G2; n=8) nos QI’s e Índices da WISC-III em 

função da variável tempo decorrido entre o diagnóstico e a avaliação da capacidade 

intelectiva.   

 Grupos N MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

U de Mann-
Whitney 

Significância 
(bicaudal) 

QIV 
T≤3 anos 5 104,60 8,67 

2,00 ,099 
T>3anos 3 82,00 19,05 

QIE 
T≤3 anos 5 87,60 12,48 

1,00 ,053 
T>3anos 3 63,33 10,50 

QIT 
T≤3 anos 5 95,60 7,60 

1,00 ,051 
T>3anos 3 70,33 15,50 

ICV 
T≤3 anos 5 106,00 9,53 

2,00 ,101 
T>3anos 3 83,67 21,07 

IOP 
T≤3 anos 5 89,20 12,13 

2,00 ,099 
T>3anos 3 68,00 10,00 

IRD T≤3 anos 5 97,00 8,24 ,001 ,024 
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T>3anos 3 78,33 12,50 

IVP 
T≤3 anos 5 83,60 13,35 

,50 ,036 
T>3anos 3 64,33 3,51 

Tabela 27: Desempenho médio e verificação, através do Ü de Mann-Whitney, de diferenças nas 
pontuações obtidas pelas crianças diagnosticadas com meduloblastoma (G2; n=8) nos QI’s e Índices 
Fatoriais da WISC-III em função da variável tempo decorrido entre o diagnóstico e a avaliação da 
capacidade intelectiva (T≤3 anos = a criança foi avaliada em um intervalo de tempo igual ou inferior a 
três anos em relação à data do diagnóstico; T>3 anos = a criança foi avaliada em um intervalo de tempo 
superior a três anos em relação à data do diagnóstico). Foram verificadas diferenças estatisticamente 
significativas (p≤0,05) no desempenho das crianças com meduloblastoma no QI de Execução, QI Total, 
Índice Resistência à Distração e Índice Velocidade de Processamento, em função desta variável (valores 
em destaque). Legenda: QIV – QI Verbal da WISC-III; QIE – QI de Execução da WISC-III; QIT – QI 
Total da WISC-III; ICV – Índice Compreensão Verbal da WISC-III; IOP – Índice Organização 
Perceptual da WISC-III; IRD – Índice Resistência à Distração da WISC-III; IVP – Índice Velocidade de 
Processamento da WISC-III.  

A tabela 28 apresenta o desempenho médio e o resultado da verificação, através 

do teste Ü de Mann-Whitney, das diferenças nos escores obtidos pelas crianças 

diagnosticadas com meduloblastoma (G2; n=8) nos subtestes da WISC-III em função da 

variável tempo decorrido entre o diagnóstico e a avaliação da capacidade intelectiva.  

 Grupos N MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

U de Mann-
Whitney 

Significância 
(bicaudal) 

CF 
T≤3 anos 5 9,20 2,68 

3,00 ,177 
T>3anos 3 5,67 4,50 

INF 
T≤3 anos 5 7,60 1,14 

3,00 ,169 
T>3anos 3 4,00 3,60 

COD 
T≤3 anos 5 6,80 1,92 

,50 ,035 
T>3anos 3 2,67 1,15 

SEM 
T≤3 anos 5 12,20 2,38 

2,50 ,134 
T>3anos 3 7,00 4,58 

AF 
T≤3 anos 5 7,40 2,30 

3,00 ,169 
T>3anos 3 4,67 2,51 

ARIT 
T≤3 anos 5 9,60 1,81 

3,50 ,219 
T>3anos 3 6,00 4,35 

CUB 
T≤3 anos 5 8,40 2,60 

1,00 ,050 
T>3anos 3 4,67 1,15 

VOC 
T≤3 anos 5 12,20 2,86 

4,50 ,365 
T>3anos 3 9,33 4,04 



 

 
 

 

AO 
T≤3 anos
T>3anos 

COMP 
T≤3 anos
T>3anos 

PS 
T≤3 anos
T>3anos 

DIG 
T≤3 anos
T>3anos 
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5.2.6. Gênero: 

a) Amostra total de participantes (G1+G2): 

No presente estudo, dentre as 21 crianças participantes, 13 são de sexo feminino 

– sendo oito de G1 e cinco de G2 - e oito são de sexo masculino, sendo cinco de G1 e 

três de G2. No que tange aos QI’s e Índices Fatoriais da WISC-III, verificou-se que, no 

que concerne à amostra total de participantes (G1+G2; n=21), as crianças de sexo 

masculino obtiveram desempenho médio levemente superior ao de crianças de sexo 

feminino em todos os escores, a exceção do Índice Fatorial Resistência à Distração, no 

qual as meninas obtiveram desempenho médio levemente superior. Já no que diz 

respeito às pontuações ponderadas nos subtestes da WISC-III, observa-se leve 

superioridade no desempenho das meninas nos subtestes Cubos, Vocabulário, 

Compreensão e Dígitos. Nos demais subtestes, as crianças de sexo masculino obtiveram 

desempenho médio superior ao de crianças de sexo feminino. Contudo, para a amostra 

total de participantes (G1+G2), a verificação de existência de contrastes das pontuações 

ponderadas, QI’s e índices fatoriais dos participantes na WISC-III decorrentes das 

instâncias de categorização da variável não revelou diferenças estatisticamente 

significativas entre os desempenhos dos participantes nas pontuações ponderadas dos 

subtestes, nos escores e índices da WISC-III em função da variável gênero da criança.  

A tabela 29 apresenta o desempenho médio e o resultado da verificação dos 

contrastes nos escores obtidos pelas crianças da amostra total de participantes (G1+G2; 

n=21) nos QI’s e Índices Fatoriais da WISC-III em função da variável gênero da 

criança. 
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 Grupos N MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

U de Mann-
Whitney 

Significância 
(bicaudal) 

QIV 
FEM 13 97,62 22,32 

32,50 ,126 
MASC 8 99,38 4,62 

QIE 
FEM 13 86,46 19,75 

52,50 ,915 
MASC 8 89,88 13,91 

QIT 
FEM 13 91,38 21,50 

50,50 ,803 
MASC 8 94,00 7,01 

ICV 
FEM 13 98,69 21,15 

38,50 ,270 
MASC 8 99,88 6,12 

IOP 
FEM 13 88,15 17,84 

53,00 ,943 
MASC 8 89,75 13,56 

IRD 
FEM 13 93,62 20,38 

42,00 ,392 
MASC 8 92,13 14,28 

IVP 
FEM 13 84,62 16,93 

43,50 ,454 
MASC 8 93,13 14,67 

Tabela 29: Desempenho médio e verificação através do Ü de Mann-Whitney de diferenças nos QI’s e 
Índices Fatoriais da WISC-III em função da variável gênero para a amostra total de participantes (G1 + 
G2; n=21). Como pode ser observado, para nenhuma das variáveis dependentes foi atingido grau 
estatisticamente significativo de diferenciação (p≤0,05) entre o desempenho das crianças nos escores 
derivados da WISC III em função do gênero da criança. Legenda: FEM – grupo de crianças do sexo 
feminino; MASC – grupo de crianças do sexo masculino; QIV – QI Verbal da WISC-III; QIE – QI de 
Execução da WISC-III; QIT – QI Total da WISC-III; ICV – Índice Compreensão Verbal da WISC-III; 
IOP – Índice Organização Perceptual da WISC-III; IRD – Índice Resistência à Distração da WISC-III; 
IVP – Índice Velocidade de Processamento da WISC-III.  

 

A tabela 30 apresenta o desempenho médio e o resultado da verificação, através 

do Ü de Mann-Whitney, das diferenças nas pontuações ponderadas dos subtestes da 

WISC-III para as crianças da amostra total de participantes (G1+G2; n=21) em função 

da variável gênero da criança. 

 Grupos N MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

U de Mann-
Whitney 

Significância 
(bicaudal) 

CF 
FEM 13 9,23 3,60 

51,50 ,858 
MASC 8 9,38 2,77 

INF 
FEM 13 7,54 3,90 

46,50 ,589 
MASC 8 8,13 2,03 
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COD 
FEM 13 7,31 3,94 

43,00 ,432 
MASC 8 8,50 2,56 

SEM 
FEM 13 9,54 4,15 

53,00 ,943 
MASC 8 10,25 2,18 

AF 
FEM 13 6,85 2,67 

47,00 ,615 
MASC 8 8,25 2,65 

ARIT 
FEM 13 8,77 4,45 

41,00 ,350 
MASC 8 9,00 2,07 

CUB 
FEM 13 8,62 2,84 

47,50 ,641 
MASC 8 8,38 2,77 

VOC 
FEM 13 12,08 4,11 

41,00 ,351 
MASC 8 11,75 2,25 

AO 
FEM 13 8,08 3,90 

48,00 ,666 
MASC 8 9,50 2,72 

COMP 
FEM 13 10,46 3,66 

39,00 ,283 
MASC 8 10,38 1,68 

DS 
FEM 13 7,85 3,15 

45,00 ,516 
MASC 8 9,50 3,02 

DIG 
FEM 13 9,46 3,01 

40,50 ,333 
MASC 8 8,75 3,19 

Tabela 30: Desempenho médio das crianças diagnosticadas da amostra total de participantes (G1+G2; 
n=21) nos subtestes da WISC-III em função da variável gênero. Verificação através do Ü de Mann-
Whitney de diferenças nos subtestes da WISC-III em função da variável gênero para a amostra total de 
participantes (G1 + G2; n=21). Como pode ser observado, para nenhuma das variáveis dependentes foi 
atingido grau estatisticamente significativo de diferenciação (p≤0,05) entre o desempenho das crianças 
nos subtestes da WISC III em função do gênero da criança. Legenda: FEM – grupo de crianças do sexo 
feminino; MASC – grupo de crianças do sexo masculino; CF: Completar Figuras; INF: Informação; 
COD: Código; SEM: Semelhanças; AF: Arranjo de Figuras; ARIT: Aritmética; CUB: Cubos; VOC: 
Vocabulário; AO: Armar Objetos; COMP: Compreensão; PS: Procurar Símbolos; DIG: Dígitos. 

A figura 25 apresenta a representação gráfica das médias obtidas por ambos os 

grupos nos QI’s e Índices Fatoriais da WISC-III em função da variável gênero da 

criança para a amostra total de participantes (G1+G2; n=21). 
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 Grupos N MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

U de Mann-
Whitney 

Significância 
(bicaudal) 

QIV 
FEM 8 99,38 23,95 

10,50 ,133 
MASC 5 100,00 4,58 

QIE 
FEM 8 92,75 18,15 

18,00 ,668 
MASC 5 94,60 13,40 

QIT 
FEM 8 95,75 21,79 

17,00 ,567 
MASC 5 97,00 6,74 

ICV 
FEM 8 100,13 21,57 

13,50 ,283 
MASC 5 100,00 6,40 

IOP 
FEM 8 93,13 16,67 

17,50 ,616 
MASC 5 93,80 14,23 

IRD 
FEM 8 95,50 22,94 

16,00 ,470 
MASC 5 94,00 18,54 

IVP 
FEM 8 91,50 15,32 

20,50 ,943 
MASC 5 100,40 8,41 

Tabela 31: Desempenho médio e verificação através do Ü de Mann-Whitney de diferenças nos QI’s e 
Índices Fatoriais da WISC-III em função da variável gênero para as crianças diagnosticadas com 
astrocitoma pilocítico (G1; n=13). Novamente, para nenhuma das variáveis dependentes foi atingido grau 
estatisticamente significativo de diferenciação (p≤0,05) entre o desempenho das crianças com astrocitoma 
pilocítico nos escores derivados da WISC III em função do gênero da criança. Legenda: QIV – QI Verbal 
da WISC-III; QIE – QI de Execução da WISC-III; QIT – QI Total da WISC-III; ICV – Índice 
Compreensão Verbal da WISC-III; IOP – Índice Organização Perceptual da WISC-III; IRD – Índice 
Resistência à Distração da WISC-III; IVP – Índice Velocidade de Processamento da WISC-III. 

A tabela 32 apresenta o desempenho médio e a verificação dos contrastes, 

através do Ü de Mann- Whitney, das diferenças nos subtestes da WISC-III para as 

crianças diagnosticadas com astrocitoma pilocítico (G1; n=13) em função da variável 

gênero da criança. 

 Grupos N MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

U de Mann-
Whitney 

Significância 
(bicaudal) 

CF 
FEM 8 10,63 2,44 

17,00 ,564 
MASC 5 9,40 3,36 

INF 
FEM 8 8,63 3,92 

15,00 ,386 
MASC 5 8,80 2,28 

COD 
FEM 8 9,13 3,60 

20,00 ,886 
MASC 5 9,60 2,07 
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SEM 
FEM 8 9,38 3,77 

20,00 ,886 
MASC 5 9,80 2,49 

AF 
FEM 8 7,25 2,49 

16,50 ,511 
MASC 5 9,20 2,68 

ARIT 
FEM 8 9,13 4,79 

14,50 ,346 
MASC 5 9,40 2,60 

CUB 
FEM 8 9,38 2,26 

19,00 ,771 
MASC 5 9,60 2,70 

VOC 
FEM 8 12,63 4,30 

14,00 ,313 
MASC 5 12,20 2,16 

AO 
FEM 8 8,38 4,43 

18,50 ,718 
MASC 5 10,60 2,60 

COMP 
FEM 8 10,00 4,10 

12,00 ,196 
MASC 5 9,80 1,30 

DS 
FEM 8 8,75 3,19 

18,00 ,665 
MASC 5 11,00 1,58 

DIG 
FEM 8 9,75 3,41 

15,00 ,387 
MASC 5 9,00 4,18 

Tabela 32: Deseempenho médio e verificação, através do Ü de Mann-Whitney, de diferenças nos 
subtestes da WISC-III em função da variável gênero para as crianças diagnosticadas com astrocitoma 
pilocítico (G1; n=13). Novamente, para nenhuma das variáveis dependentes foi atingido grau 
estatisticamente significativo de diferenciação (p≤0,05) entre o desempenho das crianças com astrocitoma 
pilocítico nos subtestes da WISC III em função do gênero da criança. Legenda: CF: Subteste Completar 
Figuras; INF: Subteste Informação; COD: Subteste Código; SEM: Subteste Semelhanças; AF: Subteste 
Arranjo de Figuras; ARIT: Subteste Aritmética; CUB: Subteste Cubos; VOC: Subteste Vocabulário; AO: 
Subteste Armar Objetos; COMP: Subteste Compreensão; PS: Subteste Procurar Símbolos; DIG: Subteste 
Dígitos. 

A figura 27 apresenta a representação gráfica das médias obtidas pelas crianças 

diagnosticadas com astrocitoma pilocítico (G1; n=13) nos QI’s e Índices Fatoriais da 

WISC-III em função da variável gênero da criança. 
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Figura 28: Desempenho médio das crianças diagnosticadas com astrocitoma pilocítico 
(G1; n=13) nos subtestes da WISC-III de acordo com a variável gênero. Legenda: CF: 
Completar Figuras; INF: Informação; COD: Código; SEM: Semelhanças; AF: Arranjo de 
Figuras; ARIT: Aritmética; CUB: Cubos; VOC: Vocabulário; AO: Armar Objetos; 
COMP: Compreensão; PS: Procurar Símbolos; DIG: Dígitos. 

c) G2 – crianças diagnosticadas com meduloblastoma: 

Dentre as crianças diagnosticadas com meduloblastoma (G2; n=8), três são de 

sexo masculino e cinco são de sexo feminino. De forma geral, as crianças de sexo 

masculino apresentaram desempenho levemente superior, a exceção do Índice Fatorial 

Resistência à Distração e subtestes Cubos, Vocabulário e Dígitos. Entretanto, não foram 

verificados contrastes estatisticamente significativos no desempenho das crianças de G2 

em função da variável gênero da criança.  

A tabela 33 apresenta o desempenho médio  e a verificação dos contrastes nos 

QI’s e Índices Fatoriais da WISC-III para as crianças diagnosticadas com 

meduloblastoma (G2; n=8) em função da variável gênero da criança. 

 Grupos N MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

U de Mann-
Whitney 

Significância 
(bicaudal) 

QIV 
FEM 5 94,80 21,79 

6,00 ,653 
MASC 3 98,33 5,50 

QIE 
FEM 5 76,40 19,69 

5,00 ,456 
MASC 3 82,00 13,00 

QIT 
FEM 5 84,40 21,37 

7,00 ,881 
MASC 3 89,00 4,58 

ICV 
FEM 5 96,40 22,74 

6,00 ,655 
MASC 3 99,67 7,02 

IOP 
FEM 5 80,20 18,43 

7,00 ,881 
MASC 3 83,00 11,35 

IRD 
FEM 5 90,60 17,51 

6,00 ,653 
MASC 3 89,00 1,73 

IVP FEM 5 73,60 14,25 4,50 ,368 
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MASC 3 81,00 16,09 
Tabela 33: Desempenho médio e verificação através do Ü de Mann-Whitney de diferenças nos QI’s e 
Índices Fatoriais da WISC-III em função da variável gênero para as crianças diagnosticadas com 
meduloblastoma (G2; n=8). Assim como nas demais verificações, para nenhuma das variáveis 
dependentes foi atingido grau estatisticamente significativo de diferenciação (p≤0,05) entre o 
desempenho das crianças com meduloblastoma nos escores derivados da WISC III em função do gênero. 
Legenda: QIV – QI Verbal da WISC-III; QIE – QI de Execução da WISC-III; QIT – QI Total da WISC-
III; ICV – Índice Compreensão Verbal da WISC-III; IOP – Índice Organização Perceptual da WISC-III; 
IRD – Índice Resistência à Distração da WISC-III; IVP – Índice Velocidade de Processamento da WISC-
III. 

A tabela 34 apresenta o desempenho médio e a verificação dos contrastes, 

através do Ü de Mann-Whitney,  nos subtestes da WISC-III para as crianças 

diagnosticadas com meduloblastoma (G2; n=8) em função da variável gênero da 

criança. 

 Grupos N MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

U de Mann-
Whitney 

Significância 
(bicaudal) 

CF 
FEM 5 7,00 4,30 

4,50 ,368 
MASC 3 9,33 2,08 

INF 
FEM 5 5,80 3,56 

7,00 ,879 
MASC 3 7,00 1,00 

COD 
FEM 5 4,40 2,60 

3,50 ,227 
MASC 3 6,67 2,51 

SEM 
FEM 5 9,80 5,16 

7,00 ,881 
MASC 3 11,00 1,73 

AF 
FEM 5 6,20 3,11 

7,00 ,879 
MASC 3 6,67 2,08 

ARIT 
FEM 5 8,20 4,32 

5,50 ,539 
MASC 3 8,33 ,57 

CUB 
FEM 5 7,40 3,50 

7,00 ,880 
MASC 3 6,33 1,52 

VOC 
FEM 5 11,20 4,08 

7,00 ,880 
MASC 3 11,00 2,64 

AO 
FEM 5 7,60 3,28 

7,50 1,000 
MASC 3 7,67 2,08 

COMP 
FEM 5 11,20 3,11 

7,00 ,879 
MASC 3 11,33 2,08 
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a) Amostra total de participantes (G1+G2): 

Dentre as 21 crianças participantes do estudo, 12 são provenientes de capitais ou 

regiões metropolitanas, sendo nove de G1 e três de G2, e nove são provenientes de 

interiores do estado – sendo quatro de G1 e cinco de G2. 

No que tange aos QI’s e Índices Fatoriais da WISC-III, verificou-se que, no que 

concerne à amostra total de participantes (G1+G2; n=21), as crianças provenientes de 

capitais ou regiões metropolitanas obtiveram desempenho médio superior ao de crianças 

provenientes do interior do estado em todos os escores, a exceção do QI Verbal e do 

Índice Fatorial Compreensão Verbal, nos quais o desempenho dos grupos foi bastante 

semelhante, com leve superioridade das últimas. Já no que diz respeito às pontuações 

ponderadas nos subtestes da WISC-III, observa-se que as crianças provenientes da 

capital têm desempenho médio superior em nove dentre os 12 subtestes da escala; as 

crianças provenientes do interior do estado obtiveram desempenho médio superior nos 

subtestes Aritmética, Vocabulário e Compreensão, tendo este último representado a 

maior diferença média entre os grupos. Contudo, embora sejam verificadas diferenças 

no desempenho dos grupos segundo a variável origem, a verificação dos contrastes 

entre as instâncias desta variável não resultou em diferenças estatisticamente 

significativas entre os desempenhos dos participantes nas pontuações ponderadas dos 

subtestes, nos escores e índices fatoriais da WISC-III, tanto para G1, G2, bem como 

para a amostra total de participantes (G1+G2).  
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A tabela 35 apresenta o desempenho médio e a verificação dos contrastes, 

através do Ü de Mann-Whitney, nos QI’s e Índices Fatoriais da WISC-III para as 

crianças da amostra total de participantes (G1+G2; n=21) em função da variável origem.  

 Grupos N MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

U de Mann-
Whitney 

Significância 
(bicaudal) 

QIV 
CAP 12 98,00 20,21 

48,50 ,696 INT 9 98,67 14,35 

QIE 
CAP 12 92,67 19,54 

32,00 ,118 INT 9 81,22 12,34 

QIT 
CAP 12 94,83 20,53 

35,50 ,188 INT 9 89,11 11,82 

ICV 
CAP 12 98,92 17,95 

50,00 ,776 INT 9 99,44 16,16 

IOP 
CAP 12 93,17 18,33 

31,50 ,109 INT 9 82,89 10,47 

IRD 
CAP 12 94,83 22,57 

45,00 ,521 
INT 9 90,67 9,57 

IVP 
CAP 12 92,42 16,88 

29,50 ,081 INT 9 81,78 14,09 
Tabela 35: Desempenho médio e verificação dos contrastes no desempenho das crianças da amostra total 
de participantes (G1+G2; n=21) nos QI’s e Índices Fatoriais da WISC-III em função da variável origem. 
Legenda: CAP – grupo de crianças provenientes de capitais ou regiões metropolitanas; INT – grupo de 
crianças provenientes do interior de estados; QIV – QI Verbal da WISC-III; QIE – QI de Execução da 
WISC-III; QIT – QI Total da WISC-III; ICV – Índice Compreensão Verbal da WISC-III; IOP – Índice 
Organização Perceptual da WISC-III; IRD – Índice Resistência à Distração da WISC-III; IVP – Índice 
Velocidade de Processamento da WISC-III.  

A tabela 36 apresenta o desempenho médio e a verificação dos contrastes, 

através do Ü de Mann-Whitney, nas pontuações ponderadas nos subtestes da WISC-III 

para as crianças da amostra total de participantes (G1+G2; n=21) em função da variável 

origem. 

 Grupos N MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

U de Mann-
Whitney 

Significância 
(bicaudal) 

CF 
CAP 12 10,00 4,00 

33,50 ,143 INT 9 8,33 1,58 

INF CAP 12 8,25 3,79 46,00 ,564 
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INT 9 7,11 2,47 

COD 
CAP 12 8,42 3,17 

36,00 ,198 INT 9 6,89 3,82 

SEM 
CAP 12 10,08 3,45 

49,50 ,748 INT 9 9,44 3,71 

AF 
CAP 12 7,92 3,11 

37,50 ,236 INT 9 6,67 1,93 

ARIT 
CAP 12 8,75 4,65 

44,50 ,494 INT 9 9,00 1,93 

CUB 
CAP 12 9,42 2,84 

29,00 ,073 INT 9 7,33 2,23 

VOC 
CAP 12 11,83 3,73 

46,50 ,591 INT 9 12,11 3,25 

AO 
CAP 12 8,92 3,60 

43,50 ,449 
INT 9 8,22 3,52 

COMP 
CAP 12 9,67 2,99 

29,50 ,080 
INT 9 11,44 2,87 

DS 
CAP 12 9,25 3,36 

35,50 ,182 
INT 9 7,44 2,65 

DIG 
CAP 12 9,92 3,55 

42,50 ,410 
INT 9 8,22 1,92 

Tabela 36: Desempenho médio e verificação dos contrastes no desempenho das crianças da amostra total 
de participantes (G1+G2; n=21) nos subtestes da WISC-III em função da variável origem. Legenda: CAP 
– grupo de crianças provenientes de capitais ou regiões metropolitanas; INT – grupo de crianças 
provenientes do interior de estados; CF: Completar Figuras; INF: Informação; COD: Código; SEM: 
Semelhanças; AF: Arranjo de Figuras; ARIT: Aritmética; CUB: Cubos; VOC: Vocabulário; AO: Armar 
Objetos; COMP: Compreensão; PS: Procurar Símbolos; DIG: Dígitos. 

A figura 31 apresenta a representação gráfica das médias obtidas pelas crianças 

da amostra total de participantes (G1+G2; n=21) nas pontuações ponderadas dos 

subtestes da WISC-III em função da variável origem. 
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Figura 32: Desempenho médio das crianças da amostra total de participantes (G1 + G2; 
n=21) nos subtestes da WISC-III de acordo com a variável origem. Legenda: CF: 
Completar Figuras; INF: Informação; COD: Código; SEM: Semelhanças; AF: Arranjo de 
Figuras; ARIT: Aritmética; CUB: Cubos; VOC: Vocabulário; AO: Armar Objetos; 
COMP: Compreensão; PS: Procurar Símbolos; DIG: Dígitos. 

 

b) G1 – crianças diagnosticadas com astrocitoma pilocítico: 

Dentre as 13 crianças diagnosticadas com astrocitoma pilocítico (G1; n=13), 

quatro são provenientes do interior do estado, e nove são provenientes de capitais ou 

regiões metropolitanas. O desempenho médio das crianças provenientes de capitais foi, 

em geral, levemente superior ao de crianças provenientes do interior do estado no que 

diz respeito às pontuações ponderadas nos subtestes, QI’s e Índices Fatoriais da WISC-

III, a exceção do subteste Compreensão. Destaca-se que não foram verificados em G1 

contrastes estatisticamente significativos em função da variável origem da criança. 

A tabela 37 apresenta o desempenho médio e a verificação dos contrastes, 

através do Ü de Mann-Whitney, nos QI’s e Índices Fatoriais da WISC-III das crianças 

diagnosticadas com astrocitoma pilocítico (G1; n=13) em função da variável origem da 

criança.  

 Grupos N MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

U de Mann-
Whitney 

Significância 
(bicaudal) 

QIV 
CAP 9 100,11 21,01 

16,00 ,757 INT 4 98,5 13,67 

QIE 
CAP 9 96,33 17,61 

11,00 ,280 INT 4 87 10,23 

QIT 
CAP 9 98,00 19,98 

12,00 ,354 INT 4 92,25 8,61 

ICV 
CAP 9 100,67 19,11 

17,50 ,938 INT 4 98,75 12,73 

IOP 
CAP 9 96,11 17,11 

11,00 ,279 INT 4 87,25 8,13 
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IRD 
CAP 9 97,11 23,32 

14,00 ,532 
INT 4 90 13,85 

IVP 
CAP 9 96,67 14,84 

10,00 ,215 INT 4 91 10,29 
Tabela 37: Desempenho médio e verificação dos contrastes nos desempenhos das crianças diagnosticadas 
com astrocitoma pilocítico (G1; n=13) nos QI’s e Índices Fatoriais da WISC-III em função da variável 
origem da criança. Novamente, para nenhuma das variáveis dependentes foi atingido grau estatisticamente 
significativo de diferenciação (p≤0,05) entre o desempenho das crianças com astrocitoma pilocítico nos 
escores derivados da WISC III. Legenda: CAP – grupo de crianças provenientes de capitais ou regiões 
metropolitanas; INT – grupo de crianças provenientes do interior de estados; QIV – QI Verbal da WISC-
III; QIE – QI de Execução da WISC-III; QIT – QI Total da WISC-III; ICV – Índice Compreensão Verbal 
da WISC-III; IOP – Índice Organização Perceptual da WISC-III; IRD – Índice Resistência à Distração da 
WISC-III; IVP – Índice Velocidade de Processamento da WISC-III.  

A tabela 38 apresenta o desempenho médio e a verificação dos contrastes, 

através do Ü de Mann-Whitney, nas pontuações ponderadas nos subtestes da WISC-III 

das crianças diagnosticadas com astrocitoma pilocítico (G1; n=13) em função da 

variável origem da criança. 

 Grupos N MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

U de Mann-
Whitney 

Significância 
(bicaudal) 

CF 
CAP 9 10,56 3,20 

14,00 ,534 INT 4 9,25 1,25 

INF 
CAP 9 9,00 3,93 

14,00 ,533 INT 4 8 0,81 

COD 
CAP 9 9,33 2,64 

16,00 ,756 INT 4 9,25 4,19 

SEM 
CAP 9 9,78 3,27 

15,00 ,642 INT 4 9 3,55 

AF 
CAP 9 8,33 2,91 

13,50 ,478 INT 4 7,25 2,06 

ARIT 
CAP 9 9,22 4,54 

15,00 ,638 INT 4 9,25 2,75 

CUB 
CAP 9 10,00 2,55 

10,00 ,208 INT 4 8,25 1,25 

VOC 
CAP 9 12,44 4,06 

17,00 ,876 INT 4 12,5 2,38 

AO 
CAP 9 9,22 4,08 

17,00 ,876 INT 4 9,25 3,94 

COMP 
CAP 9 9,78 3,27 

13,00 ,438 
INT 4 10,25 3,59 

DS CAP 9 9,89 3,25 11,00 ,275 
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nos subtestes Informação, Aritmética Vocabulário e Compreensão. Nos demais, as 

crianças das capitais obtiveram melhor desempenho. Destaca-se que não foram 

verificados em G2 contrastes estatisticamente significativos em função da variável 

origem da criança.  

A tabela 39 apresenta o desempenho médio e a verificação dos contrastes, 

através do Ü de Mann-Whitney, nos QI’s e Índices Fatoriais da WISC-III das crianças 

diagnosticadas com meduloblastoma (G2; n=8) em função da variável origem da 

criança.  

 Grupos N MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

U de Mann-
Whitney 

Significância 
(bicaudal) 

QIV 
CAP 3 91,67 20,03 

5,50 ,549 INT 5 98,80 16,48 

QIE 
CAP 3 81,67 24,84 

7,00 ,881 INT 5 76,60 12,89 

QIT 
CAP 3 85,33 23,24 

6,50 ,764 INT 5 86,60 14,36 

ICV 
CAP 3 93,67 16,01 

5,00 ,456 INT 5 100,00 20,00 

IOP 
CAP 3 84,33 22,85 

6,50 ,764 INT 5 79,40 11,63 

IRD 
CAP 3 88,00 23,06 

7,50 1,000 
INT 5 91,20 6,22 

IVP 
CAP 3 79,67 19,00 

6,00 ,653 INT 5 74,40 12,83 
Tabela 39: Desempenho médio e verificação através do Ü de Mann-Whitney de diferenças nos QI’s e 
Índices Fatoriais da WISC-III das crianças das crianças diagnosticadas com meduloblastoma (G2; n=8) 
em função da variável origem da criança. Legenda: CAP – grupo de crianças provenientes de capitais ou 
regiões metropolitanas; INT – grupo de crianças provenientes do interior de estados; QIV – QI Verbal da 
WISC-III; QIE – QI de Execução da WISC-III; QIT – QI Total da WISC-III; ICV – Índice Compreensão 
Verbal da WISC-III; IOP – Índice Organização Perceptual da WISC-III; IRD – Índice Resistência à 
Distração da WISC-III; IVP – Índice Velocidade de Processamento da WISC-III.  

A tabela 40 apresenta o desempenho médio e a verificação, através do Ü de 

Mann-Whitney, dos contrastes nas pontuações ponderadas das crianças diagnosticadas 
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com meduloblastoma (G2; n=8) nos subtestes da WISC-III em função da variável 

origem da criança. 

 Grupos N MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

U de Mann-
Whitney 

Significância 
(bicaudal) 

CF 
CAP 3 8,33 6,42 

5,00 ,453 INT 5 7,60 1,51 

INF 
CAP 3 6,00 2,64 

6,00 ,647 INT 5 6,40 3,20 

COD 
CAP 3 5,67 3,51 

6,50 ,763 INT 5 5,00 2,44 

SEM 
CAP 3 11,00 4,58 

5,50 ,549 INT 5 9,80 4,20 

AF 
CAP 3 6,67 4,04 

6,00 ,647 INT 5 6,20 1,92 

ARIT 
CAP 3 7,33 5,68 

6,50 ,759 INT 5 8,80 1,30 

CUB 
CAP 3 7,67 3,51 

6,00 ,651 INT 5 6,60 2,70 

VOC 
CAP 3 10,00 2,00 

3,50 ,227 INT 5 11,80 4,08 

AO 
CAP 3 8,00 1,73 

5,00 ,427 INT 5 7,40 3,36 

COMP 
CAP 3 9,33 2,51 

2,00 ,095 
INT 5 12,40 2,07 

DS 
CAP 3 7,33 3,51 

6,50 ,749 INT 5 6,20 2,68 

DIG 
CAP 3 9,00 2,64 

7,50 1,000 
INT 5 8,60 1,81 

Tabela 40: Desempenho médio e verificação dos contrastes nos subtestes da WISC-III das crianças das 
crianças diagnosticadas com meduloblastoma (G2; n=8) em função da variável origem da criança. Assim 
como nas demais verificações, para nenhuma das variáveis dependentes foi atingido grau estatisticamente 
significativo de diferenciação (p≤0,05) entre o desempenho das crianças com meduloblastoma nos 
subtestes da WISC-III em função de sua origem. Legenda: CAP – grupo de crianças provenientes de 
capitais ou regiões metropolitanas; INT – grupo de crianças provenientes do interior de estados; CF: 
Completar Figuras; INF: Informação; COD: Código; SEM: Semelhanças; AF: Arranjo de Figuras; ARIT: 
Aritmética; CUB: Cubos; VOC: Vocabulário; AO: Armar Objetos; COMP: Compreensão; PS: Procurar 
Símbolos; DIG: Dígitos. 
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Em todas as dimensões avaliadas pela WISC-III, as crianças cujos pais têm 

quatro ou mais anos de instrução formal apresentaram desempenho médio superior ao 

das crianças cujos pais possuem menos de quatro anos de escolaridade. No subteste 

Compreensão, entretanto, as médias obtidas por ambos os grupos encontram-se bastante 

próximas. Embora haja superioridade predominante do grupo de crianças cujos pais 

possuem maior nível de instrução formal, os escores que atingiram nível de 

significância estatística em relação a esta variável foram: QIE (p=0,047; Ü de Mann-

Whitney=26,00); QIT (p=0,054; Ü de Mann-Whitney=27,00) e; IVP (p=0,009; Ü de 

Mann-Whitney=17,50). No que tange às pontuações ponderadas dos subtestes, os 

contrastes entre os dois grupos foram significativos para Completar Figuras (p=0,018; Ü 

de Mann-Whitney=21,00), Código (p=0,029; Ü de Mann-Whitney=23,50), Arranjo de 

Figuras (p=0,011; Ü de Mann-Whitney=18,50) e Procurar Símbolos (p=0,036; Ü de 

Mann-Whitney=25,00).  

Estes resultados reforçam a importância dos estímulos do ambiente, 

notadamente a família e a escola, para minimizar o impacto causado pelo câncer e seu 

tratamento sobre o desenvolvimento cognitivo e a aprendizagem, os quais serão 

posteriormente discutidos e aprofundados.  

A tabela 41 apresenta o desempenho médio e o resultado da verificação, através 

do teste Ü de Mann-Whitney, das diferenças nos escores obtidos pelas crianças da 

amostra total de participantes (G1+G2; n=21) nos QI’s e Índices Fatoriais da WISC-III 

em função da variável nível de escolaridade dos pais.  
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 Grupos N MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

U de Mann-
Whitney 

Significância 
(bicaudal) 

QIV 
EF1 Completo 12 102,08 16,76 

44,00 ,477 
EF1 Incompleto 9 93,22 18,06 

QIE 
EF1 Completo 12 94,67 16,22 

26,00 ,047 
EF1 Incompleto 9 78,56 15,25 

QIT 
EF1 Completo 12 98,08 16,46 

27,00 ,054 
EF1 Incompleto 9 84,78 15,94 

ICV 
EF1 Completo 12 102,67 15,27 

41,00 ,355 
EF1 Incompleto 9 94,44 18,45 

IOP 
EF1 Completo 12 94,42 16,05 

30,00 ,088 
EF1 Incompleto 9 81,22 13,17 

IRD 
EF1 Completo 12 96,5 20,59 

40,00 ,318 
EF1 Incompleto 9 88,44 13,36 

IVP 
EF1 Completo 12 95,33 14,08 

17,50 ,009 
EF1 Incompleto 12 77,89 13,97 

Tabela 41: Desempenho médio e verificação, através do Ü de Mann-Whitney, de diferenças nos QI’s e 
Índices Fatoriais da WISC-III para a amostra total de participantes (G1 + G2; n=21) em função da variável 
nível de escolaridade dos pais. Foram verificadas diferenças estatisticamente significativas (p≤0,05) no 
desempenho das crianças com meduloblastoma no QI de Execução, QI Total e Índice Velocidade de 
Processamento, em função desta variável (valores em destaque). Legenda: QIV – QI Verbal da WISC-III; 
QIE – QI de Execução da WISC-III; QIT – QI Total da WISC-III; ICV – Índice Compreensão Verbal da 
WISC-III; IOP – Índice Organização Perceptual da WISC-III; IRD – Índice Resistência à Distração da 
WISC-III; IVP – Índice Velocidade de Processamento da WISC-III.  

A tabela 42 apresenta o desempenho médio e o resultado da verificação, através 

do teste Ü de Mann-Whitney, das diferenças nos escores obtidos pelas crianças da 

amostra total de participantes (G1+G2; n=21) nos subtestes da WISC-III em função da 

variável nível de escolaridade dos pais.   

 Grupos N MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

U de 
Mann-

Whitney 

Significância 
(bicaudal) 

CF 
EF1 Completo 12 10,75 2,73 

21,00 ,018 
EF1 Incompleto 9 7,33 2,91 

INF 
EF1 Completo 12 9,00 2,98 

32,00 ,113 
EF1 Incompleto 9 6,11 3,01 

COD EF1 Completo 12 9,00 2,44 23,50 ,029 
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EF1 Incompleto 9 6,11 4,04 

SEM 
EF1 Completo 12 10,75 3,41 

34,00 ,154 
EF1 Incompleto 9 8,56 3,35 

AF 
EF1 Completo 12 8,67 2,42 

18,50 ,011 
EF1 Incompleto 9 5,67 2,06 

ARIT 
EF1 Completo 12 9,42 3,80 

40,50 ,331 
EF1 Incompleto 9 8,11 3,55 

CUB 
EF1 Completo 12 9,25 2,76 

37,00 ,222 
EF1 Incompleto 9 7,56 2,55 

VOC 
EF1 Completo 12 12,17 3,48 

52,00 ,886 
EF1 Incompleto 9 11,67 3,60 

AO 
EF1 Completo 12 9,25 3,88 

37,00 ,221 
EF1 Incompleto 9 7,78 2,90 

COMP 
EF1 Completo 12 10,42 2,81 

49,50 ,748 
EF1 Incompleto 9 10,44 3,43 

PS 
EF1 Completo 12 9,75 2,92 

25,00 ,036 
EF1 Incompleto 9 6,78 2,68 

DIG 
EF1 Completo 12 9,83 3,71 

43,00 ,430 
EF1 Incompleto 9 8,33 1,58 

Tabela 42: Desempenho médio e verificação, através do Ü de Mann-Whitney, de diferenças nas 
pontuações ponderadas obtidas pela amostra total de participantes (G1 + G2; n=21) nos subtestes da 
WISC-III em função da variável nível de escolaridade dos pais. Foram verificados contrastes 
estatisticamente significativos (p≤0,05) entre o desempenho das crianças com astrocitoma pilocítico nos 
subtestes Completar Figuras, Código, Arranjo de Figuras e Procurar Símbolos da WISC-III em função do 
nível de escolaridade dos pais (valores em destaque). Legenda: CF: Subteste Completar Figuras; INF: 
Subteste Informação; COD: Subteste Código; SEM: Subteste Semelhanças; AF: Subteste Arranjo de 
Figuras; ARIT: Subteste Aritmética; CUB: Subteste Cubos; VOC: Subteste Vocabulário; AO: Subteste 
Armar Objetos; COMP: Subteste Compreensão; PS: Subteste Procurar Símbolos; DIG: Subteste Dígitos. 

A figura 37 apresenta a representação gráfica do desempenho médio obtido pelas 

crianças da amostra total de participantes (G1+G2; n=21) nos QI’s e Índices Fatoriais da 

WISC-III em função da variável nível de escolaridade dos pais.  



 

 
 

 

Figura 37: D
n=21) nos Q
escolaridade 
WISC-III; QI
IOP – Índice 
da WISC-III; 

A figura 38 ap

crianças da amostra to

função da variável nív

 

0

20

40

60

80

100

120

Q

Ens

Desempenho médio das crianças da amostra total de p
 QI’s e Índices Fatoriais da WISC-III em função 
de dos pais. Legenda: QIV – QI Verbal da WISC-III; QI
QIT – QI Total da WISC-III; ICV – Índice Compreensã
ce Organização Perceptual da WISC-III; IRD – Índice R
II; IVP – Índice Velocidade de Processamento da WISC

apresenta a representação gráfica do desempenh

a total de participantes (G1+G2; n=21) nos subt

nível de escolaridade dos pais. 

QIV QIE QIT ICV IOP IRD

Ensino Fundamental I Completo Ensino Fundamental 

198 

 

 
participantes (G1 + G2; 

o da variável nível de 
QIE – QI de Execução da 
nsão Verbal da WISC-III; 
e Resistência à Distração 
C-III. 

enho médio obtido pelas 

ubtestes da WISC-III em 

IRD IVP

ntal I Incompleto



 

 
 

 

Figura 38: Des
n=21) nos subt
Legenda: CF: 
Código; SEM: 
Aritmética; CU
Objetos; COMP
Dígitos. 

 

b) G1 – crianças dia

Dentre as 13 c

pais com o Ensino Fu

o Ensino Fundamenta

Assim como n

pela WISC-III, no int

cujos pais têm quatr

médio superior ao 

escolaridade. Contudo

0

2

4

6

8

10

12

14

En

esempenho médio das crianças da amostra total de par
btestes da WISC-III em função da variável nível de es
: Subteste Completar Figuras; INF: Subteste Informa
: Subteste Semelhanças; AF: Subteste Arranjo de Figu

CUB: Subteste Cubos; VOC: Subteste Vocabulário; A
MP: Subteste Compreensão; PS: Subteste Procurar Sím

diagnosticadas com astrocitoma pilocítico: 

3 crianças diagnosticadas com astrocitoma pilo

Fundamental I Completo, e quatro possuem pai

ntal I.  

na amostra total de participantes, em todas as

interior do subgrupo de crianças com astrocitom

atro ou mais anos de instrução formal apres

o das crianças cujos pais possuem menos 

udo, os escores que atingiram nível de signif

Ensino Fundamental I Completo Ensino Fundamental

199 

 

 
participantes (G1 + G2; 
 escolaridade dos pais. 
mação; COD: Subteste 
iguras; ARIT: Subteste 
; AO: Subteste Armar 
ímbolos; DIG: Subteste 

ilocítico, nove possuem 

pais que não concluíram 

 as dimensões avaliadas 

itoma pilocítico, aquelas 

resentaram desempenho 

os de quatro anos de 

nificância estatística em 

ntal I incompleto



200 
 

 
 
 

 

relação a esta variável foram: IVP (p=0,05; Ü de Mann-Whitney=5,50) e o subteste 

Arranjo de Figuras (p=0,05; Ü de Mann-Whitney=6,00).  

A tabela 43 apresenta o desempenho médio e o resultado da verificação, através 

do teste Ü de Mann-Whitney, das diferenças nos escores obtidos pelas crianças 

diagnosticadas com astrocitoma pilocítico (G1; n=13) nos QI’s e Índices Fatoriais da 

WISC-III em função da variável nível de escolaridade dos pais.  

 Grupos N MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

U de 
Mann-

Whitney 

Significância 
(bicaudal) 

QIV 
EF1 Completo 9 102,56 19,07 

13,50 ,487 
EF1 Incompleto 4 93,00 17,68 

QIE 
EF1 Completo 9 96,56 17,57 

10,00 ,217 
EF1 Incompleto 4 86,50 9,74 

QIT 
EF1 Completo 9 99,44 18,54 

9,00 ,164 
EF1 Incompleto 4 89,00 12,32 

ICV 
EF1 Completo 9 103,33 17,32 

10,50 ,246 
EF1 Incompleto 4 92,75 15,37 

IOP 
EF1 Completo 9 95,89 17,37 

12,50 ,395 
EF1 Incompleto 4 87,75 7,32 

IRD 
EF1 Completo 9 96,44 23,44 

14,00 ,532 
EF1 Incompleto 4 91,50 14,17 

IVP 
EF1 Completo 9 98,89 13,29 

5,50 ,053 
EF1 Incompleto 4 86,00 9,96 

Tabela 43: Desempenho médio e verificação, através do Ü de Mann-Whitney de diferenças nos QI’s e 
Índices Fatoriais da WISC-III para as crianças diagnosticadas com astrocitoma pilocítico (G1; n=13) em 
função da variável nível de escolaridade dos pais. Foi verificada diferença estatisticamente significativa 
(p≤0,05) no desempenho das crianças com meduloblastoma no Índice Velocidade de Processamento, em 
função desta variável (valor em destaque). Legenda: QIV – QI Verbal da WISC-III; QIE – QI de 
Execução da WISC-III; QIT – QI Total da WISC-III; ICV – Índice Compreensão Verbal da WISC-III; 
IOP – Índice Organização Perceptual da WISC-III; IRD – Índice Resistência à Distração da WISC-III; 
IVP – Índice Velocidade de Processamento da WISC-III.  

A tabela 44 apresenta o desempenho médio e o resultado da verificação, através 

do teste Ü de Mann-Whitney, das diferenças entre os escores obtidos pelas crianças 
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diagnosticadas com astrocitoma pilocítico (G1;n=13) nos subtestes da WISC-III em 

função da variável nível de escolaridade dos pais.   

 Grupos N MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

U de 
Mann-

Whitney 

Significância 
(bicaudal) 

CF 
EF1 Completo 9 10,89 2,80 

9,00 ,161 
EF1 Incompleto 4 8,50 2,08 

INF 
EF1 Completo 9 9,67 3,16 

8,00 ,119 
EF1 Incompleto 4 6,50 2,64 

COD 
EF1 Completo 9 9,56 2,50 

12,50 ,393 
EF1 Incompleto 4 8,75 4,34 

SEM 
EF1 Completo 9 10,33 3,60 

10,00 ,215 
EF1 Incompleto 4 7,75 ,95 

AF 
EF1 Completo 9 8,89 2,66 

6,00 ,059 
EF1 Incompleto 4 6,00 1,15 

ARIT 
EF1 Completo 9 9,33 4,33 

14,50 ,583 
EF1 Incompleto 4 9,00 3,55 

CUB 
EF1 Completo 9 9,67 2,73 

18,00 1,000 
EF1 Incompleto 4 9,00 1,15 

VOC 
EF1 Completo 9 12,67 3,77 

17,00 ,876 
EF1 Incompleto 4 12,00 3,36 

AO 
EF1 Completo 9 9,67 4,38 

12,00 ,349 
EF1 Incompleto 4 8,25 2,63 

COMP 
EF1 Completo 9 10,11 3,06 

17,50 ,938 
EF1 Incompleto 4 9,50 4,04 

PS 
EF1 Completo 9 10,44 2,69 

7,00 ,086 
EF1 Incompleto 4 7,75 2,50 

DIG 
EF1 Completo 9 9,89 4,22 

16,50 ,815 
EF1 Incompleto 4 8,50 1,29 

Tabela 44: Desempenho médio e verificação, através do Ü de Mann-Whitney, de diferenças nas 
pontuações ponderadas obtidas pelas crianças diagnosticadas com astrocitoma pilocítico (G1; n=13) nos 
subtestes da WISC-III em função da variável nível de escolaridade dos pais. Foi verificado contraste 
estatisticamente significativos (p≤0,05) entre o desempenho das crianças com astrocitoma pilocítico no 
subteste Arranjo de Figuras em função do nível de escolaridade dos pais (valor em destaque). Legenda: 
CF: Subteste Completar Figuras; INF: Subteste Informação; COD: Subteste Código; SEM: Subteste 
Semelhanças; AF: Subteste Arranjo de Figuras; ARIT: Subteste Aritmética; CUB: Subteste Cubos; VOC: 
Subteste Vocabulário; AO: Subteste Armar Objetos; COMP: Subteste Compreensão; PS: Subteste 
Procurar Símbolos; DIG: Subteste Dígitos. 
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A tabela 45 apresenta o desempenho médio e o resultado da verificação, através 

do teste Ü de Mann-Whitney, das diferenças entre os escores obtidos pelas crianças 

diagnosticadas com meduloblastoma (G2; n=8) nos QI’s e Índices Fatoriais da WISC-

III em função da variável nível de escolaridade dos pais.  

 Grupos N MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

U de 
Mann-

Whitney 

Significância 
(bicaudal) 

QIV 
EF1 Completo 3 100,67 9,29 

7,00 ,881 
EF1 Incompleto 5 93,40 20,69 

QIE 
EF1 Completo 3 89,00 12,16 

3,00 ,180 
EF1 Incompleto 5 72,20 16,75 

QIT 
EF1 Completo 3 94,00 9,00 

4,50 ,368 
EF1 Incompleto 5 81,40 19,03 

ICV 
EF1 Completo 3 100,67 8,62 

7,00 ,881 
EF1 Incompleto 5 95,80 22,33 

IOP 
EF1 Completo 3 90,00 13,07 

4,50 ,368 
EF1 Incompleto 5 76,00 15,18 

IRD 
EF1 Completo 3 96,67 11,54 

4,00 ,294 
EF1 Incompleto 5 86,00 13,76 

IVP 
EF1 Completo 3 84,67 12,50 

2,00 ,099 
EF1 Incompleto 5 71,40 14,06 

Tabela 45: Desempenho médio e verificação, através do Ü de Mann-Whitney, de diferenças nos QI’s e 
Índices Fatoriais da WISC-III para as crianças diagnosticadas com meduloblastoma (G2; n=8) em função 
da variável nível de escolaridade dos pais. Não foram verificadas diferenças estatisticamente significativas 
(p≤0,05) no desempenho das crianças com meduloblastoma em função desta variável. Legenda: QIV – QI 
Verbal da WISC-III; QIE – QI de Execução da WISC-III; QIT – QI Total da WISC-III; ICV – Índice 
Compreensão Verbal da WISC-III; IOP – Índice Organização Perceptual da WISC-III; IRD – Índice 
Resistência à Distração da WISC-III; IVP – Índice Velocidade de Processamento da WISC-III.  

A tabela 46 apresenta o desempenho médio e o resultado da verificação, através 

do teste Ü de Mann-Whitney, das diferenças entre os escores obtidos pelas crianças 

diagnosticadas com meduloblastoma (G2; n=8) nos subtestes da WISC-III em função da 

variável nível de escolaridade dos pais.   
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 Grupos N MÉDIA 
DESVIO-
PADRÃO 

U de 
Mann-

Whitney 

Significância 
(bicaudal) 

CF 
EF1 Completo 3 10,33 3,05 

2,50 ,134 
EF1 Incompleto 5 6,40 3,36 

INF 
EF1 Completo 3 7,00 1,00 

7,00 ,879 
EF1 Incompleto 5 5,80 3,56 

COD 
EF1 Completo 3 7,33 1,52 

2,00 ,097 
EF1 Incompleto 5 4,00 2,44 

SEM 
EF1 Completo 3 12,00 3,00 

4,50 ,368 
EF1 Incompleto 5 9,20 4,55 

AF 
EF1 Completo 3 8,00 1,73 

3,00 ,169 
EF1 Incompleto 5 5,40 2,70 

ARIT 
EF1 Completo 3 9,67 2,08 

4,50 ,356 
EF1 Incompleto 5 7,40 3,78 

CUB 
EF1 Completo 3 8,00 3,00 

4,50 ,365 
EF1 Incompleto 5 6,40 2,88 

VOC 
EF1 Completo 3 10,67 2,30 

5,00 ,451 
EF1 Incompleto 5 11,40 4,15 

AO 
EF1 Completo 3 8,00 1,73 

5,00 ,427 
EF1 Incompleto 5 7,40 3,36 

COMP 
EF1 Completo 3 11,33 2,08 

7,00 ,879 
EF1 Incompleto 5 11,20 3,11 

PS 
EF1 Completo 3 7,67 3,05 

4,00 ,263 
EF1 Incompleto 5 6,00 2,82 

DIG 
EF1 Completo 3 9,67 2,08 

4,00 ,291 
EF1 Incompleto 5 8,20 1,92 

Tabela 46: Desempenho médio e verificação, através do Ü de Mann-Whitney, de diferenças nas 
pontuações ponderadas dos subtestes da WISC-III para as crianças diagnosticadas com meduloblastoma 
(G2; n=8) em função da variável nível de escolaridade dos pais. Não foram verificadas diferenças 
estatisticamente significativas (p≤0,05) no desempenho das crianças com meduloblastoma em função 
desta variável. Legenda: CF: Subteste Completar Figuras; INF: Subteste Informação; COD: Subteste 
Código; SEM: Subteste Semelhanças; AF: Subteste Arranjo de Figuras; ARIT: Subteste Aritmética; 
CUB: Subteste Cubos; VOC: Subteste Vocabulário; AO: Subteste Armar Objetos; COMP: Subteste 
Compreensão; PS: Subteste Procurar Símbolos; DIG: Subteste Dígitos. 

A figura 41 apresenta a representação gráfica do desempenho médio obtido pelas 

crianças diagnosticadas com meduloblastoma (G2; n=8) nos QI’s e Índices Fatoriais da 

WISC-III em função da variável nível de escolaridade dos pais.  
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Legenda: CF: Subteste Completar Figuras; INF: Subteste Informação; COD: Subteste 
Código; SEM: Subteste Semelhanças; AF: Subteste Arranjo de Figuras; ARIT: Subteste 
Aritmética; CUB: Subteste Cubos; VOC: Subteste Vocabulário; AO: Subteste Armar 
Objetos; COMP: Subteste Compreensão; PS: Subteste Procurar Símbolos; DIG: Subteste 
Dígitos. 
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6. Discussão dos resultados: 

O objetivo geral do presente estudo foi investigar o impacto da presença de 

lesões tumorais e seus respectivos tratamentos sobre a capacidade intelectiva de 

crianças diagnosticadas com tumores de fossa posterior, especificamente 

meduloblastoma e astrocitoma. Como afirmado anteriormente, os grupos diagnósticos 

participantes do presente estudo constituem subtipos histológicos de lesões expansivas 

localizadas na fossa posterior. As principais semelhanças entre ambos residem nos 

seguintes fatores: 1) diagnóstico de lesão expansiva em regiões infratentoriais ou de 

fossa posterior; 2) submissão a tratamento cirúrgico para ressecção do tumor. Contudo, 

algumas diferenças separam estes subgrupos, sendo as principais: 1) grau de 

malignidade da lesão (o astrocitoma pilocítico possui características histológicas 

benignas, enquanto o meduloblastoma caracteriza-se por alto grau de malignidade); 2) 

Estratégias de tratamento adjuvantes à cirurgia de ressecção tumoral (quimioterapia e 

radioterapia, presentes nos protocolos de tratamento das crianças diagnosticadas com 

meduloblastoma e, em geral, ausentes no tratamento de crianças diagnosticadas com 

astrocitoma pilocítico). 

A análise estatística descritiva evidenciou que o desempenho das crianças 

diagnosticadas com astrocitoma pilocítico (G1) foi superior ao das crianças 

diagnosticadas com meduloblastoma (G2) em todos os QI’s e Índices Fatoriais da 

WISC-III. As crianças diagnosticadas com astrocitoma pilocítico obtiveram 

desempenho médio satisfatório, com pontuações de QI e Índices Fatoriais dentro do 

esperado para a sua idade segundo dados normativos brasileiros da WISC-III. As 



209 
 

 
 
 

 

crianças diagnosticadas com meduloblastoma, por sua vez, obtiveram desempenho 

médio abaixo do esperado nos seguintes escores: QI de Execução, QI Total, Índice 

Fatorial Organização Perceptual e Índice Fatorial Velocidade de Processamento. 

Destaca-se que este último índice representou o menor desempenho médio para o 

subgrupo de crianças diagnosticadas com meduloblastoma, resultado que pode ser 

atribuído à lentificação do processamento de informações, o qual provavelmente 

decorre do comprometimento da substância branca promovido pelo uso da radioterapia 

de crânio e neuro-eixo (Palmer & Leigh, 2009; Palmer, 2008; Moore III, 2005; Mulhern 

et. al., 1999a), dado que será aprofundado em seções posteriores. 

Visando compreender de forma mais precisa a natureza dos comprometimentos 

nos diversos domínios intelectivos mensurados pela WISC-III, as análises descritivas e 

inferenciais foram estendidas às pontuações ponderadas nos subtestes da escala. Estas 

análises possibilitaram melhor circunscrição do perfil de funcionamento cognitivo dos 

subgrupos clínicos em estudo, permitindo estabelecer hipóteses acerca das habilidades 

cognitivas subjacentes ao rebaixamento observado no interior das dimensões cognitivas 

avaliadas pela WISC-III. 

No que tange aos desempenhos ponderados dos grupos nos subtestes da WISC-

III, a análise estatística descritiva demonstrou que G1 também apresentou resultados 

superiores aos de G2, a exceção dos subtestes Semelhanças e Compreensão. Ressalta-se 

que as crianças diagnosticadas com astrocitoma pilocítico apresentaram desempenho 

médio satisfatório - igual ou superior a sete pontos ponderados – em todos os subtestes 

da escala. Contudo, as crianças diagnosticadas com meduloblastoma apresentaram 
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desempenho insatisfatório – inferior a sete pontos ponderados – em quatro subtestes da 

WISC-III: Informação (6,25), Código (5,25), Arranjo de Figuras (6,38) e Procurar 

Símbolos (6,62). Vale salientar que, nos subtestes em que G1 obteve desempenho 

médio superior houve maior discrepância em relação ao resultado obtido por G2 quando 

comparado àqueles subtestes em que G2 apresentou melhor desempenho médio.  

Nas próximas seções, os resultados obtidos a partir da análise estatística 

inferencial do desempenho das crianças participantes na WISC-III segundo as variáveis 

independentes serão discutidos.   

6.1. Diagnóstico e tratamento: 

Como afirmado anteriormente, as variáveis diagnóstico e tipo de tratamento se 

sobrepõem, uma vez que, de modo geral, cada subtipo histológico de tumor de SNC 

requer modalidades específicas de tratamento. No presente estudo, todas as crianças de 

G1 – diagnosticadas com astrocitoma pilocítico - foram submetidas a tratamento 

exclusivamente cirúrgico para ressecção do tumor, e todas as crianças de G2 – 

diagnosticadas com meduloblastoma de alto risco – foram submetidas ao Protocolo 

Parker (cirurgia, quimioterapia endovenosa (Vincristina, Carmustina e Cisplatina), 

radioterapia de crânio e neuro-eixo (36 Gy), seguida de reforço em leito tumoral (18 

Gy) (dose total = 54 Gy)40. 

Destaca-se primeiramente que as crianças diagnosticadas com astrocitoma 

pilocítico, em geral, apresentaram desempenho médio satisfatório em todos os escores 

                                                           
40 A exceção do sujeito 18, submetido ao Protocolo Duffner.  
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da WISC-III (QI’s, Índices Fatoriais e pontuações ponderadas dos subtestes). As 

crianças diagnosticadas com meduloblastoma, por sua vez, obtiveram resultados 

inferiores ao esperado em parcela significativa dos escores fornecidos pela escala. A 

variável diagnóstico/tratamento foi responsável por diferenças estatisticamente 

significativas entre os desempenhos das crianças no QI de Execução – QIE, no Índice 

Fatorial Velocidade de Processamento - IVP, e nos subtestes Código, Cubos e Procurar 

Símbolos, todos favorecendo o desempenho de G1 sobre G2, conforme apresentado nas 

tabelas 31 e 32.  

No QIE o desempenho médio de G2 foi de 78,5 e o de G1 foi de 93,4. Estes 

resultados sugerem que o grupo de crianças diagnosticadas com astrocitoma pilocítico 

apresenta relativa preservação de habilidades como o processamento visual, a 

capacidade de planejamento, a aprendizagem não-verbal e a habilidade para pensar e 

manipular estímulos com rapidez e velocidade (Figueiredo, 2000). No IVP o 

desempenho médio de G1 foi de 94,92, enquanto o de G2 foi de 76,38. Este resultado 

indica que as crianças diagnosticadas com astrocitoma pilocítico apresentam 

preservação da capacidade de discriminação perceptiva, atenção visual, memória de 

trabalho, memória operacional e a velocidade de processamento de informações 

(Simões, 2002). O rebaixamento em IVP observado nas crianças diagnosticadas com 

meduloblastoma aponta para prejuízos no âmbito da velocidade psicomotora e mental, 

na capacidade de planejamento, organização e desenvolvimento de estratégias para 
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resolver problemas não-verbais (Figueredo, 2000). Estas habilidades sutis podem não 

ser passíveis de verificação apenas através da escala de execução41. 

Os resultados ora apresentados corroboram os achados anteriores no que diz 

respeito aos efeitos neurocognitivos do tratamento radioterápico para tumores de SNC 

(Mabbott et. al., 2008; Palmer et. al., 2007; Mabbot et. al., 2005; Spiegler et. al, 2004; 

Palmer et. al., 2003; Mulhern et. al., 2001; Palmer et. al., 2001; Ris et. al., 2001; 

Kieffer-Renaux et. al., 2000; Mulhern et. al., 1999a; Mulhern et. al., 1999b). A 

diferenciação entre os grupos diagnósticos atingiu seu maior resultado no IVP, 

sugerindo que o mesmo contribuiu de forma decisiva para o baixo desempenho na 

escala de execução. A força estatística verificada neste contraste, bem como o fato de 

que todas as tarefas incluídas nos escores de QIE e IVP são realizadas com base em um 

tempo-limite42, sugerem que o prejuízo verificado na escala de execução pode ter como 

substrato essencial o rebaixamento na velocidade de processamento de informações. 

Sabendo-se que a velocidade de processamento é fundamental ao desenvolvimento da 

capacidade intelectiva (Fry & Hale, 2000), sugere-se que a administração da terapia 

adjuvante – e a consequente lesão à substância branca - estejam subjacentes aos déficits 

encontrados neste subgrupo clínico.  

 

                                                           
41 Segundo Figueiredo (2000), a criação do QIE por Wechsler teve por objetivo a avaliação da inteligência não-verbal através do 
uso de estímulos visoespaciais na resolução de novos problemas. Contudo, resultados baixos nesta dimensão podem ser decorrentes 
de fatores diversos, que vão desde a variáveis não-cognitivas – como pobreza de coordenação motora – até fatores cognitivos mais 
sutis, como lentificação no processamento de informações, fator provavelmente subjacente ao baixo desempenho de G2 nesta 
dimensão. Em qualquer destes casos, a escala de execução pode ser rebaixada pelo rendimento nos subtestes Código e Procurar 
Símbolos, devendo o examinador estar atento para os determinantes cognitivos subjacentes ao baixo desempenho nas escalas. 
42 A ultrapassagem do tempo-limite pode implicar em atribuição de erro e a realização em tempo inferior ao limite pode implicar, 
em algumas tarefas, na atribuição de pontos brutos extras. 
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Conforme abordado anteriormente, alterações estruturais da substância branca 

afetam diretamente a velocidade de processamento de informações, promovendo um 

impacto significativo sobre a capacidade intelectiva global (Mabbott et. al., 2008; 

Moore III, 2005; Reddick et. al., 2003; Fry & Hale, 2000). Embora ainda não haja total 

consenso acerca do processo neurobiológico subjacente aos prejuízos induzidos pela 

radioterapia sobre a substância branca cerebral, sabe-se que, de algum modo, a perda de 

seus tecidos ou falhas em seu desenvolvimento desempenham papel fundamental nos 

problemas neurocognitivos encontrados em crianças tratadas com radioterapia craniana 

(Butler & Haser, 2006; Khong et. al., 2006; Mabbott et. al., 2006a; Mulhern et. al., 

2004b; Reddick et. al., 2003; Mulhern et. al. 1999a; Reddick et. al., 1998).  

Em crianças saudáveis, observa-se acréscimos substanciais no volume e na 

densidade da substância branca ao longo do neurodesenvolvimento. Ao mesmo tempo, 

as habilidades de raciocínio, de pensamento, abstração e resolução de problemas são 

significativamente ampliadas através da atuação em concerto de importantes progressos 

cognitivos. Acredita-se que porcentagem significativa destes progressos cognitivos 

sejam subsidiados pelo aumento na velocidade de processamento (Fry & Hale, 2000), 

habilidade cognitiva que vem sendo apontada como fator determinante para o declínio 

da capacidade intelectiva das crianças submetidas à radioterapia de crânio e neuro-eixo 

(Palmer & Leigh, 2009; Mabbott et. al., 2008; Palmer, 2008; Palmer et. al., 2001). As 

crianças submetidas a radioterapia craniana não processam informações em ritmo 

apropriado à sua idade e escolaridade, resultando em atrasos significativos na aquisição 

de conhecimento, que afetam negativamente o desenvolvimento de sua capacidade 

intelectiva (Palmer, 2009; Mabbott et. al., 2008; Schatz, Kramer, Ablin & Matthay, 
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2000). A longo prazo, o acúmulo de déficits cognitivos básicos pode resultar no 

comprometimento da aquisição das funções cognitivas superiores (Mello et. al., 2006b). 

Os resultados encontrados no presente estudo sugerem que os prejuízos 

intelectivos apresentados pelas crianças com tumores de fossa posterior são 

manifestações de déficits em dimensões cognitivas específicas – como a velocidade de 

processamento – verificada nesta investigação -, memória e atenção, cuja atuação é 

determinante à realização das diferentes tarefas integrantes dos instrumentos de 

avaliação da capacidade intelectiva (Mabbott et. al., 2008; Palmer et.al., 2007; Palmer et 

al., 2001).  Salienta-se, entretanto, que o comprometimento de tais funções pode 

ocultar-se no cômputo da capacidade intelectiva global.  

Embora, na presente investigação, estes comprometimentos tenham sido 

evidenciados parcialmente nas crianças diagnosticadas com meduloblastoma, não se 

pode concluir que a velocidade de processamento é a única dimensão cognitiva afetada 

neste subgrupo. Da mesma forma, não se pode concluir a partir destes resultados que as 

crianças diagnosticadas com astrocitoma pilocítico apresentam total integridade em seu 

funcionamento cognitivo, conforme verificado no estudo de Steilin et. al. (2003). Os 

testes de QI não apresentam sensibilidade suficiente para a detecção de declínios 

cognitivos sutis, havendo, portanto, a necessidade de se complementar a avaliação desta 

população clínica com provas neuropsicológicas que contemplem dimensões cognitivas 

específicas.  

Portanto, os resultados ora apresentados sustentam que as crianças 

diagnosticadas e submetidas a tratamento de meduloblastoma apresentam risco mais 
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acentuado de prejuízos intelectivos quando comparadas às crianças diagnosticadas com 

astrocitoma pilocítico, notadamente na dimensão da velocidade de processamento. 

Investigações futuras poderão circunscrever com mais precisão a natureza e a extensão 

de tais déficits, visando estabelecer um perfil de funcionamento cognitivo deste 

subgrupo a fim de propor estratégias de reabilitação condizentes com as suas reais 

necessidades. 

6.2. Presença de hidrocefalia: 

A hidrocefalia, devido à sua alta incidência na população de crianças com 

tumores de fossa posterior, bem como à sua inclusão dentre os fatores de risco ao 

surgimento de sequelas neurocognitivas, foi incluída no presente estudo, visando 

verificar se e de que forma os seus efeitos contribuem para o impacto neurocognitivo do 

diagnóstico e tratamento de tumores de fossa posterior (Duffner, 2010; Cantelmi et. al., 

2008; Hardy et. al., 2008).  

Dentre as 21 crianças participantes do estudo (G1+G2; n=21) e dentre as 13 

crianças diagnosticadas com astrocitoma pilocítico (G1; n=13), foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas nos subtestes Cubos e Vocabulário atribuídas à 

variável presença de hidrocefalia ao diagnóstico, conforme verificado nas tabela 60 e 

64. Dentre as oito crianças diagnosticadas com meduloblastoma (G2; n=8), não foi 

possível a realização de análises estatísticas descritivas e inferenciais confiáveis, tendo 

em vista o baixo efetivo amostral resultante em cada instância categorial da variável. 
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Os dados ora apresentados corroboram os estudos que afirmam que a 

hidrocefalia é um importante fator de risco ao desenvolvimento cognitivo (Duffner, 

2010; Hardy et. al., 2008; Mabbott et. al., 2005). Conforme abordado anteriormente, o 

aumento da pressão intracraniana pode resultar em danos difusos ao tecido cerebral, 

repercutindo sobre o pleno funcionamento cognitivo, notadamente nos domínios da 

memória, da atenção e da visoespacialidade (Mulhern & Palmer, 2003), funções 

requeridas ao desempenho dos subtestes Vocabulário e Cubos. Estes resultados nos 

fornecem indicações de que a hidrocefalia pode potencializar os efeitos neurocognitivos 

advindos da lesão cerebelar.  

Salienta-se que as crianças participantes, em sua maioria, possuem baixo nível 

sócio-econômico. A precariedade no acesso a serviços de saúde e educação nesta 

população frequentemente leva a diagnósticos tardios, que por sua vez elevam o risco de 

complicações associadas, como a hidrocefalia e ao alto grau de malignidade dos 

tumores e, consequentemente, a necessidade de estratégias terapêuticas mais agressivas. 

Casos agudos de hidrocefalia – frequentes em diagnósticos tardios - geralmente 

requerem a implantação de válvulas de derivação ventrículo-peritoneal, as quais elevam 

o risco de infecção e, consequentemente, acentuam o risco de sequelas neurocognitivas 

(Furrer & Suzuki, 2003).  

Devido a dificuldades associadas a tais condições, somente quatro dentre as 21 

crianças participantes não apresentavam hidrocefalia ao diagnóstico; tal fato 

comprometeu a realização de explorações estatísticas mais aprofundadas a respeito dos 

efeitos desta variável. Estudos posteriores poderão, através do uso de provas 



217 
 

 
 
 

 

neuropsicológicas específicas e maior efetivo de participantes, contemplar a avaliação 

dos diferentes domínios cognitivos, ofertando informações mais precisas acerca do 

impacto cognitivo adicional da hidrocefalia neste subgrupo clínico, sua natureza e 

extensão.    

6.3. Localização do tumor: 

A variável localização do tumor foi incluída no presente estudo com vistas à 

identificação do impacto desta sobre a capacidade intelectiva das 21 crianças 

diagnosticadas com tumores de fossa posterior.  As instâncias categoriais desta variável 

foram: tumores localizados nos hemisférios cerebelares (HC) e tumores localizados no 

vermis cerebelar (VC).  

Na amostra total de participantes (G1+G2; n=21), bem como dentre as crianças 

diagnosticadas com astrocitoma pilocítico (G1; n=13), não foram identificadas 

diferenças estatisticamente significativas segundo a localização do tumor. Dentre as oito 

crianças diagnosticadas com meduloblastoma (G2; n=8), foram estatisticamente 

significativos os contrastes no QI de Execução, QI Total, Índice Fatorial Organização 

Perceptual, Índice Fatorial Velocidade de Processamento e subtestes Completar Figuras, 

Semelhanças, Cubos e Procurar Símbolos – todos em favor das crianças com tumores 

localizados no vermis cerebelar. 

Os resultados verificados em G1 são similares aos achados de Beebe et. al. 

(2005), Rønning et. al. (2005) e Levisohn et. al. (2000), em cujas pesquisas não foram 

verificados efeitos de localização no desempenho cognitivo das crianças, bem como não 
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foram encontradas evidências a favor da hipótese topográfica no desempenho de 

crianças submetidas à ressecção cirúrgica de tumores cerebelares. Contudo, os 

resultados obtidos a partir da análise do grupo total de crianças participantes apresentam 

divergência em relação aos resultados de Riva e Giorgi (2000), Steinlin et. al. (2003), os 

quais verificaram contrastes significativos no desempenho cognitivo de crianças com 

tumores de fossa posterior em função da localização da lesão.  

No que diz respeito à G2, os resultados do presente estudo apontam divergências 

em relações a estudos anteriores, os quais verificaram que lesões no vermis cerebelar 

acarretariam danos mais acentuados sobre a capacidade intelectiva de crianças com 

tumores de fossa posterior (Puget et. al., 2009; Riva & Giorgi, 2000). Salienta-se a 

possibilidade de sobreposição das diversas variáveis e fatores de risco no subgrupo de 

crianças diagnosticadas com meduloblastoma. No interior deste subgrupo, há alto 

percentual de crianças com hidrocefalia ao diagnóstico; alto percentual de crianças 

cujos pais possuem menos de quatro anos de instrução formal e; a influência do 

tratamento adjuvante, sabidamente mais agressivo. Adicionalmente, verifica-se que, 

dentre as quatro crianças com tumores localizados no vermis cerebelar, três foram 

avaliadas em intervalo menor de três anos a partir do diagnóstico, fator que, como 

abordado anteriormente, favorece o desempenho intelectivo deste subgrupo sobre as 

crianças com tumores localizados nos hemisférios cerebelares.  

Ressaltam-se novamente as dificuldades decorrentes do diagnóstico tardio: o alto 

índice de complicações, como a hidrocefalia aguda e a necessidade de procedimentos 

invasivos de derivação; as lesões extensas e com alto grau de malignidade e, 
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consequentemente; a necessidade de adoção de protocolos terapêuticos agressivos. No 

caso específico de crianças diagnosticadas com meduloblastoma, sabe-se que o 

diagnóstico tardio implica na expansão e infiltração das células tumorais às áreas 

adjacentes; disto decorre que lesões originadas no vermis, por exemplo, possam 

estender-se aos hemisférios cerebelares, dificultando a circunscrição das dimensões do 

tumor a somente uma região específica. Esta condição é acrescida por relatos cirúrgicos 

incompletos, que dificultam o acesso e a exploração dos dados de localização, 

comprometendo o estabelecimento de conclusões mais efetivas acerca da influência 

desta variável sobre a capacidade intelectiva das crianças com tumores de fossa 

posterior. Investigações posteriores devem contemplar estudos histológicos e 

topográficos mais precisos das lesões, visando obter conclusões mais efetivas a respeito 

dos efeitos da localização do tumor sobre o funcionamento cognitivo destas crianças. 

6.4. Idade da criança ao diagnóstico: 

A variável concernente à idade da criança no diagnóstico vem sendo 

recorrentemente incluída dentre os principais fatores prognósticos do desenvolvimento 

cognitivo pós-tratamento de tumores de SNC (Duffner, 2010; Mulhern et. al., 2005; Ris 

et. al., 2001). No presente estudo, foram estabelecidas duas categorias etárias como 

instâncias da variável idade da criança ao diagnóstico: idade ao diagnóstico igual ou 

inferior a seis anos (Idade≤6anos) e; idade ao diagnóstico superior a seis anos 

(Idade>6anos).  

Dentre as 21 crianças participantes (G1+G2; n=21), foram encontrados 

contrastes estatisticamente significativos para o subteste Semelhanças em favor das 



220 
 

 
 
 

 

crianças diagnosticadas precocemente, verificando-se a preservação da capacidade de 

estabelecer relações lógicas, a formação de conceitos e a capacidade de síntese e de 

integração de conhecimentos neste subgrupo (Cunha, 2000). Dentre as crianças 

diagnosticadas com astrocitoma pilocítico (G1; n=13), as diferenças entre os grupos 

etários foram estatisticamente significativas para o QI Verbal, Índice Fatorial 

Compreensão Verbal e subteste Semelhanças em favor das crianças diagnosticadas 

precocemente. Este resultado sugere que as crianças de G1 diagnosticadas 

precocemente (Idade≤6anos) apresentam maior capacidade de lidar com símbolos 

abstratos, a conceitualização, a compreensão, a memória e a fluência verbal (Cunha, 

2000). No grupo de crianças diagnosticadas com meduloblastoma (G2; n=8), as 

diferenças de desempenho nos escores da escala em função da variável idade da criança 

ao diagnóstico não foram estatisticamente significativas.  

Estes achados são particularmente divergentes em relação a outros estudos, os 

quais têm relatado que crianças diagnosticadas mais precocemente teriam prejuízos 

mais acentuados sobre a capacidade intelectiva (Duffner, 2010; Mabbott et. al., 2005; 

Moore III, 2005; Spiegler et. al., 2004; Palmer & Mulhern, 2003; Stargatt et. al., 2002; 

Ris et. al., 2001; Mulhern et. al., 2001). No presente estudo, as crianças com idade igual 

ou inferior a seis anos obtiveram, em geral, desempenho médio superior em todas as 

análises realizadas, em se destacando que todos os contrastes estatisticamente 

significativos favoreceram as crianças diagnosticadas precocemente (para G1+G2; n=21 

e para G1; n=13).  
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Entretanto, conforme relatado anteriormente, a natureza da lesão determina o 

impacto da idade ao diagnóstico sobre o funcionamento cognitivo. Neste sentido, os 

resultados verificados em G1 confirmam os achados de Rønning et. al. (2005), Steinlin 

et. al. (2003), Levisohn et. al. (2000) e Copeland et. al. (1999), segundo os quais o 

diagnóstico em idade precoce seria fator de relativa proteção ante os efeitos da lesão 

cerebelar benigna e de sua abordagem cirúrgica, devido ao grande potencial de 

reorganização do cerebelo em etapas precoces do neurodesenvolvimento. Esta 

plasticidade tende a diminuir com o avanço maturacional, na medida em que se processa 

a especialização hemisférica, fator provavelmente subjacente aos maiores prejuízos 

verificados no grupo de crianças diagnosticadas mais tardiamente neste domínio 

(Muszkat & Mello, 2008). 

Ressalta-se que os contrastes estatisticamente significativos verificados nas 

crianças com astrocitoma pilocítico ocorreram nos domínios verbais (QIV, ICV e 

subteste Semelhanças), tal qual nos estudos de Steinlin et. al. (2003), Levisohn et. al. 

(2000) e Copeland et. al. (1999). Este dado reforça o papel relevante do cerebelo nas 

funções de linguagem43. Esta função é sabidamente mais suscetível à plasticidade em 

idades mais precoces (antes dos cinco anos de idade), dada a maior equipotencialidade 

das áreas cerebrais nesta etapa maturacional (Muszkat & Mello, 2008).  

Dentre as crianças com meduloblastoma não foram verificados contrastes 

estatisticamente significativos, diferentemente de diversos estudos com esta população, 

os quais são contundentes ao afirmar que crianças diagnosticadas precocemente 

                                                           
43 Esta função é afetada de modo significativo na Síndrome Cognitivo-Afetiva do Cerebelo e na Síndrome da Fossa Posterior, 
quadros frequentemente associados à lesões cerebelares focais (Bugalho, Correia e Viana Baptista, 2006).   
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apresentam pior prognóstico neurocognitivo (Palmer et. al., 2007; Kieffer-Renaux et. 

al., 2005; Mulhern et. al., 2005; Armstrong et. al., 2004; Mulhern et. al., 2004a; Palmer, 

et. al., 2003; Mulhern et. al., 2001; Palmer et. al., 2001; Ris et. al., 2001).  

A ausência deste impacto no grupo de crianças com meduloblastoma pode ter 

ocorrido devido à mediação de diversas variáveis, como a malignidade do tumor, as 

diversas complicações associadas – como a hidrocefalia, o baixo nível de escolaridade 

dos pais44, a quimioterapia e a radioterapia. A forte expressão destes efeitos, bem como .  

o baixo efetivo de crianças diagnosticadas com meduloblastoma, podem ter ocultado os 

efeitos da idade ao diagnóstico neste subgrupo, dificultando o estabelecimento de 

conclusões mais efetivas a respeito desta influência.  

Estes resultados endossam a discussão em torno do caráter dinâmico e 

multifacetado da plasticidade. As convicções tradicionais acerca deste fenômeno – em 

que ora se defendia que a idade mais precoce seria um fator de proteção ante os efeitos 

deletérios de lesões cerebrais, e ora se defendia que lesões em etapas precoces do 

desenvolvimento trazem comprometimentos mais graves sobre o funcionamento 

cognitivo – vem sendo reconsiderada a partir do aprofundamento acerca dos processos 

subjacentes à maturação cerebral e ao desenvolvimento cognitivo, bem como do maior 

conhecimento acerca dos fatores neurobiológicos subjacentes aos diversos quadros de 

lesão cerebral. De fato, assim como os estudos apontam, a idade de ocorrência de um 

evento lesional possui implicações prognósticas importantes no que tange ao potencial 

de reorganização do SNC. Entretanto, a idade é apenas um dentre os vários fatores 

                                                           
44 A influência desta variável será abordada em seções posteriores.  
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subjacentes à expressão clínica dos padrões de reorganização após uma lesão cerebral. 

A natureza da lesão, sua localização, o contexto maturacional do sistema nervoso 

central em interação e a inserção sócio-cultural interagem de forma complexa, 

estruturando os padrões de recuperação e desenvolvimento cognitivo pós-lesão (Lussier 

& Flessas, 2009; Muszkat, 2006).   

Esta compreensão deve subjazer aos objetivos e, sobretudo, ao arranjo 

metodológico dos estudos de crianças diagnosticadas com tumores de fossa posterior. 

Diferenças nos agrupamentos etários, somados à heterogeneidade nos grupos clínicos de 

participantes dos estudos, impossibilitam compreensões mais abrangentes acerca da 

influência das diversas variáveis mediadoras do impacto cognitivo dos tumores e de seu 

tratamento sobre o desenvolvimento cognitivo e a aprendizagem. Mais estudos acerca 

da contribuição específica da idade ao diagnóstico sobre cada subgrupo clínico são 

necessários, visando verificar de forma mais precisa a influência desta variável sobre a 

vida sócio-acadêmica das crianças. Tais conclusões podem permitir o estabelecimento 

de grupos de risco, possibilitando tanto a criação de protocolos terapêuticos específicos 

e menos danosos, de acordo com o risco de morbidade neurocognitiva45, quanto 

intervenções mais precoces e efetivas sobre esta população, minimizando assim, o 

impacto a que estas crianças se encontram expostas. 

                                                           
45 Sabe-se, por exemplo, que o uso da radioterapia em crianças com menos de três anos de idade acarreta impacto devastador sobre 
o desenvolvimento cognitivo da criança, tendo sido criados protocolos que adiam o uso da radioterapia, de modo a preservar os anos 
iniciais do desenvolvimento de seus efeitos deletérios, garantindo minimamente a integridade cognitiva da criança (Duffner, 1993). 
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6.5. Tempo decorrido entre o diagnóstico e a avaliação da capacidade intelectiva: 

Diversos estudos vêm relatando forte influência do tempo decorrido após o 

diagnóstico e submissão ao tratamento sobre o desempenho cognitivo das crianças com 

tumores de fossa posterior (Palmer et. al., 2007; Palmer et. al., 2003; Mulhern et. al., 

2001; Palmer et. al., 2001; Ris et. al., 2001). Diante de tal compreensão, incluiu-se 

dentre as variáveis independentes o tempo decorrido entre o diagnóstico e a avaliação 

da capacidade intelectiva. Estabeleceram-se duas instâncias categoriais para esta 

variável, a saber: intervalo de tempo menor ou igual a três anos em relação à data em 

que foi diagnosticado o tumor cerebral (T≤3 anos) e; intervalo de tempo superior a três 

anos em relação à data do diagnóstico do tumor (T>3anos) (Spiegler et. al., 2004). 

Dentre as 21 crianças participantes do estudo (G1+G2; n=21), foi encontrado 

contraste estatisticamente significativo no desempenho dos subgrupos no subteste 

Cubos. Dentre as 13 crianças diagnosticadas com astrocitoma pilocítico (G1; n=13), não 

foram encontrados contrastes estatisticamente significativos. Dentre as oito crianças 

diagnosticadas com meduloblastoma (G2; n=8), foram verificados contrastes 

estatisticamente significativos no desempenho do QI de Execução, QI Total, Índice 

Fatorial Resistência à Distração, Índice Fatorial Velocidade de Processamento, e 

subtestes Código, Cubos, Armar Objetos e Dígitos. 

No que diz respeito às crianças com astrocitoma pilocítico (G1; n=13), o 

desempenho entre os subgrupos categoriais da variável tempo decorrido entre o 

diagnóstico e a avaliação da capacidade intelectiva (T≤3 anos; T>3 anos) foi bastante 

semelhante, não tendo havido diferenças estatisticamente significativas entre o 
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desempenho destes subgrupos nas escalas Wechsler. Uma hipótese subjacente a este 

resultado pode ser apontada pela natureza dos efeitos neurocognitivos advindos da 

cirurgia de ressecção de tumores cerebelares benignos. A retirada das células tumorais 

acarreta efeitos neurocognitivos agudos decorrentes do rompimento das conexões 

cerebelares. Os mecanismos de reorganização do SNC têm inicio precoce, em curto 

intervalo de tempo após a intervenção cirúrgica, e não sofrem alterações significativas 

ao longo do intervalo temporal pós-tratamento. Dessa forma, em lesões cerebelares 

benignas e focais, esta variável não exerce efeitos significativos sobre o funcionamento 

cognitivo.  

No subgrupo de crianças diagnosticadas com meduloblastoma (G2; n=8), 

verificou-se que as crianças com maior intervalo de tempo entre o diagnóstico e a 

avaliação da capacidade intelectiva (T>3 anos) apresentaram comprometimento mais 

acentuado, resultados que culminaram em diferenciações estatisticamente significativas 

em diversos domínios da capacidade intelectiva.  

Não obstante este estudo não forneça dados longitudinais acerca do 

desenvolvimento da capacidade intelectiva das crianças com meduloblastoma, os dados 

transversais ora apresentados sugerem que há declínio da capacidade intelectiva ao 

longo do período pós-tratamento quimioterápico e radioterápico. Observa-se que, no 

QIE, as crianças de G2 com T>3 anos possuem 24,27 pontos de QI a menos do que as 

crianças de G2 com T≤3 anos; no QIT, esta diferença é de 25,27 pontos; no IRD, a 

diferença entre os subgrupos é de 18,67 pontos e; no IVP a discrepância é de 19,27 

pontos de QI. Ressalta-se que, nestes escores, o desempenho médio das crianças com 
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T≤3 anos classificou-se como Médio ou Médio Inferior (entre 80 e 109 pontos de QI), 

sugerindo que neste intervalo entre o diagnóstico e a avaliação as crianças apresentam 

desempenho dentro do esperado para a sua idade. Já as crianças com T>3 anos 

apresentaram desempenho médio classificado como Limítrofe ou Deficiência Cognitiva 

(entre 60 e 79 pontos), sugerindo que à medida que transcorre o tempo após o 

tratamento, há contínuo declínio da capacidade intelectiva das crianças com 

meduloblastoma. 

Este resultado é condizente com os diversos estudos, que apontam que crianças 

submetidas à radioterapia de crânio e neuro-eixo apresentam declínios na capacidade 

intelectiva, resultantes da perda progressiva de substância branca, da subsequente 

lentidão no processamento de informações e de falhas na aquisição de habilidades 

cognitivas em ritmo comparável ao de crianças de mesma idade e escolaridade (Palmer, 

2008; Palmer, et. al., 2007; Butler & Haser, 2006; Khong et. al., 2006; Mabbott et. al., 

2006a; Moore III, 2005; Rønning et. al., 2005; Armostrong et. al., 2004; Mulhern et. al., 

2004a; Mulhern et. al., 2004b; Spiegler et. al., 2004; Palmer et. al., 2003; Reddick et. 

al., 2003; Mulhern & Palmer, 2003; Stargatt et. al., 2002; Mulhern et. al., 2001; Ris et. 

al., 2001; Mulhern et. al., 1999b; Reddick et. al., 1998). 

É válido salientar que os declínios intelectivos experimentados pelas crianças 

submetidas à radioterapia de crânio e neuro-eixo não se devem à perda de conhecimento 

e habilidades adquiridas anteriormente à doença. Em decorrência dos danos à substância 

branca cerebral, a criança passa a processar informações em ritmo inferior ao esperado 

para a sua idade e escolaridade, acumulando, ao longo do tempo, atrasos cognitivos em 
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relação aos seus pares. Uma vez que o QI é baseado em dados normativos, quando a 

criança apresenta ritmo de aquisições cognitivas inferior ao esperado para sua idade, 

seus escores tendem a apresentar rebaixamentos progressivos (Palmer et. al., 2001).   

As explicações para tais resultados encontram-se no fato de que as sequelas da 

radioterapia craniana são distintas daquelas decorrentes de outras lesões cerebrais 

pediátricas, como traumatismo crânio-encefálico ou acidente vascular cerebral, os quais 

costumam causar déficits imediatos que apresentam algum grau de recuperação ao 

longo do tempo; os déficits resultantes da radiação têm lenta emergência e se 

manifestam progressivamente (Spiegler et. al., 2004).  Como os componentes do SNC 

apresentam lenta taxa de replicação, a perda de substância branca será detectada 

gradativamente, o que resulta em incidência tardia dos efeitos cognitivos advindos do 

uso da radiação craniana (Stargatt et. al., 2002).  

Ressalta-se que, nos resultados ora apresentados, o domínio não-verbal é o mais 

prejudicado pelo tratamento adjuvante em função do tempo decorrido entre o 

diagnóstico e a avaliação da capacidade intelectiva, enquanto o domínio verbal 

encontra-se preservado. Este perfil cognitivo é condizente com a hipótese de que os 

prejuízos à substância branca advindos da radiação craniana resultam em déficits em 

habilidades cognitivas mais amplamente distribuídas, como a velocidade de 

processamento, atenção e memória, cuja atuação eficaz é fundamental ao desempenho 

das tarefas manipulativas da escala de execução da WISC-III46 (Palmer & Leigh, 2009). 

                                                           
46 Entretanto, observa-se que, no subteste Dígitos e no IRD – ambos escores de habilidades verbais, a diferença entre os grupos 
também foi estatisticamente significativa. Este resultado pode ser decorrente de déficits mnemônicos ou, mais amplamente, de 
dificuldades no funcionamento executivo. Estudos adicionais são necessários para verificar tais hipóteses.  
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Estas habilidades constituem o cerne dos declínios intelectivos observados nas crianças 

com meduloblastoma, conforme apontado por Palmer e Leigh (2009).  

Os resultados ora apresentados fornecem indicações acerca da forma como 

processa a reorganização do SNC diante de duas condições neurológicas distintas. O 

dano cerebral precoce induzido pelo tratamento de tumores malignos resulta em efeitos 

neurocognitivos cumulativos ao neurodesenvolvimento em curso. Assim, se as funções 

cognitivas não se desenvolvem conforme o esperado, surgem déficits neurocognitivos 

crescentes ao longo da infância, à medida que aumentam as demandas pelo 

desenvolvimento de determinadas funções cognitivas (Aarsen et. al., 2006). 

Salienta-se que são necessárias investigações adicionais que possam responder às 

seguintes questões: qual a taxa longitudinal de declínio intelectivo? O declínio cognitivo 

observado nas crianças diagnosticadas com meduloblastoma se estabiliza em algum 

momento ao longo do desenvolvimento? Em que momento? Quais as funções 

diretamente responsáveis pelo declínio intelectivo e acadêmico observado nas crianças 

com tumores malignos? As respostas a estes questionamentos, bem como a 

compreensão do percurso cognitivo pós-tratamento de tumores de fossa posterior, 

fornecerão importantes subsídios para a proposição de programas preventivos de 

reabilitação neuropsicológica, visando prevenir e/ou atenuar o surgimento de sequelas 

(Spiegler et. al., 2004). 
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6.6. Gênero da criança: 

A influência da variável gênero sobre o funcionamento cognitivo de crianças 

diagnosticadas com tumores no SNC é controversa, não havendo consistência entre os 

diversos estudos (Stargatt et. al, 2002).  

No presente estudo, os QI’s e Índices Fatoriais da WISC-III das crianças de sexo 

masculino apresentaram leve superioridade em comparação ao de crianças de sexo 

feminino. Contudo, de forma semelhante aos estudos de Mulhern e colaboradores 

(2005; 2004b), não foram verificadas diferenças estatisticamente significativas no que 

tange ao desempenho na WISC-III em função da variável gênero para G1, G2, bem 

como para a amostra total de participantes (G1+G2).  

Salienta-se que os resultados do presente estudo não são conclusivos, de modo 

que não é possível, a partir destes dados, afirmar que não existem diferenças de gênero 

no que diz respeito à capacidade intelectiva deste subgrupo clínico. Sabe-se que existem 

diferenças de maturacionais importantes em função do gênero, notadamente em termos 

de maturação e proliferação de substância branca. O aspecto supracitado é evidente nas 

diferentes cronologias da mielinização: em crianças do sexo feminino, este processo 

ocorre mais precocemente em áreas relacionadas à linguagem, aspecto que 

hipoteticamente encontra-se subjacente à precocidade feminina no desenvolvimento das 

habilidades linguísticas em determinadas fases de desenvolvimento – como, por 

exemplo, as habilidades fonológicas e semânticas (Muzskat, 2008c; Muszkat & Mello, 

2008); já para os meninos, sabe-se que há prolongamento do ciclo maturacional do 

hemisfério direito, o que para alguns estudiosos justifica a superioridade masculina em 
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tarefas de natureza visoespacial (Muzskat, 2008c). Sabendo-se que as fases de 

crescimento neuronal, mielinização e maturação sequencial das várias regiões cerebrais 

delineiam a expressão clínica dos padrões de desenvolvimento, lesões e disfunções, bem 

como que a elevada atividade metabólica e a baixa estabilidade da mielina recém-

sintetizada confere maior suscetibilidade aos efeitos tóxicos da terapia do câncer 

cerebral (como a leucoencefalopatia, patologia anteriormente citada), as diferenças de 

gênero no que diz respeito às janelas maturacionais podem estar subjacentes aos 

resultados estatisticamente significativos encontrados entre o desempenho de meninos e 

meninas em determinadas dimensões cognitivas em alguns estudos (Anderson & Kunin-

Batson, 2009; Muzskat, 2008c; Furrer & Suzuki, 2003).  

A ausência de consenso nestes achados delimita importante direcionamento para 

investigações futuras. Assim, estudos posteriores poderão fornecer um leque maior de 

evidências acerca do impacto das diferentes modalidades de tratamento do câncer 

infantil no desenvolvimento cognitivo de crianças de diferentes sexos. 

6.7. Variáveis sócio-culturais 

6.7.1. Origem da criança: 

Devido ao fato de que uma parcela significativa dos participantes (42%) é 

proveniente do interior de estados da Região Nordeste e que nesta região as áreas 

metropolitanas e rurais diferem significativamente no que diz respeito à disponibilidade 

de serviços de educação e saúde, partiu-se da hipótese de que estas circunstâncias 

poderiam causar impacto diferenciado sobre a capacidade intelectiva global dos 
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participantes. Dessa forma, a origem da criança foi incluída no cômputo das variáveis 

independentes, visando verificar se e como esta variável poderia exercer influência 

sobre a capacidade intelectiva das crianças diagnosticadas com tumores de fossa 

posterior.  

A verificação dos contrastes entre as instâncias da variável origem revelou que 

esta não foi responsável por diferenças estatisticamente significativas entre os 

desempenhos dos participantes nas pontuações ponderadas dos subtestes, nos escores e 

índices fatoriais da WISC-III para G1, G2, bem como para a amostra total de 

participantes (G1+G2). Estes resultados revelam que a origem da criança não consiste 

em fator determinante ao desempenho intelectivo das crianças diagnosticadas com 

tumores de fossa posterior. 

6.7.2. Nível de escolaridade dos pais: 

A variável que representa o nível de instrução formal dos pais foi incluída dentre 

as variáveis independentes, visando compreender de que forma as variáveis sócio-

culturais exercem impacto sobre o desenvolvimento cognitivo e a aprendizagem neste 

subgrupo clínico. Para tanto, utilizou-se como delimitação as instâncias que 

representam a primeira fase do Ensino Fundamental no sistema educacional brasileiro, a 

saber, os quatro primeiros anos do Ensino Fundamental47.  

                                                           
47 A lei 9394/96 – a qual estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, institui em seu artigo 32 que o ensino fundamental 
tem por objetivo a formação básica do cidadão mediante: I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, 
tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; IV - o fortalecimento dos vínculos de 
família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.  
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Dentre as 21 crianças participantes do estudo (G1+G2; n=21), foram verificadas 

diferenças estatisticamente significativas nos seguintes escores: QIE; QIT; IVP e 

subtestes Completar Figuras; Código; Arranjo de Figuras e Procurar Símbolos. Dentre 

as 13 crianças diagnosticadas com astrocitoma pilocítico (G1; n=13), foram verificados 

contrastes estatisticamente significativos em IVP e subteste Arranjo de Figuras. No 

subgrupo de crianças diagnosticadas com meduloblastoma (G2; n=8), a diferenciação 

entre os subgrupos segundo o nível de instrução formal não atingiu nível de 

significância estatística para os escores e pontuações ponderadas da WISC-III. 

Os resultados ora apresentados encontram relação com estudos que apontam 

relação significativa entre tais variáveis sócio-culturais e o desenvolvimento cognitivo 

(Andrade et. al., 2005; Ardila, 1996), reforçando a influência das variáveis sócio-

culturais sobre a capacidade intelectiva de crianças em condições normais ou 

patológicas. As crianças participantes do presente estudo encontram-se em condição 

patológica específica, a qual por si mesma já se configura em situação de risco ante ao 

desenvolvimento cognitivo e, consequentemente à aprendizagem. O baixo nível 

educacional materno (e suas consequências sócio-econômicas) confere defasagem 

prévia ao desenvolvimento cognitivo da criança; posteriormente à lesão e seu 

tratamento, coloca a criança em potencial desvantagem no que concerne às 

possibilidades de estimulação ambiental na direção de uma melhor reorganização do 

SNC e reabilitação cognitiva.  

Ressalta-se que os contrastes estatisticamente significativos ocorreram 

predominantemente em escores “não-verbais” (QIE, IVP, subtestes Completar Figuras, 
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Código, Arranjo de Figuras e Procurar Símbolos), tradicionalmente aludidos como 

isentos de influências sócio-culturais (Cunha, 2000). Estes achados sugerem que mesmo 

os processos cognitivos básicos, como velocidade de processamento, organização 

visoespacial e percepção - os quais formam a base do desenvolvimento do 

comportamento inteligente e são requeridos aos escores dos testes de mensuração da 

capacidade intelectiva – são estruturados a partir da imersão sócio-cultural do sujeito.  

Portanto, tais resultados apontam fortemente para a importância dos estímulos do 

ambiente, principalmente a família e a escola, para minimizar o impacto causado pelo 

câncer e seu tratamento sobre o desenvolvimento cognitivo e a aprendizagem. 

Conforme apontado anteriormente, a qualidade da estimulação ambiental é crucial ao 

desenvolvimento cognitivo e, consequentemente, ao processo de reorganização 

empreendido em direção à reabilitação da criança.  Investigações posteriores devem 

contribuir para uma melhor caracterização deste impacto, possibilitando intervenções 

mais efetivas que envolvam não somente a criança, mas também a família e a escola no 

processo de restabelecimento do desenvolvimento cognitivo e expressão do potencial de 

aprendizagem destas crianças. 
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7. Considerações finais: 

O aumento significativo do número de crianças sobreviventes de tumores de SNC 

implica na necessidade de maior atenção a esse subgrupo. A medicina vem 

incessantemente buscando o aprimoramento do tratamento do câncer infantil, com 

esforços que vêm agregando ao conceito de cura critérios concernentes à qualidade de 

vida das crianças acometidas por neoplasias de SNC. O grande vão que anteriormente 

separava a cura da neoplasia, por um lado, e o bem-estar e qualidade de vida das 

crianças, por outro, vem se transformando em obstáculo cada vez mais transponível. 

Entretanto, infelizmente muitas crianças ainda sofrem consequências adversas 

decorrentes do tratamento do câncer, manifestas, sobretudo, através de prejuízos no 

desenvolvimento cognitivo que lhes impõem importantes limitações ao funcionamento 

acadêmico-social.  

Este trabalho teve por objetivo investigar os efeitos dos tumores de fossa posterior 

e de seus respectivos tratamentos sobre o funcionamento intelectivo de crianças 

acometidas por essa patologia. Observou-se que tais tumores acarretam impactos 

significativos sobre o desenvolvimento cognitivo, notadamente no subgrupo de crianças 

diagnosticadas com meduloblastoma. Foram verificadas diferenças estatisticamente 

significativas entre as crianças diagnosticadas com astrocitoma pilocítico e 

meduloblastoma no que concerne ao desempenho no QI de Execução e no Índice 

Fatorial Velocidade de Processamento. Estes resultados reforçam a natureza do impacto 

cognitivo decorrente da administração das terapias anti-neoplásicas adjuvantes, 

notadamente a radioterapia; os déficits verificados em QIE e IVP nas crianças com 
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meduloblastoma encontram-se intimamente associados a declínios na velocidade de 

processamento, resultantes de prejuízos à substância branca induzidos pela radiação 

ionizante.  

Além do evidente impacto do diagnóstico e do respectivo tratamento sobre o 

funcionamento intelectivo das crianças estudadas, observa-se que o desempenho 

cognitivo pós-tratamento sofre a influência significativa de fatores diversos. A idade da 

criança ao diagnóstico demonstrou impacto estatisticamente significativo sobre o QI 

Verbal e o Índice Fatorial Compreensão Verbal para as crianças diagnosticadas com 

astrocitoma pilocítico, sugerindo o fator de proteção representado pela idade precoce 

ante aos efeitos de lesões cerebelares focais, notadamente sobre a dimensão da 

linguagem. A localização do tumor exerceu impacto estatisticamente significativo sobre 

o QI de Execução, o QI Total, o Índice Fatorial Organização Perceptual e o Índice 

Fatorial Velocidade de Processamento das crianças diagnosticadas com 

meduloblastoma, tendo as crianças com tumores localizados no hemisférios cerebelares 

apresentado resultados inferiores ao das crianças com tumores localizados no vermis; 

este resultado não condiz com os achados de literatura, provavelmente devido ao baixo 

efetivo de participantes, bem como a difícil delimitação da localização do tumor. A 

presença de hidrocefalia ao diagnóstico resultou em contrastes estatisticamente 

significativos nos subtestes Cubos e Vocabulário, tanto para a amostra total de crianças 

participantes, quanto para as crianças diagnosticadas com astrocitoma pilocítico, 

corroborando a influência desta variável e das complicações a ela associadas sobre o 

desempenho cognitivo das crianças com tumores de SNC.  O tempo decorrido entre o 

diagnóstico e a avaliação da capacidade intelectiva resultou em efeitos estatisticamente 
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significativos sobre o QI de Execução, QI Total, Índice Fatorial Resistência à Distração 

e Índice Fatorial Velocidade de Processamento no grupo de crianças diagnosticadas 

com meduloblastoma, apontando para o caráter tardio e progressivo dos efeitos 

neurocognitivos advindos do uso da radioterapia craniana. 

Entretanto, merece destaque o impacto do nível de escolaridade dos pais sobre a 

capacidade intelectiva das crianças. As crianças cuja mãe possui maior nível de 

instrução formal - a saber, acima de quatro anos de escolaridade – obtiveram resultados 

significativamente superiores nos escores da WISC-III. No âmbito da amostra total de 

crianças participantes, a escolaridade dos pais exerceu efeitos estatisticamente 

significativos sobre o QI de Execução, QI Total e Índice Fatorial Velocidade de 

Processamento. Este resultado reforça o papel desempenhado pelas variáveis sócio-

culturais na estruturação do funcionamento cognitivo; o fato de tais contrastes terem se 

concentrado no domínio não-verbal sugere que mesmo as habilidades cognitivas mais 

básicas sofrem a influência de mediadores sócio-históricos culturais em sua emergência 

no contexto do neurodesenvolvimento. Além disso, contribui para reforçar a 

importância do papel do entorno sócio-cultural – notadamente da família e da escola - 

no sentido de minimizar os efeitos neurocognitivos advindos do câncer infantil e de seu 

tratamento.  

Contudo, ressaltam-se algumas limitações importantes a este estudo. A raridade 

do diagnóstico, bem como o baixo número de sobreviventes – devido a complicações 

decorrentes do diagnóstico tardio e às baixas condições sócio-econômicas das crianças -  

acarretaram um baixo efetivo amostral. Outra limitação diz respeito à baixa 
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sensibilidade da WISC-III ante os déficits neuropsicológicos mais sutis. As escalas 

Wechsler, embora largamente utilizadas em neuropsicologia, não consistem em 

instrumentos de avaliação neuropsicológica e, portanto, não são suficientes para o 

estabelecimento de diagnósticos neuropsicológicos. O QI é um índice composto de 

vários processos cognitivos e, embora consista em importante medida de rastreio do 

funcionamento cognitivo, este não deve ser o único parâmetro para a explicação de 

déficits cognitivos (Mabbott et. al., 2008). Assim, déficits neuropsicológicos básicos 

subjacentes ao cômputo da capacidade intelectiva podem não ter sido identificados e, 

embora o QI, os índices fatoriais e os subtestes forneçam importantes indicações a 

respeito dos domínios cognitivos afetados pelo tratamento do câncer, os substratos 

cognitivos fundamentais aos déficits intelectivos só poderão ser identificados a partir de 

extensa bateria de avaliação neuropsicológica, com provas quantitativas e qualitativas 

específicas. 

Sabe-se também que a WISC-III não foi desenvolvida para a avaliação de crianças 

em condições patológicas. O QI é um construto teórico que, para crianças, é calculado 

mediante normas etárias. Um QI de 100, por exemplo, corresponde à inteligência média 

calculada a partir de comparações de uma dada criança com o seu grupo etário; 

progressos cognitivos obtidos pelas crianças em desenvolvimento são “corrigidos” de 

forma a conferir relativo grau de estabilidade à medida de inteligência ao longo da vida 

do sujeito.  As limitações de tal medida residem no fato de as mesmas ocultarem o 

desenvolvimento intelectivo, uma vez que o uso de normas elimina qualquer diferença 

desenvolvimental entre um indivíduo e outro. O uso desta medida para discernir padrões 
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de crescimento intelectual ou a relação desenvolvimental entre diferentes aspectos do 

funcionamento cognitivo não é viável (Fry & Hale, 2000). 

Destaca-se também como importante limitação a estratégia metodológica 

transversal adotada pelo presente estudo, devido à inserção em proposta de mestrado, 

cujo prazo para execução é de 24 meses. Sabe-se que para o estudo das alterações 

cognitivas em crianças com neoplasias de SNC faz-se imprescindível o emprego de 

estratégias longitudinais, de forma a possibilitar a investigação do curso percorrido 

pelas alterações cognitivas ao longo do tempo após o tratamento. Esta estratégia 

permitiria compreender de forma aprofundada o comportamento das alterações 

cognitivas ao longo do tempo, possibilitando o emprego de estratégias preventivas de 

reabilitação, de modo a atuar junto às funções cognitivas preservadas antes que as 

mesmas comecem a declinar.  

Embora existam limitações, estes resultados contribuíram para melhor 

compreensão acerca da natureza e da extensão dos efeitos neurocognitivos advindos do 

diagnóstico e tratamento dos tumores de fossa posterior. Verificou-se que as crianças 

diagnosticadas e tratadas de tumores malignos apresentam acentuado risco ao 

desenvolvimento de sequelas neurocognitivas, e que variáveis como idade ao 

diagnóstico, presença de complicações associadas, natureza, localização e extensão da 

lesão devem ser consideradas na proposição de estratégias terapêuticas e de reabilitação 

cognitiva deste subgrupo clínico. Além disso, lança luzes à importância do entorno 

sócio-cultural no processo de reabilitação dessas crianças, bem como à premente 

necessidade de desenvolvimento de programas institucionais que ofertem informações 
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às famílias e às escolas acerca dos riscos de desenvolvimento de sequelas e de 

estratégias de reabilitação que ofereçam às crianças com câncer meios para compensar 

as suas deficiências. 

Investigações futuras deverão superar as limitações supracitadas, de modo a 

possibilitar contribuições relevantes à proposição futura de atendimento diferenciado às 

crianças portadoras de tumores de SNC – buscando contribuir para a sua qualidade de 

vida. Enquanto a medicina busca tratamentos mais eficazes e menos danosos ao SNC, o 

papel da neuropsicologia reside na compreensão dos efeitos da doença e do tratamento 

do câncer infantil, e no subsequente desenvolvimento de estratégias de intervenção que 

venham a minimizar os seus impactos adversos, garantindo a essas crianças o potencial 

de aprendizagem necessário ao seu desenvolvimento. 
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ANEXO I 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

 

 Este é um convite para que seu(s) filhos(s) participe (m) da pesquisa 

INVESTIGAÇÃO DA CAPACIDADE INTELECTIVA DE PACIENTES 

PEDIÁTRICOS DIAGNOSTICADOS COM TUMORES DE FOSSA POSTERIOR, 

coordenada pelas professoras Izabel Hazin do Departamento de Psicologia da UFRN e 

Arli Pedrosa do Cehope.   

 As informações que estão sendo apresentadas abaixo estão sendo dadas para 

que vocês possam decidir se aceitam ou não participar da pesquisa. Caso vocês aceitem, 

mas seu filho queira desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, isso não 

irá lhe trazer nenhum prejuízo ou penalidade na continuidade do tratamento e/ou 

atendimento no IMIP e CEHOPE. 

 As crianças com tumores de fossa posterior, devido ao próprio adoecimento e ao 

tratamento utilizado para a cura do câncer, podem vir a apresentar dificuldades de 

aprendizagem na escola e na sua vida social como um todo. Neste sentido, essa pesquisa 

tem como objetivo investigar os efeitos dos tumores de fossa posterior e de seu 

tratamento – cirúrgico, quimioterápico e/ou radioterápico - sobre a capacidade 

intelectiva de crianças na faixa etária dos 6 aos 16 anos. Pretende encontrar resultados 

que possam ajudar a equipe de saúde e os professores a compreenderem as alterações 

que a criança apresenta depois do tratamento, para que possam ajudá-la na escola e em 

casa.  

Nesta pesquisa serão aplicados testes psicológicos. Estes testes são parecidos 

com jogos e com tarefas que a criança faz na escola. As aplicações serão realizadas no 

CEHOPE, nos dias de agendamento de consultas, e vão durar mais ou menos três (3) 

sessões com duração aproximada de 50 minutos. O trabalho será interrompido se a 



253 
 

 
 
 

 

criança apresentar desconforto ou alguma condição física e/ou psicológicas decorrentes 

do adoecimento e do tratamento. 

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 ficarão 

sob a responsabilidade de Danielle Garcia e Izabel Hazin.  Os dados irão compor um 

banco de dados que ficará disponível para fins específicos de investigação científica 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 você tiver a 

respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para a Profa. Arli Pedrosa, pelo 

telefone (81) 21018134, no IMIP/CEHOPE, ou para Danielle Ferreira Garcia pelo 

telefone (84) 36421154 / (84) 87117776 ou Prof.ª . Izabel Hazin pelo telefone (84) 

32153590 (ramal 232).  Também o Comitê de Ética do Instituto De Medicina Integral 

Professor Fernando Figueira – IMIP fica à disposição para quaisquer esclarecimentos 

adicionais pelo telefone (81) 2122-4756. 

 

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 

INVESTIGAÇÃO DA CAPACIDADE INTELECTIVA DE PACIENTES 

PEDIÁTRICOS DIAGNOSTICADOS COM TUMORES DE FOSSA POSTERIOR. 

 

Recife, ___ de _________ de _____. 

 

Participante da pesquisa: 

Nome: 

______________________________________________________________________ 

Responsável: 

______________________________________________________________________ 

Assinatura: 

______________________________________________________________________ 
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DESCRIÇÃO DAS ESCALAS WECHSLER DE INTELIGÊNCIA PARA 

CRIANÇAS 

Apresenta-se abaixo um exemplo de cada um dos subtestes que compõem o 

WISC III, bem como os aspectos cognitivos específicos avaliados por cada subteste em 

particular.  

a. Escala Verbal:  

A escala verbal envolve a capacidade para lidar com símbolos abstratos, a 

qualidade da educação formal e estimulação do ambiente, a compreensão, a memória e 

a fluência verbal (Cunha, 2000).  

1) Subteste Informação  

O subteste Informação avalia a extensão do conhecimento adquirido, a qualidade 

da educação formal, a estimulação do ambiente e/ou curiosidade intelectual (Cunha, 

2000). Avalia-se com este subteste não apenas as informações adquiridas dentro e fora 

do contexto escolar, mas também a memória declarativa semântica. É constituído por 

perguntas referentes a conhecimentos gerais, tais como nome de objetos, datas, fatos 

históricos e geográficos, dentre outros. Exemplo de item: “Quem foi Monteiro Lobato”? 

2) Subteste Semelhanças:  

 O subteste Semelhanças avalia o raciocínio lógico, a formação conceitual verbal 

e a fluência verbal (Cunha, 2000). Avalia-se neste item os conceitos verbais e a 

habilidade para a conceptualização, integrando objetos e eventos a um mesmo grupo 

Nesta tarefa, é solicitado à criança que ela fale o que há de semelhante nos pares de 

palavras apresentados. Quanto mais sofisticado for o processo de categorização 

conceitual da criança, maior será a pontuação por ela obtida (até 2 pontos). Exemplo de 

item: “O que têm em comum laranja e banana?” 

3)  Subteste Aritmética:  

O subteste Aritmética avalia a capacidade computacional e a rapidez no manejo 

de cálculos, raciocínio lógico, abstração e memória auditiva. Seus itens consistem em 

problemas cujas soluções estão relacionadas a situações cotidianas, envolvendo a 
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utilização de operações matemáticas fundamentais (Cunha, 2000). Exemplo de item: 

“José tinha 5 bolachas. Ele deu 1 para Pedro e 1 para Alice. Com quantas bolachas ele 

ficou?” 

4) Subteste Vocabulário: 

O subteste Vocabulário avalia o desenvolvimento da linguagem, o conhecimento 

semântico e a estimulação do ambiente e/ou curiosidade intelectual (Cunha, 2000). É 

composto por perguntas acerca do significado de palavras. Exemplo de item: “O que é 

transparente?” 

5) Subteste Compreensão:  

 O subteste Compreensão avalia a capacidade de senso comum, juízo social, 

conhecimento prático e maturidade social (Cunha, 2000). Solicita da criança respostas a 

questões-problema, envolvendo relações interpessoais e sociais. Este é um subteste que 

merece cuidado na sua interpretação, pois a experiência mostra o quanto o contexto 

sócio-cultural interfere na forma como as relações socais são estabelecidas e 

vivenciadas. Sendo assim, respostas a determinadas questões não são pontuadas no 

teste, mas são extremamente adequadas à realidade das crianças nordestinas de baixa 

renda (público-alvo desta pesquisa). Respostas pertinentes são pontuadas com zero no 

WISC-III, como se expressassem uma inabilidade social, uma inadequação à realidade 

ou uma excentricidade. Tais questões são alvo para uma análise qualitativa mais 

aprofundada do desempenho destas crianças. Exemplo de item: “O que você faria se 

uma criança menor batesse em você”.   

6)  Subteste Dígitos: 

 O subteste Dígitos é aplicado oralmente e em duas etapas diferentes. Na primeira 

etapa – dígitos na ordem direta - é lida uma seqüência de números que variam de 3 a 8 

dígitos, e é solicitado à criança que repita cada série. Avalia-se, nesta etapa, a memória 

imediata e aprendizagem, bem como habilidade de processamento seqüencial. Na 

segunda etapa – dígitos na ordem inversa - a seqüência de números varia de 2 a 8 

dígitos, e a seqüência é lida oralmente para a criança e solicita-se que ela repita na 

ordem inversa (ex.: “2-8”, a criança responde “8-2”). Avalia-se nesta segunda etapa a 
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concentração, flexibilidade cognitiva e a capacidade de inversão de seqüência. Salienta-

se que, embora mediado pela linguagem verbal, este subteste não integra o QI Verbal.  

  

b. Escala de Execução:   

A escala de execução avalia as habilidades não-verbais, a capacidade de integrar 

estímulos perceptuais e respostas motoras pertinentes e a capacidade de avaliar 

informações visoespaciais (Cunha, 2000).  

1) Subteste Completar Figuras:  

O subteste Completar Figuras avalia reconhecimento, discriminação e memória 

visual, percepção das relações todo-parte e a discriminação de aspectos essenciais de 

não-essenciais (Cunha, 2000). Em seus itens são apresentadas figuras nas quais falta um 

elemento importante, pedindo-se à criança que indique que elemento falta. Exemplo de 

item: o rosto de uma mulher no qual faltam os cílios do olho esquerdo. 

  

  

 

 

 

 

 

2) Subteste Código: 

O subteste Código avalia a velocidade de processamento, atenção seletiva, 

concentração, memória imediata, flexibilidade cognitiva, coordenação visuomotora, 

motivação e persistência motora em uma tarefa seqüencial (Cunha, 2000). Seus itens 

requerem à criança cópias de símbolos acompanhados por números, envolvendo a 

discriminação e memória de modelos visuais. É composto de uma chave com números e 

símblos correspondentes. A criança deve escrever nas janelas os símbolos que 

correspondem a cada número dado, durante 120 segundos, conforme ilustrado no 

extrato de protocolo abaixo:  
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3) Subteste Arranjo de Figuras: 

O subteste Arranjo de Figuras avalia a capacidade de organizar e integrar lógica 

e sequencialmente estímulos complexos. Em seus itens, é pedido que a criança coloque 

em ordem uma série de figuras que contam uma história. São apresentados cartões com 

gravuras que, colocadas na ordem correta, contam uma história sequencialmente lógica. 

Assim, a tarefa avalia a organização, o planejamento e o seqüenciamento temporal, bem 

como a compreensão da idéia geral transmitida pela história. No exemplo ilustrado 

abaixo, a criança deverá, portanto, ordenar a sequência, invertendo o lugar do cartão do 

meio com o da direita: 

 

4) Subteste Cubos:  

O subteste Cubos avalia a capacidade de análise e síntese, a conceitualização 

visoespacial, a coordenação viso-motora-espacial, a organização e velocidade 

perceptual, bem como estratégias de resolução de problemas no interior de uma 

atividade de construção bi-dimensional (praxia construtiva) (Cunha, 2000). Em seus 

itens, a criança recebe uma caixa contendo nove cubos iguais. Cada cubo tem duas faces 
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vermelhas, duas brancas e duas metade vermelha e metade branca. A criança deverá 

usar os cubos para reproduzir os modelos impressos apresentados pelo avaliador. A 

dificuldade de execução da tarefa vai aumentando gradativamente, bem como o número 

de cubos que serão utilizados. A criança faz modelos com 2, 4 e 9 cubos. Para cada 

modelo é estipulado um tempo-limite. 

Ex:  

 

 

 

 

 

 

 

5) Subteste Armar Objetos:  

O subteste Armar Objetos avalia a capacidade de síntese em um conjunto 

integrado, a formação de conceitos visuais, a organização visoespacial e a velocidade 

perceptual e manipulativa (Cunha, 2000). Em seus itens, exige que a criança monte 

figuras familiares a partir das partes, de forma semelhante a um quebra-cabeça. A figura 

1 é apresentada abaixo. Note-se que a disposição das partes segue uma ordem e a 

pontuação é dada pelo número total de junções corretas no tempo-limite, com 

bonificações para a realização num tempo menor que o disponível para a tarefa: 
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6) Subteste Procurar Símbolos:  

O subteste Procurar Símbolos avalia a capacidade de discriminação perceptiva, a 

velocidade de processamento, coordenação visomotora, atenção visual e memória de 

trabalho. Seus itens exigem que a criança, a partir de uma chave com duas figuras, 

avalie a sua presença ou ausência em outro conjunto de figuras, marcando “sim” – se ao 

menos uma das duas figuras da chave se encontra presente no outro conjunto - ou “não” 

– se nenhuma das duas figuras na chave está presente no outro conjunto. O examinando 

tem 120 segundos para concluir a tarefa. Salienta-se que este subteste não é incluído no 

cômputo do QI de Execução. A figura abaixo apresenta um exemplo da tarefa: 

 

A WISC-III, além de oferecer um fator que caracteriza a inteligência total, dois fatores 

que caracterizam as habilidades verbais e não-verbais, também fornece índices, que são quatro 

subdivisões auxiliares na análise dos resultados, fornecendo dados mais específicos no interior 

da testagem geral (Mader, Thaís & Ferreira, 2004).  

 O Quadro abaixo apresenta os indíces fatoriais do WISCIII: 

 

COMPREENSÃO 
VERBAL 

ORGANIZAÇÃO 
PERCEPTUAL 

RESISTÊNCIA 
À DISTRAÇÃO 

VELOCIDADE DE 
PROCESSAMENTO 

Informação Completar figuras Aritmética Código 

Semelhanças 
Arranjo de 
histórias 

Dígitos Procurar símbolos 

Vocabulário Cubos   

Compreensão Armar objetos   
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