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TUMORES CEREBELARES NA INFÂNCIA E FUNCIONAMENTO 

COGNITIVO 

RESUMO 

O presente trabalho investigou o funcionamento cognitivo de crianças diagnosticadas 

com Tumores de Fossa Posterior Cerebral acompanhadas por instituições oncológicas 

no município de Recife/PE. Participaram deste estudo 20 crianças diagnosticadas com 

tumores de Fossa Posterior Cerebral (FP), especificamente as modalidades histológicas 

Astrocitoma Pilocíticos e Meduloblastoma, de ambos os sexos, com idades entre 6 e 16 

anos que se encontravam fora de tratamento e que foram submetidas ao protocolo 

terapêutico Parker, para casos de neoplasias malignas, ou cirurgia isolada, para 

tratamento dos tumores benignos. O protocolo de avaliação neuropsicológica utilizado 

investigou as seguintes habilidades cognitivas: sistemas atencionais, memória, funções 

visocontrutivas, visoespaciais e funções executivas. Os dados foram analisados através 

de medidas descritivas e inferenciais com o auxílio do teste U de Mann-Whitney, 

considerando-se a influência das variáveis, gênero, idade ao diagnóstico; diagnóstico 

histológico; presença de hidrocefalia; origem; localização tumoral e grau de 

escolarização dos pais. Observou-se que os tumores de fossa posterior acarretam 

impactos significativos sobre o desenvolvimento cognitivo, notadamente no grupo 

diagnosticado com meduloblastoma. Foram verificadas diferenças significativas entre 

os desempenhos das crianças com Astrocitoma Pilocítico e Meduloblastoma nas 

funções: atenção seletiva (p= 0,003) e alternada (p=0,04); memória tardia (p=0,026) e 

visoespacialidade (p=0,009). Em relação à variável sexo, as meninas apresentaram 

desempenho superior aos meninos em itens que avaliaram a memória imediata verbal 

(p=0,026). Em relação a localização tumoral, observaram-se diferenças estatisticamente 

significativas no âmbito da memória verbal (p=0,042) entre as instâncias Hemisférios 

cerebelares e Vérmis, em favor das crianças com tumores localizados nos hemisférios 

cerebelares. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas em função 

das variáveis tempo decorrido desde o diagnóstico; idade da criança no momento do 

diagnóstico, hidrocefalia, origem, escolaridade dos pais. Estes resultados indicam o 

impacto cognitivo negativo decorrente da administração de terapias anti-neoplásicas 

adjuvantes, com destaque para a radioterapia.  A busca de tratamentos menos tóxicos e a 

investigação neuropsicológica deve ser rotina nos centros de tratamento de crianças com 

tumores cerebrais, de modo a proporcionar maior conhecimento acerca do fenômeno, 

bem como subsídios para desenvolvimento de estratégias que minimizem os déficits 

cognitivos comumente encontrados e promovam uma melhor qualidade de vida após 

tratamento para o câncer. 

Palavras-chave: meduloblastoma; astrocitoma; funções cognitivas.  
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TUMORES CEREBELARES NA INFÂNCIA E FUNCIONAMENTO 

COGNITIVO 

 

ABSTRACT 

This study investigated the cognitive functioning of children diagnosed with Posterior 

Fossa Brain Tumors accompanied by oncological institutions in the city of Recife / PE. 

The study included 20 children diagnosed with Posterior Fossa Brain tumors (PF), 

pilocytic astrocytoma and medulloblastoma specifically, of both sexes, aged 6 to 16 

years who were out of treatment and who underwent therapeutic protocol Parker, to 

malignancies, or surgery alone for treatment of benign tumors. Neuropsychological 

assessment investigated the following cognitive skills: attentional systems, memory, 

visual-motor construction, visual-spatial and executive functions. Data were analyzed 

using descriptive and inferential measurements with the aid of the Mann-Whitney test,, 

considering the influence of the variables, gender, age at diagnosis; histological 

diagnosis; presence of hydrocephalus; origin; tumor location and degree of education of 

the parents. It was observed that the posterior fossa tumors cause significant impacts on 

cognitive development, especially in the group diagnosed with medulloblastoma. There 

were significant differences between the performances of children with Pilocytic 

Astrocytoma and medulloblastoma in functions: selective attention (p = 0.003) and 

shifts attention (p = 0.04); delayed recall (p = 0.026) and visual-spatial (p = 0.009). In 

relation to gender, girls had a higher performance than boys on items that assessed 

verbal immediate memory (p = 0.026). Regarding tumor location, we observed 

statistically significant differences in the context of verbal memory (p = 0.042) between 

the cerebellar hemispheres and vermis instances, in favor of children with tumors 

located in the cerebellar hemispheres. No statistically significant differences were found 

in terms of variable time elapsed since diagnosis; child's age at diagnosis, 

hydrocephalus, origin, parental education. These results indicate the negative cognitive 

impact of the administration of anti-neoplastic adjuvant therapies, particularly 

radiotherapy. The search for less toxic treatments and neuropsychological investigation 

should be routine in centers treating children with brain tumors, to provide greater 

knowledge about the phenomenon, as well as subsidies for development of strategies to 

minimize the cognitive deficits commonly found and promote a better quality of life 

after treatment for cancer. 

Keywords: medulloblastoma; astrocytoma; cognitive functions
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS:  

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

extensão de prejuízos cognitivos decorrentes da presença de Tumores de Sistema 

Nervoso Central (SNC) e suas terapêuticas em crianças acompanhadas em um serviço 

de referência em oncologia pediátrica do município de Recife/PE, a saber, Instituto de 

Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) /Centro de Hematologia e 

Oncologia Pediátrica (CEHOPE). Dentre as neoplasias de SNC, enfocaremos os tipos 

histológicos Astrocitomas Pilocíticos e Meduloblastomas, por serem estas as principais 

neoplasias sólidas do Sistema Nervoso Central que ocorrem na faixa pediátrica.  

 Esta pesquisa tem sua relevância pautada na concepção de que através da 

compreensão do perfil cognitivo é possível contribuir para o atendimento diferenciado 

de crianças sobreviventes de tumores de SNC na infância, minimizando os impactos 

destas neoplasias e seus tratamentos sobre as habilidades neuropsicológicas e sócio-

educacionais e, assim, proporcionando uma melhor qualidade de vida para este grupo 

clínico.  

Segundo dados de bases populacionais, são estimados para o câncer infanto-

juvenil a ocorrência de aproximadamente 12.000 novos casos por ano. Isso significa 
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que, tal como ocorre em muitos países desenvolvidos, no Brasil o câncer configura-se 

enquanto a segunda causa de morte entre 1-19 anos, sendo a primeira na faixa etária de 

zero a cinco anos (INCA, 2014).  

Dentro da categoria dos tumores pediátricos destacam-se os tumores do Sistema 

Nervoso Central (SNC), os quais correspondem de 8% a 15% das neoplasias 

pediátricas, sendo consideradas as neoplasias sólidas mais frequentes na infância e com 

maior incidência na primeira década de vida (INCA, 2014; Hazin, Dellatolas, Garcia, 

Pedrosa & Pedrosa, 2011; Yang et. al.,1997).  

A literatura revela que até a década de 60 a grande maioria das crianças 

diagnosticadas com tumores de SNC não sobrevivia, contudo nos últimos anos têm sido 

veiculados de forma recorrente dados que ilustram o aumento da sobrevida de crianças 

com neoplasias de Sistema Nervoso Central. Este fato é atribuído aos avanços das 

técnicas de diagnóstico e tratamento para o câncer infantil.  

Atualmente o INCA (2014) estima que cerca de 70% das crianças tratadas 

precocemente em centros especializados podem ser curadas e ter uma boa qualidade de 

vida pós-tratamento, contudo é importante salientar que além do suporte médico 

(biológico) é importante que se atente para o suporte social, psicológico, pedagógico e 

neuropsicológico que deve ser despendido ás crianças tratadas para o câncer, uma vez 

que ainda são diversos os relatos acerca das sequelas cognitivas decorrentes da 

toxicidade dos tratamentos e a repercussão destes para o processo de aprendizagem 

(Palmer et. al., 2010; Aersen et. al., 2009; Anderson, & Kunin-Batson, 2009; Bloom, 

Wallace & Henk, 1969;). 

Pesquisas desenvolvidas em diferentes partes do mundo revelam que crianças 

sobreviventes de tumores de SNC apresentam déficits a curto e longo prazo, em 

diversos domínios cognitivos, contudo a literatura aponta para a necessidade de maiores 
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investigações no intuito de circunscrever melhor as sequelas decorrentes destes tipos de 

neoplasias, proporcionando intervenções mais eficazes, garantindo maior e melhor 

sobrevida a este subgrupo de crianças (Duffner, 2010; Mulhern et. al., 2008; Palmer, 

Reddick & Gajjar, 2007; Reeves et. al., 2006; Steinlin et. al., 2003).  

No Brasil, são escassas as pesquisas que avaliam o desempenho cognitivo de 

crianças sobreviventes de tumores de SNC, justificando a necessidade de maiores 

estudos a nível nacional (Hazin et al., 2011).  Nesse sentido, esta investigação buscou 

contribuir com reflexões e discussões acerca do impacto de tumores de SNC e seus 

tratamentos sobre as funções cognitivas na infância, possibilitando a elaboração de 

estratégias que minimizem os possíveis impactos neurodesenvolvimentais provenientes 

do câncer infantil em crianças brasileiras. 

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

aspectos relevantes dos tumores de SNC, notadamente em termos de incidência, 

caracterização, tratamento, bem como efeitos neurocognitivos decorrentes do 

adoecimento e tratamento desta efermidade. Em seguida, considerações são tecidas 

acerca da Neuropsicologia do desenvolvimento bem como a cronologia do 

desenvolvimento das funções cognitivas investigadas neste trabalho, sendo 

posteriormente descrito o procedimento metodológico adotado e os resultados obtidos. 
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2. OS TUMORES DE SISTEMA NERVOSO CENTRAL  

2.1.  O câncer infantil – Algumas considerações 

O câncer caracteriza-se pela proliferação exacerbada de células anormais no 

organismo, contudo, na faixa etária infanto-juvenil este geralmente acomete as células 

sanguíneas e os tecidos de sustentação, ao contrário do que ocorre nos adultos em que 

há maior ocorrência de neoplasia em tecidos de revestimento. Além disso, o câncer 

infantil está relacionado com o acometimento de células embrionárias indiferenciadas, 

favorecendo a resposta infantil aos tratamentos atuais (INCA, 2014).  

Em relação à etiologia, ao contrário do que ocorre em adultos em que 80% a 90% 

dos cânceres estão associados a fatores ambientais, na criança as exposições a diferentes 

agentes durante a vida intrauterina têm sido apontadas como principais fatores de risco 

para o desenvolvimento de neoplasias. (INCA, 2014; Reis, Santos & Thuler, 2007). 

Sendo assim, o câncer na faixa pediátrica apresenta características e comportamentos 

próprios que o distingue das neoplasias de outras faixas etárias, sendo sua classificação 

e diagnóstico bastante específicos, baseados prioritariamente na morfologia. Deste 

modo, o câncer que acomete crianças e adolescentes exige modalidade de estudo 

específica, distinta da investigação dos tumores que acometem os adultos (INCA, 2014; 

Rosemberg, 2010). 

Dentro da categoria dos tumores pediátricos destacam-se: as leucemias, tipo de 

neoplasia mais frequente na maioria das populações mundiais, correspondendo entre 

25% e 35% de todos os tipos; os linfomas - terceiro tipo de câncer pediátrico mais 

comum em países desenvolvidos, ocupando a segunda posição em países em 

desenvolvimento; e os tumores do Sistema Nervoso Central (SNC) que correspondem 

de 8% a 15% das neoplasias pediátricas, sendo o mais frequente tumor sólido nesta 

faixa etária (INCA, 2014; Hazin et. al., 2011; Yang et. al.,1997). 
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O que ainda se observa nos dias atuais é o diagnóstico tardio do câncer. Alguns 

fatores podem ser listados enquanto contributivos para esta situação, são eles: 

desinformação dos pais, medo do diagnóstico de câncer (podendo levar à negação dos 

sintomas), baixa capacitação do corpo médico; problemas de organização da rede de 

serviços de saúde pública e o acesso desigual às tecnologias diagnósticas. Somado a 

estes fatores, existe a dificuldade real de diferenciar o câncer de outras patologias 

comuns na infância, já que os sinais e sintomas do câncer infantil não são incomuns a 

outras doenças corriqueiras e a criança pode apresentar um bom estado geral de saúde 

no início do adoecimento (INCA, 2014).  

 

2.2.  Caracterização dos Tumores de Sistema Nervoso Central (SNC) 

Os tumores de SNC na infância têm como característica distintiva a preponderância 

da localização infratentorial (cerca de 60% ocorrem nessa região), ou seja, são situados 

abaixo da tenda do cerebelo, porção de dura-máter que recobre o cerebelo e sustenta os 

lobos occipitais cerebrais; sendo assim, tais tumores também podem ser chamados de 

tumores cerebelares ou de fossa posterior (Furrer & Suzuki, 2003).  

A região da Fossa Posterior Cerebral é composta basicamente pelo cerebelo, o 

tronco encefálico, o IV ventrículo e as porções proximais dos nervos cranianos 

(Chojniak & Leopoldino, 2003; Furrer & Suzuki, 2003), assim, os tumores que 

acometem essa região tendem a interferir no fluxo liquórico, produzindo sintomatologia 

específica, representada por: vômitos; cefaléia; letargia; Papiledema (inchaço do globo 

ocular) e Diplopia (“visão dupla”). Os sinais e sintomas citados decorrem 

principalmente do aumento da pressão intracraniana ocasionada pela obstrução 

ventricular via massa tumoral, a qual bloqueia o fluxo liquórico, gerando hidrocefalia. 

Além da sintomatologia citada, os tumores que envolvem estruturas cerebelares, podem 
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ocasionar distúrbios relacionados à coordenação motora e equilíbrio, como (Furrer & 

Suzuki, 2003): 

a) Astasia (incapacidade de permanecer em pé); 

b)  Abasia (incapacidade de andar); 

c)  Tremores de intenção (tremores na realização de movimentos intencionais); 

d) Dismetria (dificuldade de alcançar um objeto); 

e) Incoordenação motora  

2.3. Classificação dos Tumores de Sistema Nervoso Central 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica os Tumores de Sistema 

Nervoso Central com base no tipo celular específico envolvido em cada neoplasia. 

Assim, é através da classificação histológica que se confere o grau de malignidade de 

um tumor, bem como suas implicações terapêuticas e prognósticas (Rocha, 2003). Os 

objetivos da classificação com base em critérios histológicos são: 

1. O estabelecimento do grau da neoplasia, que proporciona uma 

previsão de seu comportamento clínico;  

2. A minimização da variação diagnóstica entre diferentes 

profissionais; 

Diante disto, quatro critérios morfológicos são utilizados para fins de diagnóstico dos 

tumores de fossa posterior: 

 1) Atipia nuclear - caracterizada pelo grau de diferenciação celular em 

relação aos padrões normais;  
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2) Mitoses – caracterizada pelo grau (velocidade) em que as células se 

multiplicam; 

3) Proliferação endotelial – indicando hiperplasia das células endoteliais dos 

capilares sanguíneos; 

 4) Necrose – indicando o estado de morte de um tecido ou parte dele, 

característica de um processo patológico e desordenado de morte celular.  

A contagem final dos critérios descritos confere a graduação da malignidade 

da neoplasia. Assim, os tumores podem ser classificados em (Araújo, 2003): 

a) Grau I: quando não estiverem presentes nenhum dos quatro 

critérios mencionados  

b) Grau II: quando houver a presença de 1 critério; 

c) Grau III: quando 2 critérios estiverem presentes; 

d) Grau IV: quando 3 ou 4 critérios estiverem presentes. 

 

Na fossa posterior cerebral, dentre os tipos de tumores mais comuns encontram-

se os meduloblastomas e os gliomas de baixo grau, dentre os quais se destaca a 

incidência dos astrocitomas pilocíticos (Mabbott, Penkman, Witol & Strother, 2008; 

Vaquero, Gómez, Quintero, González-Rosa & Márquez, 2008), os quais serão 

detalhados a seguir: 
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2.3.1. Astrocitomas 

Os Astrocitomas são tumores de origem neuroepitelial; derivados de células 

astrocíticas da neuroglia. Abarcam cerca de um terço de todos os tumores de SNC na 

infância e costumam localizar-se nos hemisférios cerebelares, embora também possam 

originar-se no vermis cerebelar e no quarto ventrículo (Chojniak & Leopoldino, 2003). 

São neoplasias consideradas benignas, com bom prognóstico e tratadas, na maioria das 

vezes, por abordagem exclusivamente cirúrgica (Holland, 2013; Rondinelli, 2003), 

contudo, em casos incomuns de lesões residuais, recidivados ou não passíveis de 

ressecção, a quimioterapia e/ou a radioterapia podem ser utilizadas como terapias 

adjuvantes (Ferrigno, 2003). 

Os astrocitomas são classificados pela OMS de acordo com diferentes graus de 

malignidade, os quais são descritos abaixo (Rondinelli, 2003): 

a) Grau I: astrocitomas pilocíticos típicos e tumores neurônio-gliais 

mistos; 

b) Grau II: astrocitomas difusos de baixo grau; 

c) Graus III e IV: astrocitomas anaplásicos e glioblastomas 

multiformes. 

Segundo Aarsen et. al. (2009) os astrocitomas são classificados segundo o grau 

de malignidade em pilocíticos, fibrilares e anaplásicos (Aarsen et. al., 2009). Os 

astrocitomas pilocíticos, foco de estudo neste trabalho, apresentam alta incidência na 

faixa pediátrica; lentidão mitótica, natureza histológica discreta e bem circunscrita. 

Além disso, correspondem acerca de 10 a 20% de todos os tumores de SNC da infância, 

apresentando maior incidência na primeira década de vida, com destaque para a faixa 
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entre os seis e nove anos, sem predomínio de gênero (Rondinelli, 2003). A taxa de 

sobrevida de longo prazo de crianças com astrocitoma pilocítico é alta, 

aproximadamente 90% das crianças têm sobrevida acima de quatro anos após o 

diagnóstico (Holland, 2013; Aarsen, 2009). 

2.3.2 Meduloblastomas 

Os meduloblastomas são tumores embrionários de origem neuroectodérmica; 

apresentam alto grau de malignidade, acometendo principalmente o vermis cerebelar 

(Holland, 2013; Palmer, Reddick & Gajjar, 2007). Segundo Furrer & Suzuki (2003) são 

os tumores pediátricos mais frequentes, com incidência correspondente entre 10 a 20% 

dos casos de tumores de SNC em crianças. Esses tipos de tumores, assim como os 

astrocitomas, apresentam maior incidência na primeira década de vida, contudo 

possuem picos aos 3 e 7 anos de idade, em proporção masculino/feminino variando de 

1,1:1 a 2,6:1 (Holland, 2013; Gottardo e Gajjar, 2006; Furrer & Suzuki, 2003).  

Do ponto de vista histológico os meduloblastomas apresentam grande potencial 

mitótico, tendência à infiltração e à disseminação liquórica e ao longo do neuroeixo, 

características estas que conduzem à piores prognósticos. Em alguns casos, ao atingir o 

vermis cerebelar os meduloblastomas podem 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).  

Por apresentarem alto grau de malignidade os meduloblastomas são tratados 

com abordagens terapêuticas mais agressivas. Assim, a abordagem terapêutica para esta 

classe tumoral envolve além da cirurgia de ressecção tumoral, a administração de 
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estratégias adjuvantes, como quimioterapia e radioterapia crânio-espinhal acrescida de 

um reforço na fossa posterior (Holland, 2013; Gottardo & Gajjar, 2006).  

Em crianças menores de 3 anos a  radioterapia é evitada, sendo o tratamento  

realizado basicamente com a cirurgia em associação com a quimioterapia. Essa postura 

tem como objetivo postergar os efeitos tóxicos da radioterapia para o desenvolvimento 

físico e cognitivo até uma idade mais avançada, evitando sequelas mais severas (Furrer 

& Suzuki, 2003).  

A sobrevida para crianças com meduloblastoma de baixo risco – quando o tumor 

residual apresenta dimensões menores que 1,5 cm³, sem risco de metástase - varia entre 

55 e 65% após tratamento com radioterapia crânio-espinhal e reforço na fossa posterior. 

Contudo, para pacientes com critérios de alto risco – com lesões residuais maiores que 

1,5 cm³ e/ou em metástase - não ultrapassam 35 a 45% (Furrer& Suzuki, 2003). 

2.4. Tratamento dos tumores de Fossa Posterior Cerebral 

Os avanços nas técnicas terapêuticas de cunho oncológico (neurocirurgias, 

quimioterapia e radioterapia) foram significativos nos últimos anos, contribuindo de 

forma cabal para uma maior sobrevida de pacientes oncológicos (Furrer & Suzuki, 

2003). Contudo, é necessário que algumas variáveis sejam consideradas antes de se 

administrar algum tipo de tratamento (Ferrigno, 2003), são elas: a) Idade do paciente; b) 

Condições neurológicas; c) Localização tumoral; d) Natureza histológica do tumor; e) 

Extensão do tumoral. 

A seguir descreveremos as principais terapêuticas utilizadas no tratamento de 

tumores de fossa posterior na infância.  
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2.4.1 Cirurgia 

A cirurgia é a primeira abordagem terapêutica utilizada no tratamento para tumores 

de SNC por configurar-se como estratégia eficaz e rápida para redução da multiplicação 

de células neoplásicas. Dependendo do grau de infiltração do tecido tumoral nas 

estruturas nervosas adjacentes, esta abordagem pode ser realizada de forma parcial ou 

total. Quando não há comprometimento da integridade das estruturas adjacentes, como 

pedúnculos cerebelares e tronco encefálico, os esforços se concentram na ressecção 

mais completa possível (Furrer & Suzuki, 2003). 

A cirurgia tem como principais objetivos (Sanematsu Jr. & Suzuki, 2003): 

1) Redução do volume tumoral e da população de células neoplásicas; 

2) Diminuição da pressão intracraniana; 

3) Retirada de amostra de tecido tumoral para análise anatomopatológica; 

4) Restabelecimento do trânsito liquórico nas situações de obstrução 

hidrocefálica. 

Após a cirurgia é realizado o controle periódico por imagem (Tomografia 

Computadorizada e Ressonância Nuclear Magnética – TC e RNM), visando o 

acompanhamento da evolução da lesão, podendo ser traçado um planejamento 

terapêutico adicional, caso se faça necessário.  

 O grau de ressecção tumoral é uma variável de grande importância para fins de 

prognóstico, uma vez que determina a conduta terapêutica posterior à cirurgia. Nos 

casos de tumores benignos, como os astrocitomas pilocíticos, o tratamento normalmente 

se restringe à cirurgia de ressecção, embora a quimioterapia tenha sido incluída em 

alguns protocolos com vistas à redução dos riscos de recidiva (Stargatt, Anderson & 

Rosenfeld, 2002). Caso haja tecido tumoral residual (quando se observa que a ressecção 
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total do tumor pode ocasionar déficits ou sequelas importantes), recidivas ou metástase 

– muito comum em tumores malignos, como meduloblastomas, o tratamento é 

complementado por estratégias adjuvantes de tratamento – quimioterapia e/ou 

radioterapia, cujos efeitos vêm sendo discutidos atualmente na literatura. 

2.4.2 Quimioterapia 

A quimioterapia consiste no tratamento do câncer através da administração de 

substâncias capazes de interferir na proliferação das células tumorais, impedindo o 

processo de divisão celular. As principais vias de administração de agentes 

quimioterápicos são a endovenosa e a via intratecal (entre as meninges) (Furrer & 

Suzuki, 2003). 

Estudos conduzidos a partir dos anos 70 confirmaram as vantagens de se utilizar 

a quimioterapia aliada à radioterapia no tratamento dos tumores de SNC, o que gerou o 

aumento progressivo do recurso à quimioterapia nos protocolos terapêuticos. Embora o 

uso dessa abordagem seja bastante amplo em diversos tipos de neoplasias, no caso dos 

tumores do SNC sua utilização é mais recente. Algumas dificuldades contribuem 

significativamente para a redução dos índices de resposta à terapia. Uma destas refere-

se à heterogeneidade celular, podendo ocorrer, mesmo em tumores muito malignos, 

pequenas frações de crescimento e diferentes graus de malignidade. Outra dificuldade 

diz respeito à restrição de alguns agentes quimioterápicos em ultrapassar a barreira 

hemato-encefálica. No entanto, é relatado que o uso da quimioterapia reduz o volume 

tumoral consideravelmente (Furrer & Suzuki, 2003). 

A seleção racional de agentes quimioterápicos para o tratamento de tumores de 

SNC não era preconizada há algumas décadas, sendo a quimioterapia usada apenas em 

casos de recidiva ou de progressão da doença. A partir de observações de que a taxa de 
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cura de um tumor poderia ser prejudicada pelo surgimento de linhagens celulares 

resistentes, foram propostas novas estratégias de utilização do tratamento 

quimioterápico Os protocolos atuais incluem uma combinação de drogas 

quimioterápicas, visando administrar fármacos com ação em diferentes fases do ciclo 

celular, atingindo diferentes populações celulares do tumor e reduzindo o risco de 

resistência (Furrer & Suzuki, 2003).  

Dessa forma, as indicações de quimioterapia para as neoplasias de SNC foram 

ampliadas significativamente, notadamente nos últimos 10 anos, tendo eficácia 

demonstrada para meduloblastomas, astrocitomas de alto grau e tumores de células 

germinativas. Especial importância tem sido atribuída à quimioterapia em crianças com 

baixa idade ao diagnóstico, às quais são administradas doses altas com vistas ao 

controle adequado da doença sem o recurso à radioterapia, ou retardando o seu uso, 

quando este for mandatório.  Assim, o uso da quimioterapia passou a ser direcionado a 

partir de ponderações acerca dos possíveis riscos de sequelas (Furrer & Suzuki, 2003). 

2.4.3 Radioterapia 

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

de radiações ionizantes. Tais radiações têm a capacidade de promover a ionização dos 

átomos, formando radicais livres que quebram a cadeia de DNA das células na presença 

de oxigênio, alterando a sua integridade reprodutiva, ou agindo diretamente sobre o 

DNA celular. Assim, a radioterapia tem como objetivo a destruição das células 

neoplásicas, tendo como finalidade: 1) a diminuição das chances de recidiva local; 2) a 

prevenção de recaída ao longo do neuro-eixo em alguns tumores; 3) o tratamento 

exclusivo no caso de tumores inabordáveis e; 4) a melhora do controle local e da 

sobrevida de crianças com tumores parcialmente ressecados (Ferrigno, 2003). 
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A radioterapia tem como unidade de medida o Gray (Gy). Esta unidade 

corresponde à dose de radiação absorvida, usualmente medida em Joules por 

Quilograma (J/kg). Assim, 1 Gy corresponde à absorção de 1 joule de radiação por 

quilograma de matéria. Nos protocolos terapêuticos atuais para meduloblastomas, o 

tratamento padrão corresponde à dose de 36 Gy nas vias crânio-espinhais, seguida de 

dose adicional de reforço em fossa posterior, resultando num total de aproximadamente 

54 a 55,8 Gy. Alguns centros têm adotado protocolos terapêuticos compostos de doses 

reduzidas de radioterapia crânio-espinhal (23,4 Gy) (Gottardo & Gajjar, 2006).  

A radioterapia tem sido utilizada de forma bem-sucedida, notadamente com vistas à 

prevenção da disseminação da neoplasia através das vias cefaloraquidianas (Stargatt, 

Anderson & Rosenfeld, 2002). Devido ao alto potencial metastático de alguns tumores 

de fossa posterior, a radioterapia de neuroeixo e o reforço no local primário do tumor 

têm sido incluídos nos protocolos.  Essa modalidade terapêutica, no entanto, demonstra 

um impacto adverso sobre o neurodesenvolvimento, sendo responsável por severos 

déficits neurocognitivos, especialmente em crianças na primeira infância. Visando a 

redução desses impactos, protocolos mais recentes empregam estratégias terapêuticas 

adaptadas ao risco de cada caso, assim o tratamento é designado e estratificado de 

acordo com a presença de metástase e o volume de tumor residual após a ressecção 

cirúrgica. 

Além disso, técnicas avançadas de administração de radiação terapêutica, como a 

utilização de topografia tridimensional para precisar o alvo clínico do tratamento, têm 

conseguido minimizar as suas adversidades (Palmer, Reddick & Gajjar, 2007). As 

indicações da radioterapia, dessa forma, são realizadas em se considerando a idade da 

criança – fator sabidamente relacionado à natureza e extensão das sequelas 
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neuropsicológicas pós-tratamento, o tipo histológico do tumor, bem como a sua 

localização e extensão (Ferrigno, 2003). 

3. PROGNÓSTICO COGNITIVO DE CRIANÇAS SOBREVIVENTES DE 

TUMORES DE FOSSA POSTERIOR  

Dois grandes fatores devem ser considerados na avaliação de uma criança 

sobrevivente de câncer na infância, são eles: 1) Fatores diretamente relacionados a 

variáveis sócio-demográficas do paciente, tais como idade no momento do diagnóstico e 

sexo; 2) Variáveis clínicas, notadamente relacionadas à tipologia tumoral, modalidade 

de tratamento, complicações clínicas associadas, localização do tumor (Hazin et. al., 

2011; Castellino & Hudson, 2002; Stargatt, Anderson & Rosenfeld, 2002). 

De modo geral, têm-se como principais fatores de risco para o desenvolvimento de 

sequelas cognitivas a localização tumoral supratentorial, a pouca idade durante o 

tratamento, a alta dosagem e volume da radioterapia e a terapia intratecal com o uso do 

fármaco metrotexate (Holland, 2013; Stargatt et. al., 2002; Yong et.al., 1997). 

3.1. Variáveis Sócio-demográficas 

A idade da criança durante o tratamento tem sido considerada um bom fator preditor 

para o desenvolvimento de sequelas cognitivas. Estudos têm demonstrado que crianças 

com idades inferiores a cinco anos, submetidas, principalmente a tratamento 

radioterápico, apresentam déficits cognitivos mais significativos quando comparadas 

com aqueles apresentados por crianças mais velhas (Holland, 2013; Duffner, 2009; 

Hazin et. al., 2011; Palmer et. al., 2010; Stargatt et al., 2002). 

Além disso, alguns estudos sugerem que as meninas apresentam maiores riscos para 

o desenvolvimento de déficits cognitivos associados ao tratamento para o câncer. 
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Contudo, tal achado ainda é controverso. Stargatt et. al. (2002) apontam para a 

necessidade de realização de mais estudos que investiguem as diferenças de 

desempenho cognitivo entre os sexos, utilizando medidas além do QI.  

3.2 Natureza do tumor 

Os tumores variam em termos de localização específica, tamanho, grau de 

infiltração e aderência a estruturas cerebrais. De modo geral, o tamanho da massa 

tumoral é considerado de imediato um fator de prognóstico ruim, sendo a localização 

um requisito mais relevante. Em relação ao grau de infiltração e aderência tem-se que 

quanto mais infiltrado e mais aderente às estruturas cerebrais, piores são os 

prognósticos, uma vez que o sucesso da ressecção cirúrgica é comprometido, 

aumentando a exigência de outras modalidades de tratamento, em especial a 

radioterapia, em doses elevadas. Além disso, muitos tumores apresentam áreas de 

calcificação ou componentes císticos tornando o prognóstico mais negativo (Iuvone et. 

al., 2011; Sttargat et. al., 2002). 

3.3 Localização Tumoral  

O impacto neuropsicológico do tumor e de seu tratamento é dependente da 

localização tumoral específica. Tumores de fossa posterior normalmente atingem o 

cerebelo ou estruturas adjacentes, assim a presença do tumor e/ou o procedimento 

cirúrgico podem atingir este órgão, ocasionando sequelas funcionais (Iuvone et. al., 

2011; Law et. al., 2011; Stargatt et al, 2002).  

Lesões no hemisfério cerebelar direito têm sido associadas a déficits verbais, 

enquanto que lesões no hemisfério esquerdo a déficits não-verbais (Hazin et. al, 2011). 

Além disso, a literatura aponta para maior comprometimento a nível de capacidade 

intelectiva quando o dano cerebelar atinge o vérmis cerebelar (Hazin et. al., 2011).    
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O prejuízo geralmente maior de pacientes com uma lesão do hemisfério direito tem 

sido interpretado como resultante da conexão do hemisfério cerebelar direito com o 

hemisfério cerebral esquerdo, que é dominante para as funções de linguagem e crucial 

para os movimentos da mão direita (Hazin et. al., 2011). 

3.4 . Condição Clínica Associada – A hidrocefalia 

A hidrocefalia enquanto patologia isolada, sem o acometimento de tecidos 

cerebrais por tumor, tem sido associada à presença de déficits cognitivos (Holland, 

2013; Erickson, Baron & Fantie, 2001). Como uma proporção substancial de crianças 

com tumores da fossa posterior são afetadas por essa patologia, a investigação com o 

objetivo de esclarecer repercussão deste fator adicional tem sido considerada fator 

preditor do neurodesenvolvimento.  

Para alguns pesquisadores o grau de severidade da hidrocefalia e a não 

realização de procedimento cirúrgico com a colocação de válvula de derivação 

peritoneal do líquido cerebrospinal, pode ser considerado fator preditor para o 

surgimento de déficits cognitivos. Contudo esta concepção não é unânime na 

comunidade científica (Davis, Pitchford, Jaspan, McArthur & Walker, 2011).  

Davis et. al. (2010), em estudo com crianças que apresentaram hidrocefalia 

associada ao diagnóstico de tumores de fossa posterior cerebral, concluíram que, 

isoladamente, nem a gravidade da hidrocefalia, nem a colocação de válvula de 

derivação peritonial são bons preditores para o neurodesenvolvimento. Yang et. al., 

(1997), em um estudo realizado com crianças sobreviventes de tumores de fossa 

posterior do tipo meduloblastoma, também não encontraram correlação positiva entre a 

Hidrocefalia e a performance intelectual em escalas de inteligência como a Binet-Simon 

e as escalas Wechsler. Brookshire et. al. (1995) também demonstram que não existe 
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relação entre a hidrocefalia e o desempenho acadêmico, contudo demonstraram que as 

crianças com hidrocefalia apresentavam pior desempenho em testes de função 

executiva, de inteligência e habilidades viso-motoras. 

Diferenças na classificação da gravidade da hidrocefalia, além de 

complicações que podem envolver a colocação da válvula ventrículo-peritoneal podem 

ser responsáveis por algumas dessas discrepâncias nos resultados das avaliações 

neuropsicológicas. Além disso, a prevalência de hidrocefalia é maior 

em pacientes mais jovens, os quais costumeiramente demonstram maiores déficits 

cognitivos associados ao tratamento radioterápico. Assim, a idade pode ser um fator 

interveniente a ser considerado quando se estuda o impacto de hidrocefalia no 

neurodesenvolvimento. Isto posto, outros fatores prognósticos, como a idade ao 

diagnóstico e tipo de tumor /tratamento, podem ser melhores preditores de desfecho do 

que hidrocefalia (Davis et. al., 2010).  

Diante do exposto, conclui-se que os tumores de SNC e seus tratamentos trazem 

impactos significativos para o desenvolvimento da criança, notadamente em termos do 

neurodesenvolvimento e do funcionamento cognitivo. Para que se possa avançar nessa 

direção serão discutidos a seguir aspectos da neuropsicologia do neurodesenvolvimento, 

problematizando acerca das contribuições deste domínio para o avanço das intervenções 

em oncologia pediátrica. 
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4. NEUROPSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO 

4.1 Contribuições da Neuropsicologia para a Oncologia 

A Neuropsicologia vem se configurando enquanto área de relevância na busca da 

compreensão dos impactos cognitivos decorrentes dos tumores de SNC e seus 

tratamentos. Isso ocorre, por que a Neuropsicologia tem como foco de estudo a relação 

entre a estrutura e o funcionamento cerebrais e seus efeitos sobre o comportamento e 

cognição, tanto em quadros de normalidade quanto nos quadros de patologia (Toni, 

Romanelli & Salvo, 2005; Mader-Joaquim, 2010).  

Apesar de trabalhar com quadros de funcionamento cerebral dito dentro da 

normalidade, a Neuropsicologia em sua história sempre esteve relacionada ao estudo da 

expressão comportamental de quadros de lesões cerebrais, devendo grande parte do seu 

desenvolvimento aos avanços do método patológico-experimental em pacientes com 

comprometimentos corticais. Dentre tais comprometimentos, os principais quadros 

neurológicos associados abarcam as síndromes genéticas, lesões isquêmicas do tipo 

AVC (acidente vascular cerebral), epilepsias, tumores cerebrais, sequelas por 

neurotóxicos e traumatismo craniano (Toni, Romanelli & Salvo, 2005). No âmbito dos 

tumores cerebrais, este campo do conhecimento pode contribuir da seguinte maneira: 

1. Identificando-se através da avaliação neuropsicológica os pontos “fortes” e 

“fracos” do funcionamento cognitivo, comportamental e emocional antes, 

durante e depois das abordagens terapêuticas; 

2. Correlacionando dados neuroanatômicos e neurofisiológicos (detecção, 

graduação e localização de lesão cerebral) com dados do funcionamento 

cognitivo, comportamental e emocional; 

3. Avaliando mudanças na evolução e sugestão de prognóstico; 
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4. Oferecendo informações para a reabilitação e planejamento educacional após 

o tratamento; 

5. Avaliando a eficácia do tratamento medicamentoso e terapêutico e suas 

repercussões sobre o sistema nervoso central; 

6. Oferecendo à família informações acerca das dificuldades cognitivas da 

criança após o tratamento para as neoplasias.  

4.2 Considerações acerca do neurodesenvolvimento 

Neurodesenvolvimento é o termo utilizado para se fazer referencia aos processos 

maturacionais pelos quais passa o SNC até atingir a sua completa formação. Assim, 

costuma-se dizer que o desenvolvimento do sistema nervoso central se processa em 

etapas específicas determinadas por fatores genéticos e ambientais, as quais cumprem 

uma programação maturacional que culmina na aquisição de habilidades cognitivas. 

Essas etapas, contudo, podem ser interrompidas ou alteradas por diversos fatores como, 

por exemplo, os agentes tóxicos quimioterápicos e radioterápicos utilizados para 

tratamento do câncer infantil.  

O desenvolvimento normal do sistema nervoso central acontece como resultado da 

organização de milhões de neurônios, os quais interagem e se interconectam para 

promover, desde comportamentos simples, como os reflexos, até o pensamento 

complexo.  

De forma didática costuma-se subdividir o desenvolvimento do sistema nervoso em 

etapas, as quais serão descritas a seguir, contudo é importante que se compreenda que 

estes estágios ocorrem de forma dinâmica em todo o sistema nervoso e que cada zona e 

unidade funcional cerebral se desenvolvem segundo ritmo próprio (Muzskat, 2006).  
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4.2.1 Estágios do Neurodesenvolvimento 

 Eventos aditivos/progressivos 

a) Indução neural - Estágio em que parte das células 

ectodérmicas do embrião são induzidas a se proliferar para 

formar o sistema nervoso (encéfalo e medula espinhal). 

Assim, a parte do ectoderma diferenciada em tecido nervoso 

passará a ser chamada de neuroectoderma e iniciará a 

neurulação, ou seja, a ativação de genes que sintetizam 

proteínas específicas do sistema nervoso, as quais 

transformarão células precursoras em células neurais.  

 

b) Proliferação Neural - Fase em que ocorre o surgimento de 

células-filhas neurais através das células precursoras. A 

proliferação neural é intensificada após a formação do tubo 

neural, o qual passa a ser constituído por numerosas camadas 

celulares, que gerarão, via processo proliferativo, diversas 

modificações morfogenéticas no tubo neural, culminando na 

formação das vesículas primitivas.  

 

c) Migração e agregação seletiva - Etapa em que os 

neuroblastos começam a migrar para as várias áreas do 

sistema nervoso central. Após a migração da célula neural 

para seus locais de destino, ocorre o que se chama de 

agregação: união de células afins para a formação de núcleos, 

unidades funcionais.  
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d) Diferenciação/maturação neural- Fase em que a célula 

neural passa a adquirir estrutura morfológica particular 

(composta por axônio, corpo celular e dendritos); sintetizar 

moléculas (neurotransmissores), e passa a conduzir sinais 

elétricos para a condução nervosa, transformando-se em 

neurônio.  

 

e) Sinaptogênese - Etapa de formação de conexões (sinapses) 

químicas, elétricas ou gasosas dos neurônios entre si e com 

estruturas efetuadoras, permitindo a transmissão de impulsos 

nervosos entre as células. O cérebro infantil tem uma 

quantidade excessiva de sinapses; esta exuberância sináptica 

continua até o início da adolescência, quando então começa a 

ser reduzida por eventos regressivos. 

 

 Eventos subtrativos /regressivos  

a) Retração axonal, degeneração sináptica, e morte neural - 

Nestas etapas, preservam-se apenas os neurônios e sinapses 

úteis às funções cognitivas vigentes, sendo eliminadas as 

conexões desnecessárias. Como resultado deste balanço, tem-

se um cérebro com funcionamento cada vez mais otimizado e 

apto a aprender de modo mais eficiente (Pinheiro, 2007; 

Moore, 2005; Miranda & Muszkat, 2004).  
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Como observado através da descrição das etapas do neurodesenvolvimento, o início 

da formação do sistema nervoso se dá com o aumento, diferenciação e migração 

progressiva de células neurais, as quais constituirão a substância cinzenta cerebral; em 

seguida, tem-se o declínio do número de células e consolidação de conexões funcionais, 

as quais constituirão a substância branca cerebral. Após a seleção adaptativa e funcional 

das sinapses e circuitos neurais, tem início o processo de mielogênese, ou estágio final 

da maturação neuronal.  

Mielogênese 

Esta etapa tem início aproximadamente na 6ª semana de vida intrauterina e se 

intensifica após o nascimento, até aproximadamente o 3º ano de vida. É caracterizada 

pelo envolvimento da porção axonal por uma bainha isolante de mielina, uma 

substância lipoproteica produzida pelos astrócitos que contribui para aumentar a 

velocidade de propagação do impulso nervoso, atribuindo maior eficiência na 

transmissão da informação. 

O processo de mielinização das estruturas nervosas tem notável importância na 

compreensão acerca do desenvolvimento e da sua relação com o funcionamento 

neuropsicológico, uma vez que este processo tem sido considerado como indicador do 

estágio final da maturação do sistema nervoso central. É importante destacar, contudo, 

que as diferentes áreas do córtex não sofrem mielinização de forma semelhante. Regiões 

responsáveis por processos mais simples, os sensoriais, por exemplo, mielinizam mais 

precocemente, enquanto que regiões responsáveis por funções mentais mais complexas 

mielinizam mais tardiamente, sendo assim, pode-se concluir que as funções 

neuropsicológicas mais complexas encontram-se mais vulneráveis a agentes tóxicos na 

infância.  
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Além disso, podem-se constatar diferenças sexuais relacionadas à cronologia da 

mielinização – Meninas tende a mielinizar mais precocemente áreas responsáveis pela 

linguagem, enquanto meninos apresentam uma mielinização mais prolongada no 

hemisfério direito (responsável pelo processamento viso-espacial).  

Não se pode dissociar a discussão acerca do neurodesenvolvimento do fenômeno 

da plasticidade neural. O desenvolvimento requer aprendizagem e remodelação dos 

padrões de conexão segundo as várias influências, solicitações e desafios adaptativos 

complexos, as quais só se podem realizar mediante a propriedade 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 na presença de 

lesões. 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).  

A plasticidade também se insere numa perspectiva maturacional, de modo que à 

medida que se cumpre o curso do neurodesenvolvimento diferentes potenciais de 

modificação se expressam. Assim, há momentos no desenvolvimento em que a 

plasticidade é maior em determinadas áreas do sistema nervoso, intervalos conhecidos 

como períodos críticos, que conformam janelas de oportunidade para a aquisição de 

habilidades específicas. Tais períodos são marcados pela superprodução de sinapses em 

áreas específicas do córtex cerebral (Guerra, 2008; Muszkat, 2006).  

Portanto, o desenvolvimento não pode prescindir da integridade funcional do 

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

Da mesma forma, o desenvolvimento não pode ocorrer sem dispor da flexibilidade 

adaptativa responsável pela modulação das funções e conexões mediante as diversas 

mudanças contextuais (Mukskat, 2006). 
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A partir dessas considerações, depreende-se que o cérebro, embora bastante 

flexível, encontra-se vulnerável durante o início da vida de uma criança. A noção 

anterior de que a infância seria marcada por um maior potencial de recuperação quando 

comparada à fase adulta (baseado no pressuposto de que, no cérebro imaturo, certas 

regiões ainda não se especializaram funcionalmente, podendo assumir funções sob 

responsabilidade de áreas lesionadas) vem sendo reconsiderada atualmente, uma vez 

que há evidências de que determinados déficits cognitivos são mais acentuados quando 

as lesões ocorrem em etapas mais precoces do neurodesenvolvimento.  

Além disso, em se considerando que algumas janelas de oportunidade têm seu 

prazo expirado em momentos precoces do neurodesenvolvimento, falhas na aquisição 

de habilidades cognitivas básicas podem resultar em perdas consideráveis na aquisição 

futura de habilidades cognitivas que as têm como substrato. Durante a infância, um 

evento lesional implica na sobreposição dos mecanismos de reorganização aos 

processos naturais de maturação (Mello et. al., 2006).  

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 (Mukskat, 2006). 

5. DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES COGNITIVAS 

As diversas funções cognitivas são desenvolvidas via processos biológicos e 

sócio-histórico-culturais inerentes à espécie humana; permitem aos sujeitos assimilar o 
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mundo em que vivem e são indispensáveis para a transformação e reorganização dos 

indivíduos. Assim, pode-se afirmar que ao mesmo tempo em que permitem a interação 

do homem com o mundo externo, é esta mesma interação que molda as diversas funções 

cognitivas (Mello, 2008) 

  O amadurecimento de cada função não deve ser encarado como um processo 

isolado, mas sim, uma inter-relação de todas as funções, portanto deve-se compreender 

a evolução das funções cognitivas como um processo simultâneo, em que cada uma 

delas influencia de forma particular em todo o processamento cognitivo (Mello, 2008).   

A seguir, são descritas algumas funções cognitivas, tais como: atenção, 

memória, linguagem, funções executivas, funções motoras, percepto-gnósicas e viso-

espaciais.  

5.1 Habilidades Atencionais 

A atenção é considerada um fenômeno complexo relacionado com habilidades 

perceptivas, de memória, afeto e níveis de consciência. Consiste em processos que 

envolvem a seleção de informações essenciais para a ação de aprendizagem. A atenção 

não é um constructo unitário, mas envolve diversos sistemas complementares, os quais 

são classificados de acordo com sua natureza e operacionalização (Muszkat, 2008b). 

Em relação à natureza, a atenção é dividida nos seguintes sistemas: 

a) Atenção Voluntária – sistema responsável pela 

seleção ativa, consciente para uma determinada 

atividade; está envolvida com processos 

motivacionais.   
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b) Atenção Involuntária – Sistema responsável pela 

mudança involuntária, não programada, do foco 

atencional em razão de um estímulo externo 

concorrente.  

Em relação à operacionalização, a atenção é dividida nos seguintes sistemas: 

a) Atenção Seletiva – Consiste na seleção de parte de 

um estímulo disponível ao mesmo tempo em que 

se mantêm os demais estímulos “suspensos”. A 

importância da seletividade está em selecionar um 

estímulo relevante no universo de estímulos que 

estamos envoltos no dia-a-dia.  

b) Atenção Sustentada – Consiste na capacidade de 

manutenção do foco atencional com o mesmo 

padrão de consistência por um tempo prolongado. 

O prolongamento da atenção é um elemento 

importante para o aprendizado e desenvolvimento 

de diversos processos cognitivos como, por 

exemplo, a codificação, armazenamento, 

planejamento e resolução de problemas.  

c) Atenção Alternada - Consiste na capacidade de 

alternar entre um estímulo ou um conjunto de 

estímulos e outros, ou entre um tipo de tarefa e 

outra.  
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d) Atenção Dividida - Consiste na capacidade de 

focar em dois estímulos diferentes de forma 

simultânea.  

Formas rudimentares de processos atencionais são observadas logo após o 

nascimento, contudo, envolvem processos elementares e involuntários, os quais se 

relacionam com estruturas corticais primitivas como a formação reticular e os 

componentes do sistema límbico (Muszkat, 2008b). 

 Até aproximadamente os dois anos de idade as crianças passam pelas fases da 

fixação do olhar em pontos e objetos específicos (com dificuldade de desengajamento); 

evoluem para o controle da orientação para novos estímulos e culminam com o 

desenvolvimento de uma atenção com caráter um pouco mais direcional. 

 Entre a quarta e a quinta década de vida as crianças são capazes cada vez mais 

de direcionar sua própria atenção, conseguindo inibir alguns distratores, contudo o 

córtex pré-frontal ainda está imaturo e as habilidades de concentração ainda não se 

desenvolveram completamente, dado que dificulta a manutenção da atenção, o controle 

inibitório e facilita a dispersão (Muszkat, 2008b). 

Durante o período escolar há um avanço significativo nas habilidades seletivas e 

inibitórias – nesse período surgem as estratégias de atenção e planejamento das ações, 

as quais auxiliam na otimização de outros processos cognitivos como a memória, o 

raciocínio e a resolução de problemas (Muszkat, 2008b). 

Entre os 6-8 anos de idade a atenção torna-se mais seletiva, através da 

organização dada possibilitada pela aquisição da linguagem. Estudos indicam uma 

melhora na atenção sustentada na medida em que as crianças se desenvolvem, contudo 
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sugerem que esta só atinge desempenho semelhante ao do adulto a partir da entrada na 

educação formal, com a maturação do lobo frontal (Muszkat, 2008b). 

5.2 Habilidades visoconstrutivas 

As habilidades visoconstrutivas referem-se à capacidade de realização de 

atividades de cunho formativo, ou construtivo, ou seja, a habilidade de montar ou 

manejar objetos formando um todo organizado. Estas habilidades envolvem o desenho 

livre, cópia de figuras geométricas ou objetos, reprodução de letras escritas, entre 

outros. A realização de atividades de cunho viso-construtivo requer algumas condições, 

tais como: percepção visual, comportamento motor, raciocínio espacial, capacidade de 

monitorar o próprio desempenho e formulação de planos ou metas (Mello, 2008). 

As áreas cerebrais mais posteriores são as regiões mais envolvidas com as 

habilidades visoconstrutivas, uma vez que estas requerem síntese visual (função do 

córtex occipital e parietal) e elaboração de representação mental (ação do córtex motor). 

Assim, pode-se concluir que as habilidades visoconstrutivas requerem sistemas visuais e 

motores íntegros (Mello, 2008). 

Antes de reproduzir formas geométricas simples, as crianças já percebem suas 

diferenças: aos 2 anos já desenham traços verticais e circulares; aos 3 anos já pode-se 

observar o aparecimento do primeiro círculo fechado; aos 4 anos as crianças já 

demonstram habilidade para organizar ações motoras na cópia do desenho de um 

quadrado com uma cruz; por volta dos 5-6 anos as crianças se tornam hábeis na 

reprodução de círculos e quadrados; aos 7 anos figuras complexas  como losangos e 

cubos já são reproduzidas e, finalmente aos 10 anos a reprodução de padrões visuais já 

está bem estabelecida (Mello, 2008). 
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5.3. Habilidades Executivas 

As funções executivas são um conjunto de atividades que, de forma integrada, 

permitem o direcionamento de comportamentos a metas, a construção de estratégias, o 

automonitoramento e a resolução de problemas. Essas funções são necessárias para a 

formulação de planos de ação e na organização de planejamento e sequenciamento das 

ações. Configuram-se enquanto importante marco filogenético, estando relacionadas à 

adaptação dos indivíduos, já que estão associadas ao altruísmo recíproco, à formação de 

coalizões, à capacidade de imitar e de aprender com a observação do comportamento 

dos outros, com o uso de ferramentas, às habilidades comunicativas e à capacidade de 

lidar com grupos (Malloy-Diniz, Sedo, Fluentes & Leite, 2008).   

Essas funções atingem a maturidade mais tardiamente quando comparada às demais 

funções cognitivas. Desenvolvem-se mais intensamente entre os 6-8 anos completando 

seu desenvolvimento no final da adolescência e início da idade adulta. Apesar da 

maturação lenta dessas funções, já no primeiro ano de vida se observa início de seu  

desenvolvimento (Malloy-Diniz, Sedo, Fluentes & Leite, 2008). 

Vários são os componentes taxonômicos que constituem as funções executivas, 

dentre os quais se destacam: a memória operacional; planejamento; solução de 

problemas; tomada de decisões; controle inibitório, fluência; flexibilidade cognitiva e 

categorização.  

 Os déficits relacionados às funções executivas (síndrome disexecutiva) estão 

relacionados a comprometimentos dos lobos frontais, com destaque para regiões pré-

frontais, bem como circuitos relacionados com essas áreas corticais.  
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5.4 Habilidades Mnemônicas  

A memorização é considerada um processo complexo pelo qual o indivíduo 

codifica, armazena e recupera uma informação. Por codificação entende-se o 

processamento da informação a ser armazenada; a armazenagem diz respeito ao 

fortalecimento das informações enquanto estão sendo registradas e a recuperação é o 

processo de recordação (consciente ou não) de uma informação armazenada (Mello, 

2008). Em relação à recuperação de uma informação, pode-se afirmar que ela ocorre 

principalmente por dois caminhos: o resgate e o reconhecimento. No resgate tem-se 

uma busca ativa pela informação armazenada, enquanto que no reconhecimento há uma 

comparação entre as informações armazenadas anteriormente e as novas informações.  

A memória não é considerada um sistema unitário, mas consiste em uma série de 

componentes distintos guiados por processos neuronais diferentes. Tais componentes se 

diferenciam tanto em relação à natureza da informação processada, quanto em função 

do tempo e retenção desta. Para cada tipo de sistema mnemônico há um período de 

desenvolvimento diferente, devido a fatores tais como a interação com outras funções 

cognitivas e o amadurecimento de estruturas subcorticais e corticais. 

De um modo geral, contudo, os substratos neuroanatômicos relacionados com a 

memória são os seguintes: Hipocampo, lobo frontal e regiões subcorticais. Juntas essas 

regiões cerebrais permitem a aquisição, codificação e recuperação de informações 

explícitas e implícitas (Mello, 2008). 

 De uma maneira geral, a capacidade mnemônica vai se aprimorando com o decorrer 

da idade, quando habilidades relacionadas à linguagem, velocidade de processamento e 

atenção alcançaram desenvolvimento significativo. A seguir são descritos os principais 

sistemas mnemônicos.  
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Classificação da memória quanto ao tempo de retenção da informação: 

 Memória de Longa duração 

Tipo de memória que dura hora, dias ou anos, garantindo a recordação de eventos 

autobiográficos.  

 Memória de curta duração 

Refere-se ao processo de armazenamento de pequenas quantidades de informação 

por um breve período, não considerando a necessidade de posterior manipulação de uma 

informação.  

Classificação da memória quanto à natureza da informação processada:  

 Memória Declarativa (Explícita) 

A memória declarativa está relacionada ao armazenamento e recordação consciente 

de eventos prévios; e envolve dois subsistemas: a memória episódica e a memória 

semântica.  

a) Memória episódica - refere-se ao sistema de resgate de 

situações pessoais, como do próprio casamento, nascimento 

de um filho, mudança de cidade, etc. 

b) Memória semântica - diz respeito aos conceitos e significados 

responsáveis pelos conhecimentos gerais, envolvendo 

conceitos atemporais.  
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 Memória Não Declarativa (Implícita) 

A memória não declarativa ou implícita diz respeito à capacidade de realização de 

uma atividade sem o resgate consciente da experiência condicionadora inicial do 

armazenamento da informação, assim o comportamento passa a ser automático. Essa 

habilidade está diretamente relacionada com a capacidade atencional. 

Esse sistema mnemônico se desenvolve de forma mais precoce do que os de 

memória explicita. Tal informação pode ser ilustrada pela capacidade que os bebês 

possuem, nos primeiros meses de vida, de reconhecer a voz materna. Isso ocorre porque 

a memória implícita é controlada por estruturas cerebrais ativadas precocemente no 

curso do neurodesenvolvimento, dentre elas destacam-se: os gânglios da base, o 

cerebelo e o tronco cerebral.  

Em relação à memória explícita, têm-se que esta desenvolve-se somente quando os 

substratos por ela responsáveis (hipocampo e sistema límbico) amadurecem, ou seja, 

entre os seis e os doze meses de vida.  

 Memória Operacional  

A Memória Operacional é caracterizada enquanto um sistema através do qual o 

sujeito não só armazena informação de forma temporária, mas também a manipula, de 

modo a executar atividades complexas. Parte do pressuposto que tarefas que exigem 

raciocínio e aprendizagem dependem de um sistema capaz de manter e manipular 

temporariamente a informação. Pode-se subdividir esse sistema em quatro subsistemas, 

sendo dois de armazenamento e um de controle executivo. Os subsistemas são 

caracterizados abaixo: 
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a) Alça fonológica – responsável pela codificação e 

armazenamento de informações verbais por via da chamada 

memória fonológica, a qual armazena temporariamente o 

material verbal; e do processo de reverberação ou ensaio 

verbal, que permite o resgate e a manutenção do material 

verbal. O acesso à memória fonológica se dá de forma direta, 

pela via auditiva ou indiretamente, por letras impressas ou 

objetos visuais; 

b) Esboço Viso-espacial – Responsável pelo armazenamento de 

informações visuais e espaciais. É composto pelos seguintes 

componentes: o armazenador visual, em que as características 

físicas dos objetos e eventos podem ser representados; e um 

mecanismo espacial, usado para o planejamento de 

movimentos e manutenção da informação armazenada;  

c) Retentor Episódico – Subsistema responsável pela integração 

de informações temporárias com informações antigas 

(advindas de sistemas de longo prazo); 

d) Executivo Central – Subsistema responsável pelo controle da 

atenção e regulação das atividades da alça fonológica, do 

esboço viso-espacial e do retentor episódico.  

A memória de trabalho apresenta aumento na capacidade de armazenamento ou 

amplitude ao longo dos primeiro cinco anos de idade, todavia a eficiência da alça 

fonológica está intimamente interligada com o processo de aquisição da linguagem.   

Em relação à amplitude da memória de trabalho viso-espacial também se observa 

um aumento em amplitude com o decorrer do desenvolvimento infantil , embora se 
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constate que as crianças mais novas tendem a usar o esboço viso-espacial para 

memorizar características físicas de um objeto, enquanto crianças mais velhas utilizam 

preferencialmente a forma verbal para a recordação de figuras.  

6. IMPACTOS NEUROCOGNITIVOS ASSOCIADOS AOS TUMORES DE 

SNC  

A intrusão de um tumor, a intervenção cirúrgica, a radiação ionizante e os 

agentes quimioterápicos utilizados para o tratamento de tumores no SNC configuram  

uma situação de grande risco à criança em desenvolvimento, podendo trazer em seu 

bojo sequelas cognitivas que se refletem incisivamente em sua vida acadêmico-social 

(Holland, 2013; Nathan et. al., 2007; Butler & Haser, 2006; Cole & Kamen, 2006).  

A hipótese de que o tratamento dos tumores cerebrais acarreta danos à 

substância branca cortical e subcortical tem sido a mais amplamente aceita para explicar 

as alterações neurocognitivas subsequentes à administração dos tratamentos em 

oncologia. Os estudiosos levantaram a hipótese de que o cérebro em desenvolvimento 

pode ser mais susceptível a danos em suas estruturas devido ao fato de que a recém-

sintetizada bainha de mielina tem elevada atividade metabólica e baixa estabilidade, 

estando dessa forma mais vulnerável aos efeitos tóxicos da terapia. 

A partir de déficits encontrados em crianças submetidas a tratamento oncológico 

e estudos de imagem, acredita-se que a substância branca das regiões frontais, 

notadamente das conexões fronto-cerebelares, são as mais afetadas (Anderson & Kunin-

Batson, 2009). 
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6.1 Os efeitos da cirurgia no neurodesenvolvimento 

O próprio desenvolvimento do tumor já se configura em fonte de danos ao SNC. 

Apesar de a morbidade decorrente da ressecção cirúrgica de tumores cerebrais ter 

diminuído - graças os avanços em microcirurgia, somados à eficácia de técnicas 

estereotáxicas, 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 incluídas como fatores de risco para 

morbidade cognitiva (Stargatt, Anderson & Rosenfeld, 2002).  

A ocorrência de um tumor e sua ressecção resulta em danos cognitivos de valor 

predominantemente localizatório. No caso de tumores de fossa posterior, a localização 

próxima ou na própria estrutura do cerebelo pode acarretar prejuízos cognitivos 

decorrentes do avanço tumoral e da cirurgia de ressecção. Diversos estudos (Holland, 

2013; Aarsen, 2009; Bugalho, Correa & Viana-Baptista, 2006; Beebe, Ris & Holmes, 

2005; Steinlin et al. 2003; Stargatt, Anderson & Rosenfeld, 2002; Riva & Giorgi, 2000; 

Levisohn et al. 2000) têm feito alusão ao papel desempenhado pelo cerebelo - estrutura 

comumente envolvida em lesões dessa natureza - em funções cognitivas não motoras, 

tendo sido observados prejuízos neuropsicológicos de caráter pré-frontal em pacientes 

submetidos à ressecção cirúrgica de lesões cerebelares benignas. Tais efeitos 

encontram-se subjacentes ao relevante e recentemente reconhecido papel desempenhado 

pelo cerebelo nas funções cognitivas superiores, via conexões recíprocas deste com os 

lobos frontais (Mabbott, Penkman, Witol & Strother, 2008).   

O papel do cerebelo em funções cognitivas não motoras, como linguagem, 

modulação de pensamento, emoção, e habilidade de organizar sequencialmente 

atividades simbólicas tem sido efetivamente apoiado por demonstrações anatômicas de 
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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 com as funções executivas, memória 

operacional e atenção (Guerra, 2008; Diamond, 2000, citado por Stargatt, Anderson & 

Rosenfeld, 2002; Riva & Giorgi, 2000). 

 Assim, a cirurgia de ressecção de tumores cerebelares acarreta, além de quadros 

típicos de disfunção motora, tais 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 executivo (Moore, 

2005; Stargatt, Anderson & Rosenfeld, 2002). 

Nesse sentido, Levisohn et. al., (2000), em um estudo que avaliou 19 crianças 

diagnosticadas com tumores de fossa posterior localizados no cerebelo e submetidas 

unicamente à cirurgia de ressecção, observaram prejuízo no funcionamento executivo, 

mais especificamente no planejamento e sequenciamento, bem como nas habilidades 

viso-espaciais, linguagem expressiva, memória verbal e modulação do afeto. Steilin et. 

al., (2003), em um 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, das habilidades 

viso-espaciais e de viso-construção e do funcionamento executivo de uma forma mais 

abrangente. Beebe et. al., (2005), estudando 103 pacientes pediátricos submetidos à 

ressecção cirúrgica de astrocitomas cerebelares, verificaram escores médios de 

desempenho intelectual e acadêmico, habilidade viso-motora e comportamento 

adaptativo significativamente inferiores ao marco central da média.  
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6.2. Os efeitos da radioterapia sobre o neurodesenvolvimento  

Devido ao elevado potencial metastático de alguns tumores malignos de fossa 

posterior, notadamente os meduloblastomas e os ependimomas, a radioterapia de crânio 

e neuroeixo, seguida de um reforço em fossa posterior, tem sido adotada 

sistematicamente nos protocolos terapêuticos. O uso dessa estratégia 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.  

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 e severidade de efeitos neurocognitivos 

adversos, podendo afetar intensamente o funcionamento cognitivo das crianças com 

tumores de SNC (Maxon-Emre et. al., 2014; Vaquero et. al., 2008; Palmer, Reddick & 

Gajjar, 2007; Nagel et. al., 2006). Apesar dos esforços no sentido de reduzir a 

toxicidade do tratamento radioterápico, um 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 (em especial da matemática), memória, atenção e 

velocidade de processamento (Maxon-Emre et. al., 2014; Palmer, Reddick & Gajjar, 

2007). O conjunto de sintomas citados cumpre com critérios clínicos utilizados no 

diagnóstico do Transtorno Não-Verbal de Aprendizagem, merecendo discussão e 

aprofundamento em relação ao diagnóstico de TNVA adquirido, conforme discutido por 

Lussier e Flessas (2009).  
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O impacto da radioterapia tem sido referido como progressivo, aumentando com 

o tempo decorrido após o tratamento. A radioterapia atua impedindo 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 incidem mais tardiamente (Stargatt, 

Anderson & Rosenfeld, 2002). É sabido que 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 um padrão de declínio contínuo com o passar do tempo (Palmer, Reddick 

& Gajjar, 2007; Maddrey et. al., 2005).  No entanto, ainda são poucos os estudos 

longitudinais que contemplam o curso das sequelas neurocognitivas advindas do 

tratamento de tumores cerebrais, não havendo informações consistentes acerca do 

progresso ou estabilização das mesmas (Moore, 2005). 

Diversos estudos apontam para a existência de prejuízos significativos 

decorrentes da administração da radioterapia. Ris et. al. (2001) relataram declínios 

anuais de 4,3 pontos de QI em pacientes diagnosticados com meduloblastoma. Nagel et. 

al., (2006) identificaram prejuízos significativos no domínio da memória verbal em 

crianças diagnosticadas e tratadas de meduloblastoma. 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 um modo geral. Tais dificuldades eram mais acentuadas em 

crianças diagnosticadas mais precocemente, cuja quantidade de retenção de informações 

em longo prazo era significativamente mais baixa quando comparada à média de 

informações armazenadas por crianças diagnosticadas mais tardiamente (Nagel et. al., 

2006).  Mulhern et. al., (2005) relatam declínios anuais de até três pontos de QI em 

crianças diagnosticadas com meduloblastomas de alto risco. Nesse estudo, as crianças 
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submetidas a doses mais altas de radioterapia e aquelas tratadas em idade mais precoce 

apresentavam os declínios mais acentuados no funcionamento cognitivo. Ainda em 

relação à dose da radioterapia, Maxon-Emre (2014) avaliando o desempenho intelectivo 

de crianças com meduloblastoma identificaram trajetória intelectiva estável em crianças 

tratadas com baixas doses enquanto que as que foram tratadas com altas doses 

apresentavam declínio intelectivo.  

É bastante consensual a ideia de que crianças tratadas em idades menores 

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, Reddick & Gajjar, 2007; 

Moore, 2005; Mulhern et. al., 1999).  

Uma vez que a função da substância branca, composta pela bainha de mielina, é 

o aumento da velocidade de condução dos neurônios, tal processo teria como resultado a 

lentidão e a desorganização do funcionamento cognitivo, expresso em déficits 

neurocognitivos em diversos domínios (Peterson et. al., 2008; Moore, 2005).  Palmer et. 

al., (2001) afirmam que o declínio cognitivo observado em crianças sobreviventes de 

meduloblastoma, notadamente manifestado em escores de QI, são resultantes de falhas 

na aquisição de novas informações e habilidades em ritmo comparável ao de crianças 

saudáveis, e não decorrentes da perda de informações previamente adquiridas. Tais 

dificuldades podem ter como substrato déficits em habilidades mais básicas, como 

memória, atenção e velocidade de processamento (Palmer, Reddick & Gajjar, 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 
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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 velocidade de processamento é o domínio mais comumente afetado pela 

redução da substância branca. Pesquisas em psicologia do desenvolvimento apontam 

forte relação entre acréscimos na velocidade de processamento e na memória de 

trabalho e a capacidade de aquisição de novos conhecimentos e habilidades expressa em 

escores de QI. Assim, haveria o impacto descrito como uma cascata de habilidades 

cognitivas durante o desenvolvimento, de modo que progressos na inteligência 

observados com o curso da idade seriam subsidiados por incrementos na velocidade de 

processamento e na capacidade de armazenamento da memória de trabalho (Palmer, 

2008; Mulhern et. al., 2004). 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 

e na velocidade de processamento. Postula-se, ainda, que a velocidade de 

processamento é uma importante variável moduladora da memória de trabalho, 

apresentando padrões de desenvolvimento e de dissolução integrados (Palmer, 2008).     

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 irradiação craniana em dose 

convencional padrão de 36 Gy encontra-se relacionada a sequelas neuropsicológicas 

bastante adversas, acometendo domínios como a memória de curto prazo, a atenção e o 

processamento cognitivo em geral (Anderson & Rosenfeld, 2002). 
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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 severos no domínio da atenção 

(Mulhern et. al., 1998). Palmer et. al., (2001) relatam que pacientes pediátricos tratados 

de meduloblastoma experimentam prejuízos significativos - relacionados à dose de 

radiação craniana - em extensos domínios cognitivos, incluindo-se a fluência verbal, a 

memória imediata verbal, habilidades visuo-perceptuais, habilidade motora fina, 

desempenho acadêmico, atenção e memória de trabalho (Mulhern et. al., 2004; Ris et. 

al., 2001, citados por Palmer 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 através da 

utilização de 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 limitados precisamente 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 
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assim a administração de doses mais baixas sem que haja a redução do sucesso 

terapêutico (Palmer, Reddick&Gajjar, 2007; Moore, 2005). Tais estratégias têm sido 

bem-sucedidas, tendo impacto positivo na sobrevida livre de eventos das crianças com 

tumores cerebrais. 

6.3. Os efeitos da quimioterapia no neurodesenvolvimento 

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 quando tal se faz 

possível, notadamente quando se trata de crianças mais novas, devido à já referida 

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, Anderson & Rosenfeld, 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 
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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 nos índices de sobrevida das crianças com câncer, havendo 

pouca menção a seus efeitos em âmbito cognitivo. A escassez de estudos pode ser 

justificada por dificuldades metodológicas, em se destacando a difícil delimitação entre 

os efeitos do tumor em si e os efeitos atribuíveis ao tratamento, o fato de que raramente 

a quimioterapia adjuvante é utilizada de forma isolada na abordagem desses tumores, e 

a diversidade de fármacos quimioterápicos utilizados em um mesmo protocolo. Esses 

fatores dificultam a atribuição de riscos de toxicidade para as variáveis isoladas, 

dificultando a circunscrição da contribuição particular de cada uma para os efeitos 

neurocognitivos encontrados nas crianças (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 

quimioterápico isolado, variando em mais de um desvio-padrão para baixo 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 (Anderson &Kunin-Batson, 2009). Dessa 
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forma, os protocolos de tratamento compostos apenas de quimioterapia 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. Alguns fármacos, 

notadamente o metotrexato, um dos agentes quimioterápicos mais frequentes nos 

protocolos atuais, tem sido reconhecidos como altamente tóxicos. Além disso, os efeitos 

neurocognitivos também podem variar segundo a via e o método de administração do 

medicamento, dentre as quais se destaca a via intratecal como uma das mais danosas ao 

SNC (Anderson &Kunin-Batson, 2009).  

Copeland et. al. (1996) encontraram efeitos neurocognitivos mais duradouros em 

sujeitos submetidos à administração de quimioterapia intratecal quando comparados à 

sujeitos submetidos à quimioterapia não específica ao SNC. Montour-Proulx et. al. 

(2005) encontraram efeitos dose-cumulativos de metotrexatointratecal sobre o QI de 

Execução das Escalas Wechsler em crianças sobreviventes de Leucemia Linfóide 

Aguda, tratadas 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 à 

quimioterapia intratecal quando comparado ao grupo controle. Peterson et. al. (2008) 

relatam que o uso de metotrexato intratecal pode estar associado a alterações na 

substância branca cerebral, à incidência de calcificações, à leucoencefalopatia, à atrofia 

cortical e convulsões. Em estudo de revisão conduzido por Buizer et. al. (2009), 

pacientes pediátricos com Leucemia Linfóide Aguda – LLA tratados apenas com 
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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, quando atuando conjuntamente, a 

quimioterapia e a radioterapia podem resultar em danos mais severos ao sistema 

nervoso em desenvolvimento. Um exemplo de tal efeito cumulativo 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 facilita o 

desenvolvimento de leucoencefalopatia, sabidamente relacionado a um maior índice de 

morbidade cognitiva (Stargatt, Anderson & Rosenfeld, 2002).  
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7. OBJETIVOS 

7.1. Objetivo Geral 

 Investigar o impacto dos tumores de fossa posterior (astrocitoma e 

meduloblastoma) sobre o funcionamento cognitivo de crianças sobreviventes.  

7.2. Objetivos Específicos 

 Explorar a relação entre o tipo de tumor e o desempenho em tarefas que avaliam 

as funções cognitivas de: atenção, memória, visoespacialidade, visoconstrução e 

funções executivas; 

 Investigar a relação entre as variáveis: sexo, tipo de tratamento, 

presença/ausência de hidrocefalia, localização tumoral, tempo decorrido do 

diagnóstico à avaliação, e; o desempenho em tarefas que avaliam as funções 

cognitivas da atenção, memória, visoespacialidade, visoconstrução e funções 

executivas.  
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8. MÉTODO 

Para operacionalização dos objetivos propostos neste estudo, adotou-se o seguinte 

arranjo metodológico.  

8.1. Considerações Iniciais: 

Antes de iniciar a descrição do desenvolvimento do presente estudo, vale 

salientar que a pesquisa a seguir apresentada representa um recorte de um estudo mais 

amplo que tem sido desenvolvido no Laboratório de Pesquisa e Extensão em 

Neuropsicologia da UFRN (LAPEN/UFRN).  

O LAPEN tem se debruçado sobre o estudo do impacto das neoplasias que 

acometem o sistema nervoso, bem como seus tratamentos, sobre o 

neurodesenvolvimento infantil. Alguns resultados do trabalho do Laboratório acerca da 

interface entre a Oncologia Pediátrica e a Neuropsicologia já foram divulgados na forma 

de artigos científicos e dissertações de mestrado. Dentre os trabalhos conduzidos pelo 

LAPEN, para fins desta pesquisa, destaca-se o estudo de Hazin et. al. (2011) que 

investigou a capacidade Intelectiva de crianças sobreviventes de Tumores de Fossa 

Posterior Cerebral (Astrocitoma Pilocítico e Meduloblastoma).  

Entretanto, todas as crianças participantes do referido estudo foram submetidas à 

aplicação de bateria neuropsicológica ampla, que avaliou diferentes funções cognitivas, 

o que resultou um banco de dados anteriormente não explorado. Deste modo, o estudo 

ora apresentado configura-se enquanto continuidade do estudo desenvolvido por Hazin 

et. al. (2011), enfocando, contudo, as seguintes funções cognitivas: atenção, percepto-

gnosia, motricidade, praxia, memória, linguagem e planejamento 
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8.2. Instituição Participante: 

Os dados neuropsicológicos que serão descritos e analisados neste trabalho 

foram coletados no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), 

mais especificamente no Centro de Hematologia e Oncologia Pediátrica (CEPHOPE), 

localizados em Recife-PE.  

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) é uma 

instituição pública, sem fins lucrativos, que presta à população carente do estado de 

Pernambuco serviços de natureza médico-assistencial, ensino, pesquisa e extensão 

comunitária. É um complexo de referência em diversas especialidades na área de saúde, 

assistindo cerca de 600 mil pessoas anualmente.  

O Centro de Hematologia e Oncologia Pediátrica – CEPHOPE – é uma 

instituição ligada diretamente ao IMIP, responsabilizando-se pela assistência integral à 

população pediátrica acometida por câncer. É um centro de referência nacional e 

internacional no âmbito da oncologia pediátrica, possuindo parceria científica com o St. 

Jude Children’s Research Hospital, localizado em Memphis/TN, Estados Unidos. 

 O IMIP-CEPHOPE conta com o trabalho multidisciplinar de uma equipe 

composta por: médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, 

terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, além de um serviço já consolidado de 

Neuropsicologia, o qual assiste às crianças em todas as etapas do tratamento para o 

câncer. 

8.3. Participantes: 

 Entre os anos de 2003 a 2010, 130 crianças diagnosticadas com Tumores de 

Sistema Nervoso Central ingressaram no IMIP/CEHOPE para tratamento oncológico. 
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Deste total, 18 crianças (13,7%) apresentavam diagnóstico de meduloblastoma (11 

meninas e 7 meninos) e 39 (29,8%) de astrocitoma (21 meninas e 18 meninos). O grupo 

total de crianças admitidas pela instituição apresentou uma sobrevida média de 62%; o 

grupo de crianças com meduloblastoma teve uma sobrevida média de 46,8%, enquanto 

que o grupo com astrocitoma obteve uma porcentagem média de 78,2%. Das 130 

crianças e adolescentes admitidos na instituição 82 delas (62,6%) provinham do interior 

do estado de Pernambuco, e 49 (37,4%) da capital (Recife).  

Participaram deste estudo 20 crianças (12 com diagnóstico de Astrocitoma; e 8 

com diagnóstico de Meduloblastoma) com idades entre 6 (seis) e 16 (dezesseis) anos 

inseridas no IMIP/CEPHOPE para tratamento e acompanhamento. Os participantes 

foram indicados pela equipe de Neuropsicologia da instituição participante e foram 

organizados a princípio a partir de dois grupos, conforme ilustrado na Tabela 1. 

Tabela 1:  

Sumário das condições de diferenciação dos grupos de participantes 

GRUPOS CARACTERIZAÇÃO 

Grupo 1 Crianças diagnosticadas com Astrocitoma 

Pilocítico (n = 12) 

Grupo 2 Crianças diagnosticadas com Meduloblastoma (n 

= 8) 

 

 Objetivando estabelecer um perfil similar entre os participantes de cada um dos 

grupos (G1 e G2) alguns critérios para composição da amostra foram seguidos, e são 

sumarizados nas Tabelas 2 e 3.  
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Tabela 2:  

Critérios de inclusão e exclusão para inserção de sujeitos no Grupo 1 (Astrocitoma Pilocítico) 

Grupo 1 (G1) 

Critérios de Inclusão Critérios de Exclusão 

1.  Presença de tumor de fossa posterior de 

baixo grau de malignidade, segundo a 

Organização Mundial de Saúde; 

1. Existência de neoplasias secundárias 

 

2. Submissão a tratamento exclusivamente 

cirúrgico no CEHOPE; 

2. Submissão a terapias antineoplásicas 

adjuvantes (quimioterapia ou 

radioterapia); 

3. Inserção na rede regular de ensino;  3. Não inserção na rede regular de ensino 

4. Idade entre 6 e 16 anos;  4. Histórico de doenças neurológicas e/ou 

psiquiátricas; 

5. Visão e audição normais ou corrigidas; 5. Alterações visuais e/ou auditivas não 

corrigidas; 

6. Autorização para a participação na 

pesquisa dada pelos pais via termo de 

consentimento livre e esclarecido.  

6. Alterações motoras 
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Tabela 3:  

Critérios e inclusão e exclusão para inserção de sujeitos no Grupo 2 (Maduloblastoma) 

Grupo 2 (G2) 

Critérios de Inclusão Critérios de Exclusão 

1. Presença de tumor de fossa posterior de 

alto grau de malignidade, segundo a 

Organização Mundial de Saúde;  

1. Existência de neoplasias secundárias; 

 

2. Submissão a tratamento cirúrgico, 

quimioterápico e radioterápico (protocolo 

Parker) no CEHOPE; 

2. Submissão a tratamento fora do 

CEHOPE; 

 

3. Inserção na rede regular de ensino;  

 

3. Submissão a outros protocolos 

terapêuticos; 

4. Visão e audição normais ou corrigidas;  4. Histórico de doenças neurológicas e/ou 

psiquiátricas associadas; 

5. Idade entre 6 e 16 anos; 

 

5. Não inserção na rede regular de ensino; 

 

Foram consideradas ainda as principais variáveis clínicas, destacadas pela literatura 

da área, no que concerne aos efeitos cognitivos associadas aos tumores de fossa 

posterior, quais sejam: modalidades de tratamento; sexo; idade no momento do 

diagnóstico; tempo decorrido desde o fim do tratamento; presença de hidrocefalia; 

escolaridade dos pais e tipo de tumor. A variável intensidade do tratamento foi 

controlada através da padronização do protocolo terapêutico utilizado pela instituição 

participante (IMIP-CEHOPE), descrito na Tabela 4 
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Tabela 4:  

Protocolo terapêutico empregado no estudo 

PROTOCOLO TERAPÊUTICO 

 

ASTROCITOMA PILOCÍTICO 

 

 Ressecção cirúrgica 

 

 

MEDULOBLASTOMA 

(PROTOCOLO PARKER) 

 Quimioterapia endovenosa (Vincristina, 

Carmustina e Cisplatina); 

 

 Radioterapia de crânio e neuro-eixo (36 

Gy); 

 

 Reforço em leito tumoral (18 Gy).  

 

 

O controle das variáveis clínicas e sócio-demográficas supracitadas gerou grupos 

específicos constituídos por crianças pertencentes aos dois grupos. As Tabelas 6 e 7 

representam a distribuição frequencial dos participantes considerando-se tais variáveis. 
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Tabela 5:  

Dados Clínicos e sócio-demográficos das crianças diagnosticadas com Astrocitoma Pilocítico (G1).  

DADOS CLÍNICOS E SÓCIO-DEMOGRÁFICOS 

Grupo 1 (G1) – Astrocitoma Pilocítico 

n= 12 (60%) 

Gênero Masculino 

(n = 5) 

Feminino 

(n = 7) 

Localização Tumoral Hemisférios Cerebelares  

(n =5) 

 

Vérmis 

(n=7) 

Média de Idade No diagnóstico 

(7,8 anos) 

Na avaliação 

(10,2 anos) 

Tempo desde o fim do 

tratamento 

Tempo < 3 anos 

(n = 9) 

Tempo > 3 anos 

(n = 3) 

Presença de Hidrocefalia no 

diagnóstico 

Sim 

(n= 10) 

Não 

(n = 2) 

 

Procedência Capital 

(n = 7) 

Interior 

(n = 6) 

Nível de escolaridade dos pais E. Fundamental Completo 

(n = 8) 

E. Fundamental 

Incompleto 

(n = 4) 
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Tabela 6:  

Dados Clínicos e sócio-demográficos das crianças diagnosticadas com Meduloblastoma (G2).  

DADOS CLÍNICOS E SÓCIO-DEMOGRÁFICOS 

Grupo 2 (G2) – Meduloblastoma 

n= 8 (40%) 

Gênero Masculino 

(n = 3) 

Feminino 

(n = 5) 

Localização Tumoral Hemisférios Cerebelares  

(n=5) 

 

Vérmis 

(n = 3) 

Média de Idade No diagnóstico 

(6,5 anos) 

Na avaliação 

(9,7 anos) 

Tempo desde o fim do 

tratamento   

Tempo < 3 anos 

(n = 6) 

Tempo > 3 anos 

(n = 2) 

Presença de Hidrocefalia no 

diagnóstico 

Sim 

(n= 7) 

Não 

(n = 1) 

Procedência Capital 

(n = 4) 

Interior 

(n = 4) 

Nível de escolaridade da mãe E. Fundamental Completo 

(n = 3) 

E. Fundamental 

Incompleto 

(n = 5) 

 

Este estudo está em conformidade com a resolução 196 do conselho Nacional de 

Saúde, tendo sido submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos do Instituto de Medicina Integral Fernando Figueira/IMIP no dia 7 de outubro 

de 2009.  
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8.4. Instrumentos utilizados na Avaliação Neuropsicológica 

O protocolo avaliativo foi composto por instrumentos quantitativos e tarefas de 

caráter qualitativo. As atividades realizadas abrangem a avaliação do desempenho 

intelectual global, do funcionamento executivo, das habilidades viso-perceptivas, da 

atenção e memória, ou seja, as principais funções impactadas, embora de maneira 

controversa, no funcionamento cognitivo após o tratamento para o câncer de fossa 

posterior cerebral.  

As ferramentas avaliativas serão detalhadas a seguir, estando sumarizadas na 

Tabela 7.   

Tabela 7:  

Domínios cognitivos avaliados e instrumentos que integram o protocolo de avaliação 

                   DOMÍNIO COGNITIVO                                                     INSTRUMENTO 

 

ATENÇÃO 

1. Teste de atenção por Cancelamento de Capovilla&Montiel 

(2007) 

 

 

MEMÓRIA 

1. Teste de aprendizagem auditivo-verbal de Rey (RAVLT); 

2. Recordação de Histórias (Teste de Memória Lógica). 

VISOESPACIALIDADE E VISOCONSTRUÇÃO 1. Figuras Complexas de Rey 

FUNÇÕES EXECUTIVAS 1. Teste de Classificação de cartas de Wisconsin – WCST. 

 

8.4.1 Descrição dos Testes Psicológicos e Neuropsicológicos 

a) Teste de Aprendizagem Auditivo Verbal de Rey (RAVLT) 

O teste de Aprendizagem Auditivo-Verbal de Rey foi desenvolvido por André 

Rey e posteriormente modificado por vários autores de língua inglesa (Diniz, Cruz, 
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Torres & Cosenza, 2000). O RAVLT constitui em uma lista com 15 substantivos (Lista 

A) que é lida pelo examinador, o qual solicita que ao final da leitura da lista o 

examinando diga todas as palavras que lembrar. Este procedimento é realizado de forma 

consecutiva cinco vezes (A1; A2; A3; A4 e A5) quando, então, uma nova lista de 15 

substantivos (Lista B) é apresentada pelo examinador, o qual, assim como realizado 

com a lista A, solicita que o examinando diga todas as palavras que lembrar. Logo após, 

é solicitado que o sujeito diga todas as palavras que lembrar da lista A, porém sem o 

examinador ler a lista anteriormente (A6). Por fim, após 20 minutos, mais uma vez é 

solicitado ao examinando, dizer todas as palavras que lembrar da lista A, sem a leitura 

desta pelo examinador (A7). Após essa etapa, inicia-se a fase que busca avaliar a 

memória de reconhecimento. Nesta nova etapa, é apresentada ao sujeito uma lista 

impressa com 50 palavras, devendo o examinando destacar as palavras que estavam 

presentes na Lista A e na Lista B.  

A lista de reconhecimento é constituída por substantivos que seguem as 

seguintes normas: (a) = palavras da lista A; (b) = palavras da lista B; (sa ou sb) = 

palavras com uma associação semântica com as palavras da lista A ou B; (fa ou fb) = 

palavras foneticamente similares a outras da lista A ou B (conforme apresentado a 

seguir). Tal aspecto é qualitativamente importante para que uma análise dos possíveis 

erros possa ser feita (Lezak, 2004; Diniz, Cruz, Torres & Cosenza, 2000). 

A avaliação deste instrumento costuma ser realizada pelo número de palavras 

recordadas após a leitura de cada lista pelo examinador e durante a etapa do 

reconhecimento. Com frequência o somatório das palavras recordadas da lista A1 a lista 

A5 é utilizado como elucidativo do processo de aprendizado sendo este parâmetro, 

portanto, utilizado neste estudo.  
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b) Teste Wisconsin de Classificação de Cartas (WCST) 

O Teste Wisconsin de Classificação de Cartas (WCST) originalmente foi 

elaborado para avaliar a capacidade de raciocínio abstrato e a capacidade de modificar 

as estratégias cognitivas em resposta a uma situação mutável. Assim, é considerado um 

instrumento que avalia as “funções executivas”, sendo estas entendidas enquanto a 

capacidade de desenvolver e manter uma estratégia adequada para a resolução de um 

problema a partir de condições diversas.   

O WCST é composto por quatro cartas estímulos e 128 cartas-respostas. Estas 

cartas contêm figuras de variadas formas (cruzes, círculos, triângulos ou estrelas), cores 

(vermelho, azul, amarelo e verde) e números (uma, duas, três ou quatro figuras). Ao 

iniciar a aplicação do instrumento as cartas-estímulos com as seguintes características 

são dispostas para o sujeito, da esquerda para a direita: um triângulo vermelho, duas 

estrelas verdes, três cruzes amarelas e quatro círculos azuis. Posteriormente é entregue 

ao examinando um baralho com 64 cartas e é explicado que ele deverá associar cada 

carta do seu baralho com uma carta da mesa. O aplicador só poderá informar se a 

resposta do sujeito é correta ou incorreta, não sendo revelado o princípio correto de 

classificação. Após o examinando realizar um número específico de pares “corretos” 

referentes a algum princípio de classificação este princípio é mudado sem aviso prévio e 

o sujeito deverá desenvolver uma nova estratégia a partir do feedback do examinador.  

O WCST é um instrumento que requer planejamento estratégico e exploração 

organizada, fornecendo escores objetivos não só do sucesso total na atividade, mas 

também, de dificuldades específicas na tarefa, como por exemplo, manter o contexto 

cognitivo, perseveração e aprendizagem ineficaz. Este instrumento é considerado 
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sensível a disfunções cerebrais frontais e padronizado e normatizado para o uso com 

crianças, adolescentes e adultos, de 6 ½ anos até 89 anos.  

c) Teste de Memória Lógica - Recordação de história 

O Recordação de Histórias é considerado uma tarefa qualitativa ainda não 

padronizada para a população brasileira, mas de uso frequente na avaliação da memória 

episódica de curto e longo prazo. Neste instrumento avaliativo o participante é 

convidado à evocação imediata e tardia (após vinte minutos) de material verbal 

referenciado no tempo e no espaço. Uma história é apresentada verbalmente pelo 

examinador e dividida em 30 trechos para fins de avaliação do desempenho do sujeito 

examinado. O desempenho do participante é investigado quantitativamente (número de 

ideias principais recordadas) e também qualitativamente, considerando-se a descrição 

lógica dos eventos e possíveis intrusões. 

Tal como o Teste auditivo-verbal de Rey, este instrumento carece de parâmetros 

para a população brasileira, assim, foi necessário, para fins desse trabalho, a utilização 

de grupos de referência para a comparação dos desempenhos obtidos pelos participantes 

desta pesquisa com a população geral na mesma faixa-etária. O LAPEN apresenta um 

banco de dados com desempenhos de crianças de 6 a 12 anos neste instrumento, desse 

modo, estes dados foram utilizados como referência para estas faixas-etárias. 

d) Teste de Atenção por Cancelamento (TAC) 

O TAC avalia diferentes componentes da atenção, tais como a seletividade e a 

alternância. O presente instrumento é composto por três matrizes impressas com 

diferentes estímulos. O participante da pesquisa deverá marcar os estímulos idênticos 

aos estímulos-alvo. Na primeira parte do teste deve-se selecionar, dentre vários 

estímulos, aqueles semelhantes ao estímulo-alvo (seletividade). Na parte dois a tarefa é 
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a mesma, apenas sendo modificado o número de estímulos a serem assinalados que 

passa de um para dois. A terceira parte do teste tem como objetivo a avaliação da 

atenção alternada. Nesta parte, são apresentadas várias linhas com estímulos-alvo 

diferentes para cada uma delas. O número de vezes que o estímulo-alvo aparece em 

cada linha também muda (varia de duas a seis vezes). A posição dos estímulos-alvo é 

distribuída entre os quatro quadrantes, havendo 15 estímulos-alvo em cada quadrante da 

folha de resposta. 

e) Teste de cópia e de reprodução de memória da figura complexa de Rey-

Osterrieth 

O Teste das Figuras Complexas de Rey permite avaliar a organização 

visoespacial e a visoconstrução, memória visual e imediata, algumas funções de 

planejamento e execução de ações, bem como avalia a organização e habilidades de 

resolução de problemas. O instrumento consiste em uma figura geométrica complexa, 

em que o participante é solicitado a copiar e depois reproduzi-la de memória. O desenho 

é apresentado horizontalmente e o examinando deve copiá-lo em uma folha em branco, 

sem tirar o lápis do papel. 

 O objetivo maior do teste é a avaliação da atividade perceptiva e da memória 

visual, nas suas duas etapas: cópia e reprodução de memória de uma figura que não 

possui uma significação evidente; de fácil realização; e com uma estrutura de conjunto 

com um certo grau de complexidade, exigindo portanto uma atividade perceptiva 

analítica e organizadora (Rey, 1999). 

 Solicita-se, portanto, ao sujeito que copie da melhor maneira possível a Figura 

Complexa de Rey, considerando os elementos e as proporções do desenho. Ao final o 
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modelo é retirado e no máximo 3 minutos depois solicita-se que o sujeito refaça o 

modelo a partir dos elementos que consegue recuperar. 

O teste busca identificar a estratégia e a organização utilizadas pelo sujeito na 

realização dos desenhos (Lezak, 2004), bem como o material que foi espontaneamente 

conservado pela memória (Rey, 1999). 

 Para a avaliação da cópia e da reprodução de memória, a Figura de Rey foi 

dividida em 18 unidades, cada uma delas fazendo referência a áreas específicas e 

detalhes da figura. A pontuação é dada por unidade (máximo de 36 pontos em cada 

fase), considerando a localização e a precisão da reprodução, conforme apresentado 

abaixo: 

Um aspecto importante a ser discutido diz respeito às relações entre percepção e 

memória. Para o autor, a reprodução após a retirada do modelo permite a visualização 

da extensão e fidelidade da memória visual, bem como irá apontar para como o sujeito 

percebeu a figura, já que a fixação depende, dentre outros aspectos, da compreensão do 

que foi percebido. A apreensão está diretamente vinculada à capacidade de dar 

significação ao que se percebe, à organização definida do que se percebe, e à relação do 

que se percebe com o que se conhece. Segundo Rey, o significado não está nas coisas 

em si, mas sem sombra de dúvida a atribuição dele faz parte do fenômeno perceptual. 

sendo assim, “…perceber visualmente não é experimentar um simples contato sensorial: 

é reativar no contato com o real hábitos visuais ou estabelecer novos” (Rey, 1999). 

 Sendo assim, a reprodução de memória não traz elementos apenas mnemônicos, 

mas permite uma maior compreensão da forma como o sujeito percebe e organiza a 

figura, bem como pode fornecer pistas do significado a ela atribuído. Se o sujeito saiu-

se mal na cópia, certamente se sairá mal na reprodução. 
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 As dificuldade de memória só podem ser apontadas se o sujeito na cópia 

organizou os dados numa estrutura bem definida, contemplando os detalhes, respeitando 

as proporções. para Rey (1999), apenas nestes casos a memória pode ser 

responsabilizada por uma reprodução insatisfatória. 

8.5. Estratégias de Análise de dados 

O trabalho aqui descrito configura-se enquanto estudo transversal, objetivando 

investigar o impacto do diagnóstico e seus tratamentos de dois grupos clínicos distintos, 

a saber, tumor de fossa posterior meduloblastoma e tumor de fossa posterior astrocitoma 

pilocítico.  

A distribuição dos sujeitos participantes do estudo em grupos teve como 

principal objetivo o estabelecimento de um quadro comparativo entre estes em função 

da natureza tumoral, localização e a abordagem terapêutica empregada. Nesse sentido, 

algumas variáveis puderam ser controladas, tais quais: a) Intensidade da radioterapia 

(acima de 35 Gy no crânio e neuro-eixo e 54 Gy na fossa posterior para crianças 

tratadas com meduloblastoma); b) Tempo de finalização do tratamento (acima de 12 

meses). Estas variáveis são indicadas na literatura enquanto relevantes para a 

compreensão de possíveis sequelas decorrentes da intensidade do tratamento para o 

câncer.  

Os dados oriundos dos instrumentos empregados neste estudo foram tratados 

estatisticamente através de ferramentas descritivas e inferenciais. A análise estatística 

inferencial foi realizada através de testes não paramétricos em virtude da não garantia 

de distribuição normal dos dados e do baixo efetivo de participantes, dado este 

justificado pela raridade do diagnóstico de tumores de fossa posterior cerebral, bem 

como a baixa sobrevida destes grupos clínicos.  



63 
 

 

Os dados de desempenho dos sujeitos nos instrumentos utilizados neste estudo 

foram analisados através do teste U de Mann-Whitney. Esta ferramenta permite a 

comparação de dois grupos independentes (com nível de significância de 0,05 para 

rejeição da hipótese nula na comparação entre os grupos). Na utilização do teste U de 

Mann-Whitney utilizou-se como variáveis: 

a) Independentes:  

 Diagnóstico (G1 – Astrocitoma Pilocítico; G2 – Meduloblastoma);  

 Tipo de tratamento (Cirurgia para crianças de G1 e Radioterapia, Quimioterapia 

e Cirurgia para crianças de G2);  

 Localização tumoral (nos hemisférios cerebelares ou no vérmis cerebelar);  

 Idade da criança no diagnóstico (igual ou inferior a seis anos ou superior a seis 

anos);  

 Tempo decorrido entre o diagnóstico e a avaliação neuropsicológica (igual ou 

inferior a três anos ou acima de três anos); 

  Presença de hidrocefalia ao diagnóstico; gênero;  

 Origem da criança (Capital/regiões metropolitanas ou interior); 

  Escolaridade dos pais (acima ou abaixo de quatro anos de instrução formal, 

equivalente ao Ensino Fundamental I do sistema educacional brasileiro).  

 

b) Dependentes:  

 Desempenho nos instrumentos neuropsicológicos. 

 O tratamento estatístico dos dados ocorreu em duas etapas: 

1ª Etapa: Análise estatística descritiva: realizada a partir do desempenho dos grupos 

nos instrumentos neuropsicológicos; 
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2ª Etapa: Análise estatística inferencial: realizada a partir da verificação dos contrastes 

entre os escores nos teste utilizados em relação: a) às variáveis independentes para a 

amostra total de crianças participantes (com diagnóstico de astrocitoma pilocítico e com 

diagnóstico de meduloblastoma, total de 20 crianças); 

9. Resultados 

9.1 Avaliação dos Sistemas Atencionais 

Os sistemas atencionais foram avaliados a partir da aplicação do Teste de 

Atenção por Cancelamento (TAC). Salienta-se que a interpretação dos resultados foi 

realizada utilizando-se dados normativos para o TAC construídos a partir de estudo de 

normatização e padronização deste instrumento realizado pelo Laboratório de Pesquisa 

e Extensão em Neuropsicologia (LAPEN – UFRN). Desta forma, para obtenção do 

resultado de cada sujeito foi calculado o escore Z de acordo com a idade do mesmo.  

Os dados apresentados não foram categorizados, assim, apresentam a média e o 

desvio-padrão da pontuação total obtida a partir do cálculo do escore Z. Portanto, os 

dados ora apresentados são considerados dentro da média esperada quando se aproxima 

de zero, acima da média quando se aproxima de 1, e abaixo da média quando se 

aproxima de -1.  Nesse sentido será considerado como alerta para algum déficit as 

pontuações de grupos e subgrupos situadas em -1 e como déficit as pontuações < -1,5.  

A partir da utilização do TAC, foi possível observar resultados diferenciados de 

acordo com as partes que compõem o instrumento. Na comparação realizada entre os 

grupos G1 e G2 foram encontrados os seguintes resultados:  
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Tabela 8:  

Médias e desvios-padrão dos escores de desempenhos dos grupos 1 e 2 no TAC 

Grupos TAC 1 TAC 3 

Astrocitoma 

(n=11) 

Média 

(DP) 

0,49 

(0,92) 

0,33 

(1,00) 

Meduloblastoma 

(n=7) 

Média 

(DP) 

-0,77 

(0,49) 

-0,53 

(0,79) 

 

A partir destes dados é possível apreender que na parte 1 do TAC, os resultados dos 

grupos foram bastante discrepantes, sendo observadas pontuações reduzidas no grupo 

de crianças com meduloblastoma, as quais apresentaram desempenho próximo a -1, ou 

seja, abaixo da média. As crianças com diagnóstico de Astrocitoma Pilocítico, todavia, 

apresentaram, de modo geral, desempenho dentro do esperado.  

Na parte 3 do TAC as crianças com diagnóstico de meduloblastoma apresentaram 

desempenho abaixo da média, enquanto que as crianças com diagnóstico de 

Astrocitoma pilocítico apresentaram desempenho dentro do esperado.  

No que se refere à comparação entre o desempenho dos sexos no TAC os 

seguintes dados foram extraídos: 

Tabela 9:  

Médias e desvios-padrões dos escores de desempenhos dos grupos masculino e feminino no TAC. 

Grupos TAC 1 TAC 3 

Meninos 

(n=8) 

Média 

(DP) 

-0,25 

(0,98) 

0,13 

(1,14) 

Meninas 

(n=10) 

Média 

(DP) 

0,20 

(1,01) 

-0,10 

(0,91) 
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A partir das informações acima se pode sugerir que os meninos e meninas 

apresentam desempenho no TAC parte 1 e 3 dentro da média, contudo as meninas 

tendem a apresentar desempenho médio ligeiramente melhor que os meninos na parte 1 

enquanto que os meninos tendem a apresentar melhor desempenho na parte 3 do TAC.  

No que se refere ao desempenho dos grupos 1 e 2 a partir da consideração da 

interferência sobre o desempenho da variável idade da criança no momento do 

diagnóstico, foi possível obter os seguintes dados. 

Tabela 10:  

Médias e desvios-padrões dos escores de desempenhos no TAC em função da variável idade no 

diagnóstico 

Grupos TAC 1 TAC 3 

Idade maior ou igual a 6 

anos 

(n=12) 

Média 

(DP) 

-0,05 

(0,93) 

0,08 

(1,03) 

Idade menor que 6 anos 

(n=6) 

Média 

(DP) 

0,10 

(1,20) 

- 0,16 

(0,99) 

 

A partir dos dados acima ilustrados pode-se inferir que as crianças com idade maior 

ou igual a 6 anos no momento do diagnóstico e as crianças com idade menor que 6 

anos apresentam desempenhos enquadrados dentro da média nas partes 1 e 3 do TAC, 

contudo as Crianças com idade maior ou igual a 6 anos no momento do diagnóstico 

apresentaram desempenho médio na parte 3 do TAC ligeiramente superior àquelas que 

receberam diagnóstico com idade menor que 6 anos, e estas, tendem a apresentar 

desempenho superior na parte 1 do instrumento.  
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           As pontuações dos sujeitos foram observadas também quanto à interferência sobre 

o desempenho da variável Tempo decorrido desde o fim do tratamento até a avaliação 

neuropsicológica, como observado a seguir: 

Tabela 11:  

Médias e desvios-padrões dos escores de desempenhos no TAC em função da variável tempo entre o 

diagnóstico e a avaliação.  

Grupos TAC 1 TAC 3 

Tempo maior ou igual a 3 

anos 

(n=5) 

Média 

(DP) 

0,09 

(1,38) 

-0,40 

(1,10) 

Tempo menor que 3 anos 

(n=13) 

Média 

(DP) 

-0,03 

(0,87) 

0,15 

(0,95) 

 

Os dados acima descritos nos fornecem as seguintes informações: as crianças que 

finalizaram seus tratamentos num tempo maior ou igual a 3 anos e as crianças que 

apresentam tempo menor que 3 anos desde o fim do tratamento até a avaliação 

apresentam desempenho enquadrado dentro da média. Todavia, aquelas que possuem 

tempo maior ou igual a 3 anos desde o fim do tratamento apresentam desempenho 

médio ligeiramente pior na parte 3 do TAC.  

Em relação à interferência sobre o desempenho da variável localização tumoral, 

têm-se os seguintes resultados: 
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Tabela 12:  

Médias e desvios-padrões dos escores de desempenhos no TAC em função da variável localização 

tumoral. 

Grupos TAC 1 TAC 3 

Hemisférios Cerebelares 

(n=9) 

Média 

(DP) 

0,23 

(1,11) 

-0,61 

(1,20) 

Vérmis Cerebelar 

 (n=9) 

Média 

(DP) 

-0,23 

(0,86) 

0,61 

(0,81) 

 

Pelo acima exposto pode-se afirmar que as crianças que apresentam tumores 

localizados nos hemisférios cerebelares e no vérmis cerebelar apresentam desempenhos 

semelhantes, todavia, as crianças com tumores localizados nos hemisférios cerebelares 

apresentam desempenho médio na parte 1 do TAC ligeiramente maior que as crianças 

que apresentam tumores localizados no vérmis cerebelar e, de modo contrário, as 

crianças com tumores localizados no vérmis cerebelar apresentam desempenho médio 

na parte 3 do TAC ligeiramente maior que as crianças que apresentam tumores 

localizados nos hemisférios cerebelares.  

Em relação à interferência sobre o desempenho da variável hidrocefalia têm-se 

os seguintes dados descritivos: 

Tabela 13: 

 Médias e desvios-padrões dos escores de desempenhos no TAC em função da variável Hidrocefalia 

Grupos TAC 1 TAC 3 

Sim 

 (n=16) 

Média 

(DP) 

-0,06 

(0,95) 

-0,12 

(0,86) 

Não 

(n=2) 

Média 

(DP) 

0,54 

(1,63) 

1,02 

(1,85) 
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A partir dos dados ilustrados pela tabela acima, pode-se afirmar que as crianças 

que apresentaram hidrocefalia associada ao diagnóstico demonstram desempenho 

inferior àquelas que não desenvolveram hidrocefalia nas partes 1 e 3 do TAC.  

Entretanto, convém ressaltar que tais análises precisam considerar o baixo 

efetivo de crianças no grupo daquelas sem histórico de hidrocefalia. Sabe-se que tal 

condição é uma variável que implica em prognóstico desfavorável e que muitas vezes é 

decorrente do diagnóstico tardio, notadamente entre as crianças oriundas do interior do 

estado, onde é precário o acesso a serviços de saúde. 

O desempenho médio no TAC também foi avaliado em relação às variáveis 

sócio-demográficas: origem e nível de escolaridade dos pais. A Tabela 14 ilustra os 

dados referentes à variável origem. 

Tabela 14: 

 Médias e desvios-padrões dos escores de desempenhos no TAC em função da variável origem 

Grupos TAC 1 TAC 3 

Capital 

(n=11) 

Média 

(DP) 

-0,08 

(0,87) 

-0,03 

(1,13) 

Interior 

(n=7) 

Média 

(DP) 

0,13 

(1,23) 

0,05 

(0,82) 

 

Pelo exposto pode-se afirmar que o desempenho médio das crianças com origem 

na capital e interior está enquadrado dentro da média tanto para a parte 1 quanto para a 

parte 3 do TAC, contudo observa-se um desempenho ligeiramente superior das crianças 

provenientes do interior do estado e Pernambuco nas parte 1 e 3 do TAC.  

Em relação à interferência sobre o desempenho da variável sócio-demográfica: 

escolaridade dos pais tem-se os seguintes resultados. 
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Tabela 15:  

Médias e desvios-padrões dos escores de desempenhos no TAC em função da variável escolaridade 

dos pais. 

Grupos TAC 1 TAC 3 

Ensino Fundamental 

Completo 

(n=11) 

Média 

(DP) 

0,17 

(1,09) 

0,23 

0,88 

Ensino Fundamental 

Incompleto 

(n=7) 

Média 

(DP) 

-0,27 

(0,83) 

-0,37 

(1,12) 

 

As informações constantes na tabela acima indicam um Desempenho ligeiramente 

superior na parte 1 e 3 do TAC dos sujeitos que possuem pais com ensino fundamental 

completo. Pode-se observar, também, desempenho próximo à classificação “abaixo da 

média” na parte 3 do TAC para sujeitos com pais com ensino fundamental incompleto. 

A seguir são apresentadas as análises estatísticas que possibilitaram a 

comparação dos escores dos desempenhos dos subgrupos.  
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Tabela 16:  

Resultado das análises estatísticas das diferenças dos escores de desempenho dos subgrupos no 

TAC (significâncias estatísticas no limiar de p<0,05 destacadas em negrito – valores bicaudais).  

 

 

 

Grupos 

 

Contraste 1 

Diagnóstico 

Histológico 

 

Contraste 2 

Sexo 

 

Contrate 3 

Idade no 

diagnóstico 

 

Contrate 4 

Tempo desde o 

fim do 

tratamento 

Mann-Whitney 

U Test/TAC1 

 

0,003 

 

0,460 

 

0,82 

 

1,00 

Mann-Whitney 

U Test/TAC3 

 

0,04 

 

1,00 

 

0,89 

 

0,50 

 

Grupos 

 

Contraste 5 

Localização 

 

 

Contraste 6 

Hidrocefalia 

 

Contraste 7 

Origem 

 

Contraste 8 

Escolaridade 

Mann-Whitney 

U Test/TAC1 

 

0,546 

 

0,641 

 

0,79 

 

0,42 

Mann-Whitney 

U Test/TAC3 

 

0,605 

 

0,471 

 

0,72 

 

0,47 

 

Como pode ser observado os dados expostos revelam diferenças significativas 

na parte 1 do TAC (p<0,05) na comparação entre o grupos Astrocitoma Pilocítico e 

Meduloblastoma, entretanto não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas para as variáveis sexo, idade no diagnóstico, tempo decorrido entre o 

diagnóstico e a avaliação, localização tumoral, origem e escolaridade dos pais. 

 



72 
 

 

9.2 Avaliação da Memória 

O sistema Mnemônico foi avaliado a partir de dois instrumentos: 

1) Recordação de Histórias (H) – para avaliação da memória episódica imediata 

e tardia; 

2) Lista de Palavras – Para avaliação da memória semântica imediata e tardia, 

além de aprendizagem e reconhecimento.  

Como descrito na sessão Instrumentos utilizados na avalição neuropsicológica, 

para a avaliação dos resultados oriundos da investigação dos sistemas de memória, 

foram utilizados os dados construídos a partir de estudo de normatização realizado pelo 

Laboratório de Pesquisa e Extensão em Neuropsicologia (LAPEN – UFRN), a partir 

desso, foi obtido o Z escore da pontuação das crianças. Os dados apresentados não 

foram categorizados, assim, apresentam a média e o desvio-padrão da pontuação total 

obtida a partir do cálculo do escore Z. Portanto, os dados ora apresentados são 

considerados dentro da média esperada quando se aproxima de zero, acima da média 

quando se aproxima de 1, e abaixo da média quando se aproxima de -1.  Nesse sentido 

será considerado como alerta para algum déficit as pontuações de grupos e subgrupos 

situadas em -1 e como déficit as pontuações < 1,5.  

Para este instrumento avaliativo contou-se com a participação de 15 sujeitos, 

sendo  seis (75% do total de sujeitos) com diagnóstico de Meduloblastoma e 9 (75% do 

total de sujeitos com diagnóstico de Astrocitoma Pilocítico.  

No que se refere ao desempenho dos sujeitos a partir da variável diagnóstico 

histológico, observou-se os seguintes resultados: 
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Tabela 17:  

Médias e desvios-padrões dos escores de desempenhos no RAVLT e Recordação de Histórias em 

função da variável diagnóstico histológico. 

Grupo A1 Soma 

A 

B1 A6 A7 REC RHI RHT 

Astrocitoma 

(n=6) 

Média 

(DP) 

-0,10 

1,36 

0,35 

(0,74) 

0,18 

(0,66) 

0,61 

(0,55) 

0,48 

(0,67) 

-0,19 

(0,84) 

0,11 

(1,2) 

0,31 

(1,01) 

Meduloblastoma 

(n=9) 

Média 

(DP) 

-0,07 

(0,46) 

-0,67 

(0,80) 

-0,40 

(1,17) 

-0,75 

(0,68) 

-0,76 

(0,80) 

-0,22 

(1,20) 

-0,21 

(0,70) 

-0,50 

(0,93) 

 

Os dados acima expostos sugerem que o grupo de crianças com diagnóstico de 

Astrocitoma pilocítico obteve melhor desempenho no RAVLT e Recordação de 

Histórias quando comparadas com o grupo de meduloblastoma. Este grupo de sujeitos 

não obteve pontuações reduzidas em nenhum dos itens dos testes empregados. Além 

disso, as crianças diagnosticadas com astrocitoma obtiveram no item A6 desempenho 

que se enquadra como acima da média.  

O grupo de crianças com diagnóstico de meduloblastoma apresentou desempenho 

médio nos itens A1; REC; RHI e desempenho abaixo da média em SOMAA; A6; A7 e 

RHT.  

Nos itens A1, Rec e RHI não foram observadas pontuações significativamente 

reduzidas (menor que 1 DP), de forma que seus resultados foram classificados dentro da 

média esperada para ambos os grupos.  

No que concerne à investigação do funcionamento mnemônico das crianças a 

partir da variável sexo têm-se os seguintes resultados: 
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Tabela 18:  

Médias e desvios-padrões dos escores de desempenhos no RAVLT e Recordação de Histórias em 

função da variável sexo 

Grupo A1 Soma 

A 

B1 A6 A7 REC RHI RHT 

Meninos 

(n=8) 

Média 

(DP) 

-0,62 

(0,93) 

0,18 

(0,93) 

-0,38 

(0,99) 

0,24 

(0,94) 

0,25 

(1,05) 

-0,05 

(0,86) 

-1,16 

(1,11) 

-0,12 

(0,94) 

Meninas 

(n=7) 

Média 

(DP) 

0,52 

(0,89) 

-0,32 

(0,85) 

0,33 

(0,69) 

0,14 

(0,89) 

-0,31 

(0,77) 

-0,38 

(1,10) 

0,23 

(0,95) 

0,10 

(1,18) 

 

Tais resultados suscitam as seguintes colocações: de modo geral ambos os 

grupos obtiveram desempenho dentro da média esperada, exceto em A1 e RHI, nas 

quais se observou desempenho próximo a -1 para o grupo de crianças do sexo 

masculino. Algumas considerações mais minuciosas, contudo, podem ser realizadas: as 

meninas tenderam a apresentar desempenho superior aos meninos no Teste de 

Recordação de Histórias; os meninos tenderam a melhor desempenho nos itens A6, A7, 

REC REC e SOMA A; em B1 e RHT há melhor desempenho das meninas.  

Quanto à relação entre o funcionamento dos sistemas de memória e a idade da 

criança no momento do diagnóstico, observaram-se os seguintes resultados: 
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Tabela 19:  

Médias e desvios-padrões dos escores de desempenhos no RAVLT e Recordação de Histórias em 

função da variável idade no diagnóstico.  

Grupos A1 Soma 

A 

B1 A6 A7 REC RHI RHT 

Idade maior ou 

igual a 6 anos 

(n=9) 

Média 

(DP) 

-0,41 

(0,97) 

-0,20 

(1,10) 

-0,15 

(1,01) 

0,07 

(1,05) 

0,09 

(1,12) 

-0,36 

(1,15) 

-0,06 

(0,97) 

0,08 

(0,85) 

Idade menor que 6 

anos 

(n=6) 

Média 

(DP) 

0,38 

(1,09) 

0,16 

(0,50) 

0,10 

(0,80) 

0,05 

(0,74) 

-0,18 

0,66 

0,03 

(0,59) 

0,06 

(1,20) 

-0,16 

(1,32) 

 

 A análise dos dados acima expostos possibilita afirmar que houve desempenho 

médio em todos os itens do RAVLT e Recordação de Histórias para os dois subgrupos, 

não sendo observadas pontuações significativamente reduzidas em ambos os grupos. 

Apesar disso, pode-se observar qualitativamente que as crianças que apresentavam 

idade maior ou igual a 6 anos no momento do diagnóstico apresentaram piores 

desempenhos em A1; SOMA A; B1, REC e RHI (memória imediata e reconhecimento) 

, enquanto que as crianças com idade menor que 6 anos apresentaram piores 

desempenhos em A7 e RHT. (memória tardia).  

Em relação à variável tempo decorrido entre o diagnóstico e a avaliação têm-se 

os seguintes resultados: 
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Tabela 20:  

Médias e desvios-padrões dos escores de desempenhos no RAVLT e Recordação de Histórias em 

função da variável tempo entre o diagnóstico e a avaliação neuropsicológica.  

Grupos A1 Soma 

A 

B1 A6 A7 REC RHI RHT 

Tempo maior ou 

igual a 3 anos 

(n=5) 

Média 

(DP) 

0,31 

(1,20) 

-0,06 

(0,80) 

-0,31 

(0,79) 

-0,15 

(0,79) 

-0,49 

(0,70) 

-0,46 

(0,83) 

-0,18 

(1,3) 

-0,49 

(1,41) 

Tempo menor que 

3 anos 

(n=10) 

Média 

(DP) 

-0,29 

(0,99) 

-0,05 

(0,99) 

0,08 

(0,97) 

0,17 

(0,98) 

0,22 

0,98 

-0,07 

(1,03) 

0,06 

(0,91) 

0,22 

(0,75) 

 

A partir dos dados expostos pode-se observar que houve desempenho médio em 

todos os itens do RAVLT e Recordação de Histórias para os dois subgrupos, contudo, 

constata-se desempenho ligeiramente superior no RAVLT e recordação de histórias das 

criançascujo tempo desde o diagnóstico é inferior a 3 anos, especialmente nos itens A7, 

REC e RHT. 

Em relação a variável localização tumoral têm-se os seguintes resultados: 

Tabela 21:  

Médias e desvios-padrões dos escores de desempenhos no RAVLT e Recordação de Histórias em 

função da variável localização  

Grupos A1 Soma 

A 

B1 A6 A7 REC RHI RHT 

Hemisfério 

(n=9) 

Média 

(DP) 

0,08 

(1,20) 

-0,30 

(1,02) 

-0,01 

(1,04) 

0,00 

(0,96) 

-0,07 

(1,01) 

-0,59 

(1,07) 

0,21 

(1,14) 

0,41 

(0,99) 

Vérmis 

(n=6) 

Média 

(DP) 

-0,35 

(0,85) 

0,31 

(0,56) 

-0,15 

(0,76) 

0,15 

(0,89) 

0,08 

(0,92) 

0,37 

(0,26) 

-0,36 

(0,79) 

-0,66 

(0,74) 
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 A partir dos resultados acima expostos destaca-se o desempenho ligeiramente 

superior dos sujeitos com tumores localizados nos hemisférios cerebelares nos itens A1, 

B1, RHI e RHT; o desempenho ligeiramente superior dos sujeitos com tumores 

localizados no vérmis cerebelar nos itens SOMA A, A6, A7 e REC, contudo, de um 

modo geral ambos os grupos obtiveram desempenho dentro da média esperada, exceto 

em REC e RHT, nas quais se observou desempenho próximo a -1 para o grupo de 

crianças com tumores localizados nos hemisférios cerebelares e no vérmis, 

respectivamente.  

Quanto a variável hidrocefalia observou-se os seguintes resultados: 

Tabela 22:  

Médias e desvios-padrões dos escores de desempenhos no RAVLT e Recordação de Histórias em 

função da variável hidrocefalia. 

Grupos A1 Soma 

A 

B1 A6 A7 REC RHI RHT 

Sim 

(n=13) 

Média 

(DP) 

-0,39 

(1,48) 

-0,27 

0,55 

-0,65 

(0,29) 

-0,25 

(0,98) 

-0,16 

(0,89) 

-0,84 

(1,40) 

-0,50 

(1,39) 

-0,24 

(1,09) 

Não 

(n=2) 

Média 

(DP) 

0,008 

(0,97) 

-0,05 

(0,94) 

0,02 

(0,94) 

0,06 

(0,91) 

0,60 

(1,01) 

0,10 

(0,98) 

0,10 

(0,92) 

0,11 

(0,34) 

 

Do supra exposto pode-se observar desempenho na média para os itens A1; 

SOMA A, A6, A7 e RHT para ambos os subgrupos. Todavia, destaca-se os 

desempenhos abaixo da média observados nos itens B1, REC e RHI  para os indivíduos 

que desenvolveram hidrocefalia associada ao diagnóstico.   
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Em relação à variável sócio-demográfica origem do sujeito, pode-se constatar os 

seguintes resultados:  

Tabela 23:  

Médias e desvios-padrões dos escores de desempenhos no RAVLT e Recordação de Histórias em 

função da variável origem. 

Grupos A1 Soma 

A 

B1 A6 A7 REC RHI RHT 

Capital 

(n=9) 

Média 

(DP) 

-0,47 

(0,99) 

-0,29 

(0,87) 

-0,43 

(0,70) 

0,07 

(0,82) 

-0,04 

(0,98) 

-0,59 

(1,05) 

-0,05 

(1,27) 

0,26 

(1,15) 

Interior 

(n=6) 

Média 

(DP) 

0,48 

(0,97) 

0,30 

(0,89) 

0,52 

(0,94) 

0,05 

(1,10) 

0,02 

0,97 

0,37 

(0,38) 

0,03 

(0,60) 

-0,08 

(0,92) 

 

 A partir dos dados expostos acima se destaca que o grupo de crianças 

proveniente da capital do Estado de Pernambuco obteve em geral melhores resultados, 

contudo, no grupo das crianças provenientes da capital foi observada pontuação 

ligeiramente reduzida apenas no item REC. Para as crianças provenientes do interior foi 

observada pontuação ligeiramente reduzida apenas no item B1. Não foram observadas 

pontuações significativamente reduzidas (menor que 1 DP) nos itens A1, SOMA A6, 

A7, RHI e RHT, de forma que esses dados situaram-se dentro da média esperada para 

ambos os grupos. Para RHI e RHT que avaliam a memória episódica, foi possível 

perceber que os grupos obtiveram desempenho próximo do esperado. 

No que se refere a variável escolaridade dos pais, os seguintes resultados podem 

ser elucidados: 
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Tabela 24:  

Médias e desvios-padrões dos escores de desempenhos no RAVLT e Recordação de Histórias em 

função da variável nível de escolaridade dos pais.  

Grupos A1 Soma 

A 

B1 A6 A7 REC RHI RHT 

 Fundamental 

Completo 

(n=8) 

Média 

(DP) 

0,06 

(1,28) 

0,29 

(0,96) 

-0,00 

(1,00) 

0,43 

(0,87) 

0,44 

(0,96) 

-0,02 

(0,87) 

-0,09 

(1,13) 

0,08 

(0,96) 

Fundamental 

Incompleto 

(n=7) 

Média 

(DP) 

-0,27 

(0,81) 

-0,46 

(0,67) 

-0,10 

(0,86) 

-0,35 

(0,79) 

-0,54 

(0,61) 

-0,41 

(1,07) 

0,07 

(0,98) 

-0,12 

(1,17) 

 

Do acima exposto pode-se afirmar que o grupo de crianças com pais com Ensino 

Fundamental Completo obteve em geral melhores resultados, não sendo  observadas 

pontuações significativamente reduzidas (menor que 1 DP) em nenhum dos itens. 

Para as crianças com pais com Ensino Fundamental Incompleto foi observada 

pontuação ligeiramente reduzida apenas no item A7; 

Para RHI e RHT que avaliam a memória episódica, foi possível perceber que os 

grupos obtiveram desempenho próximo do esperado. 

A seguir são apresentadas as análises estatísticas que possibilitaram a 

comparação dos escores dos desempenhos dos grupos e subgrupos acima listados De 

um modo geral, pode ser visto que os dados apresentados não evidenciaram 

significância estatística quanto à diferença entre os grupos, exceto no que se refere ao 

somatório de palavras recordadas após a 6ª e 7ª repetição da Lista A (A6 e A7), a qual 

evidenciou melhor desempenho significativo das crianças com diagnóstico de 

Astrocitoma Pilocítico; ao item Recordação Imediata de Histórias (RHI) o qual 
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evidenciou melhor desempenho significativo das crianças com tumores localizados nos 

Hemisférios Cerebelares e, por fim, ao item 1ª repetição da Lista A (A1), o qual 

evidenciou melhor desempenho significativo das meninas.  

Tabela 25:  

Resultados das análises estatísticas das diferenças dos escores de desempenho no RAVLT e 

Recordação de Histórias (Significância estatística no limiar p<0,05 destacadas em negrito – valores 

bicaudais.  

 

 

 

Grupos 

 

Contraste  

1 

Diagnóstico 

Histológico 

 

Contraste  

2 

Gênero 

 

Contrate  

3  

Idade no 

diagnóstico 

 

Contrate 

 4  

Tempo desde 

o fim do 

tratamento 

(A1) 

 

Mann-Whitney 

U Test 

 

 

 

0,968 

 

 

0,026 

 

 

 

 

0,701 

 

 

 

 

 

0,823 

 

(SOMA A) 

 

Mann-Whitney 

U Test 

 

 

0,075 

 

 

 

0,395 

 

 

0,831 

 

 

0,823 

(B1) 

 

Mann-Whitney 

U Test 

 

 

0,062 

 

 

 

0,238 

 

 

0,639 

 

 

0,444 

(A6) 

 

Mann-Whitney 

U Test  

 

 

0,005 

 

 

 

0,351 

 

 

0,898 

 

 

0,687 

(A7) 

 

Mann-Whitney 

U Test 

 

 

0,026 

 

 

0,351 

 

 

0,639 

 

 

0,219 

(REC) 

 

Mann-Whitney 

U Test 

 

 

0,657 

 

 

0,904 

 

 

0,831 

 

 

0,156 

(RHI) 

 

Mann-Whitney 

U Test 

 

 

0,368 

 

 

0,505 

 

 

1,000 

 

 

0,583 

(RHT) 

 

Mann-Whitney  

 

 

0,147 

 

 

0,574 

 

 

0,635 

 

 

0,221 
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Tabela 26:  

Resultados das análises estatísticas das diferenças dos escores de desempenho no RAVLT e 

Recordação de Histórias (Significância estatística no limiar p<0,05 destacadas em negrito – valores 

bicaudais. 

 

Grupos 

 

Contraste  

5 

Localização 

 

 

Contraste  

6 

Hidrocefalia 

 

Contraste 7 

Origem 

 

Contraste 

8 

Escolaridade 

(A1) 

 

Mann-Whitney 

U Test 

 

 

 

0,661 

 

 

1,00 

 

 

0,442 

 

 

 

0,545 

(SOMA A) 

 

Mann-Whitney 

U Test 

 

 

0,604 

 

 

0,616 

 

 

0,492 

 

 

0,238 

(B1) 

 

Mann-Whitney 

U Test 

 

 

0,905 

 

 

0,179 

 

 

0,177 

 

 

0,492 

(A6) 

 

Mann-Whitney 

U Test 

 

 

1,000 

 

 

 

0,689 

 

 

0,545 

 

 

0,177 

(A7) 

 

Mann-Whitney 

U Test 

 

 

1,000 

 

 

0,258 

 

 

0,600 

 

 

0,109 

(REC) 

 

Mann-Whitney 

U Test 

 

 

0,035 

 

 

0,921 

 

 

0,600 

 

 

0,206 

(RHI) 

 

Mann-Whitney 

U Test 

 

 

0,210 

 

 

0,509 

 

 

0,918 

 

 

1,000 

(RHT) 

 

Mann-Whitney 

U Test 

 

 

0,042 

 

 

1,000 

 

 

0,758 

 

 

0,878 

 

9.3 Avaliação das habilidades de visoespacialidade e visoconstrução 

Para a avaliação da capacidade de visoespacialidade e visocontrução dos 

participantes foi utilizado o instrumento Figura Complexa de Rey. Neste instrumento 

contou-se com a participação de 19 sujeitos, sendo 8 (100%) da amostra total de sujeitos 
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com diagnóstico de Meduloblastoma e 11 (91,7%) da amostra total de sujeitos com 

diagnóstico de Astrocitoma Pilocítico.    

 A seguir serão apresentados os escores de desempenho médio dos grupos e 

subgrupos neste instrumento.  

Tabela 27:  

Médias e desvios-padrões dos escores de desempenhos no Figuras Complexas de Rey em função da 

variável diagnóstico histológico.  

Grupos Cópia Memória 

 

 

Astrocitoma Pilocítico 

(n=11) 

Percentil /Média 

(DP) 

Mediana 

Mínimo 

Máximo 

 43,18 

(38,48) 

25,00 

10 

100 

51,36 

(29,58) 

50,00 

10 

90 

 

 

Meduloblastoma 

(n=8) 

Percentil/Média 

(DP) 

Mediana 

Mínimo 

Máximo 

12,50 

(7,07) 

10,00 

10 

30 

16,25 

(14,07) 

10,00 

10 

50 

 

A partir dos dados expostos acima, pode-se afirmar que os sujeitos com diagnóstico 

de Meduloblastoma obtiveram desempenho inferior aos sujeitos com diagnóstico de 

Astrocitoma Pilocítico na reprodução (cópia) da Figura Complexa de Rey. Nesta parte 

do instrumento, os sujeitos com diagnóstico de Astrocitoma Pilocítico obtiveram 

pontuação média dentro do esperado (Percentil maior que 40 e menor que 50) e os 

sujeitos com diagnóstico de Meduloblastoma obtiveram pontuação média abaixo do 

esperado (Classificação Inferior a Média – Percentil entre 10 e 20). Apesar disso, 

observa-se uma variação acentuada dentro dos próprios grupos no que diz respeito à 
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reprodução da cópia e memória da Figura Complexa de Rey, com pontuações mínimas e 

máximas bastante destoantes.  

Os sujeitos com diagnóstico de Astrocitoma Pilocítico também apresentaram 

desempenho médio superior aos sujeitos com Meduloblastoma na reprodução de 

memória da figura Complexa de Rey. Nesta parte do instrumento os sujeitos com 

Astrocitoma Pilocítico apresentaram desempenho médio dentro do esperado 

(Classificação média – Percentil maior que 50 e menor que 60) e os sujeitos com 

Meduloblastoma apresentaram desempenho médio abaixo do esperado (Classificação 

Inferior à média – Percentil entre 10 e 20). 

As pontuações dos sujeitos foram observadas também quanto à diferença entre 

sujeitos do sexo masculino e feminino. Contou-se com a participação de 8 meninos 

(88,9%)  11 meninas (91,7%) da amostra total de participantes deste estudo.  

A Tabela 28 ilustra os desempenhos médios dos participantes dos sexos 

feminino e masculino: 
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Tabela 28:  

Médias e desvios-padrões dos escores de desempenhos no Figuras Complexas de Rey em função da 

variável sexo.  

Grupos Cópia Memória 

 

 

Meninos 

(n=8) 

Percentil/Média  

(DP) 

Mediana 

Mínimo 

Máximo 

23,75  

(31,59) 

10,00 

10 

100 

31,25 

(24,31) 

22,50 

10 

75 

 

 

Meninas 

(n=11) 

Percentil/média 

(DP) 

Mediana 

Mínimo 

Máximo 

35,00 

(34,56) 

10 

10 

100 

40,45 

(33,64) 

30,00 

10 

90 

 

A partir da tabela exposta pode-se afirmar que meninas e meninos apresentam 

desempenho classificado enquanto Médio inferior (percentil de 25-40) tanto na cópia 

quanto na reprodução de memória da Figura Complexa de Rey. Contudo, tal como já 

descrito, observa-se uma variação acentuada dentro dos próprios grupos no que diz 

respeito à reprodução da cópia e memória da Figura Complexa de Rey, com pontuações 

mínimas e máximas bastante destoantes.  

Em relação à variável idade da criança no momento do diagnóstico contou-se 

com a participação de 8 meninos (88,9%)  11 meninas (91,7%) da amostra total de 

participantes deste estudo. 
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Tabela 29:  

Médias e desvios-padrões dos escores de desempenhos no Figuras Complexas de Rey em função da 

variável idade no diagnóstico.  

Grupos Cópia Memória 

 

 

Idade maior ou igual a 6 

anos 

(n=14) 

Percentil/Média 

(DP) 

Mediana 

Mínimo 

Máximo 

28,21 

(32,55) 

10 

10 

100 

36,00 

(37,14) 

10 

10 

90 

 

 

Idade menor que 6 anos 

(n=5) 

Percentil/Média 

(DP) 

Mediana 

Mínimo 

Máximo 

32,86 

(29,39) 

15 

10 

90 

47,00 

(31,14) 

50 

10 

90 

 

A partir dos resultados expostos pode-se afirmar que as crianças com idade inferior 

a seis anos e com idade maior ou igual a seis anos apresentam desempenho enquadrado 

de modo geral dentro da classificação Médio inferior (Percentil de 25-40), na cópia da 

Figura complexa de Rey. Na reprodução de memória, as crianças com idade inferior a 

seis anos apresentam um desempenho ligeiramente superior (40<Percentil<50 – 

Classificação: ligeiramente superior a classificação Médio Inferior) em relação às 

crianças com idade maior ou igual a seis anos, as quais obtiveram classificação Médio 

Inferior. Observa-se uma variação acentuada dentro dos próprios grupos no que diz 

respeito à reprodução da cópia e memória da Figura Complexa de Rey, com pontuações 

mínimas e máximas bastante destoantes.  

A seguir serão elucidados os dados de desempenho médio encontrados para a 

variável tempo decorrido entre o diagnóstico e a avaliação neuropsicológica. 
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Tabela 30:  

Médias e desvios-padrões dos escores de desempenhos no Figuras Complexas de Rey em função da 

variável tempo entre o diagnóstico e a avaliação.  

Grupos Cópia Memória 

 

Tempo maior ou igual a 3 

anos 

(n=4) 

 

Percentil/Média 

(DP) 

Mediana 

Mínimo 

Máximo 

22,50 

(25,00) 

10 

10 

60 

26,25 

(23,58) 

17,50 

10 

60 

 

 

Tempo menor que 3 anos 

(n=15) 

Percentil/Média 

(DP) 

Mediana 

Mínimo 

Máximo 

32,33 

(35,19) 

10 

10 

100 

39,33 

(31,21) 

30 

10 

90 

 

Os dados acima ilustrados sugerem desempenho homogêneo das crianças com 

tempo maior ou igual a 3 anos e tempo menor que 3 anos entre o diagnóstico e a 

avaliação, tanto na cópia como na reprodução de memória da Figura Complexa de Rey, 

contudo destaca-se o fato de as crianças com idade maior ou igual a 3 anos apresentar 

desempenho um pouco inferior a classificação Médio Inferior (20<Percentil<25) na 

cópia da Figura Complexa de Rey.  

Observa-se uma variação acentuada dentro dos próprios grupos no que diz 

respeito à reprodução da cópia e memória da Figura Complexa de Rey, com pontuações 

mínimas e máximas bastante destoantes.  

Em relação a variável localização tumoral têm-se os seguintes resultados: 
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Tabela 31:  

Médias e desvios-padrões dos escores de desempenhos no Figuras Complexas de Rey em função da 

variável localização tumoral.  

Grupos Cópia Memória 

 

Hemisférios 

(n=9) 

Percentil/Média 

(DP) 

Mediana 

Mínimo 

Máximo 

36,11 

(37,23) 

10 

10 

100 

33,89 

(32,38) 

10 

10 

90 

 

Vérmis 

(n=10) 

 

Percentil/Média 

(DP) 

Mediana 

Mínimo 

Máximo 

25,00 

(29,53) 

10 

10 

100 

39,00 

(28,55) 

37,50 

10 

90 

 

Os dados acima expostos indicam desempenho homogêneo dos sujeitos com 

tumores localizados nos hemisférios cerebelares e no vérmis cerebelar tanto na cópia 

quanto na reprodução de memória da Figura Complexa de Rey, sendo este desempenho 

enquadrado na classificação Médio Inferior (Percentil 25-40) 

Observa-se, também, uma variação acentuada dentro dos próprios grupos no que diz 

respeito à reprodução da cópia e memória da Figura Complexa de Rey, com pontuações 

mínimas e máximas bastante destoantes.  

Em relação a variável hidrocefalia pode-se observar os seguintes resultados: 
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Tabela 32:  

Médias e desvios-padrões dos escores de desempenhos no Figuras Complexas de Rey em função da 

variável hidrocefalia.  

Grupos Cópia Memória 

 

Sim 

(n=16) 

Percentil/Média 

(DP) 

Mediana 

Mínimo 

Máximo 

22,81 

(23,80) 

10 

10 

90 

32,50 

(26,52) 

22,50 

10 

90 

 

 

Não 

(n=3) 

Percentil/Média 

(DP) 

Mediana 

Mínimo 

Máximo 

70,00  

(51,96) 

100 

10 

100 

58,33 

(42,52) 

75 

10 

90 

 

A partir das informações acima expostas pode-se afirmar que os sujeitos que 

desenvolveram hidrocefalia associada ao diagnóstico apresentaram médias inferiores 

aqueles que não desenvolveram essa complicação. 

Os sujeitos que desenvolveram hidrocefalia enquadram-se na classificação 

superior a classificação Inferior a Média (percentil maior que 20 e menor que 25) na 

cópia de Figura Complexa de Rey e classificação Médio Inferior na reprodução de 

memória do instrumento. 

Os sujeitos que não desenvolveram hidrocefalia enquadram-se na classificação 

Médio Superior na cópia de Figura Complexa de Rey e classificação Médio na 

reprodução de memória do instrumento. 

Em relação às variáveis sócio-demográficas têm-se para a variável local de 

origem do sujeito as seguintes informações: 
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Tabela 33:  

Médias e desvios-padrões dos escores de desempenhos no Figuras Complexas de Rey em função da 

variável origem. 

Grupos Cópia Memória 

 

Capital 

(n=10) 

Percentil/Média 

(DP) 

Mediana 

Mínimo 

Máximo 

30,50 

(34,83) 

10,00 

10 

100 

33,00 

(29,17) 

22,50 

10 

90 

 

 

Interior 

(n=9) 

Percentil/Média 

(DP) 

Mediana 

Mínimo 

Máximo 

30,00 

(32,78) 

10,00 

10 

100 

40,56 

(31,46) 

50,00 

10 

90 

 

Do supra expostos pode-se afirmar que houve desempenho homogêneo da cópia 

da figura complexa de Rey, o qual se classifica tanto para sujeitos advindos do interior 

quanto da capital como Médio Inferior. Contudo, observa-se desempenho superior dos 

sujeitos advindos da capital na reprodução de memória da Figura Complexa de Rey, 

apesar desta ainda classificar-se como na média inferior, tal qual a reprodução dos 

indivíduos provenientes do interior. 

Observa-se uma variação acentuada dentro dos próprios grupos no que diz 

respeito à reprodução da cópia e memória da Figura Complexa de Rey, com pontuações 

mínimas e máximas bastante destoantes.  

Em relação a variável escolaridade dos pais, seguem os resultados: 
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Tabela 34:  

Médias e desvios-padrões dos escores de desempenhos no Figuras Complexas de Rey em função da 

variável nível de escolaridade dos pais.  

Grupos Cópia Memória 

 

Ensino Fundamental 

Completo 

(n=11) 

Percentil/Média 

(DP) 

Mediana 

Mínimo 

Máximo 

35,45 

(34,45) 

10,00 

10 

100 

39,55 

(31,10) 

25,00 

10 

90 

 

Ensino Fundamental 

Incompleto 

(n=8) 

Percentil/Média 

(DP) 

Mediana 

Mínimo 

Máximo 

23,13 

(31,50) 

10,00 

10 

100 

32,50 

(29,15) 

20,00 

10 

90 

 

A partir dos dados expostos pode-se afirmar que os indivíduos que apresentam pais 

com escolaridade superior (Ensino fundamental completo) apresentam melhores 

desempenhos no teste Figuras Complexas de Rey (cópia e memória), sendo este 

desempenho enquadrado na classificação Média Inferior. 

Os indivíduos que apresentam pais que escolaridade “Ensino Fundamental 

incompleto” apresentam desempenho na cópia da Figura Complexa de Rey tendendo à 

classificação Inferior a Média e os indivíduos que apresentam pais que escolaridade 

“Ensino Fundamental incompleto” apresentam desempenho na memorização da Figura 

Complexa de Rey dentro da classificação Médio Inferior; 

Observa-se uma variação acentuada dentro dos próprios grupos no que diz respeito à 

reprodução da cópia e memória da Figura Complexa de Rey, com pontuações mínimas e 

máximas bastante destoantes. Estes resultados foram submetidos a análises estatísticas 
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específicas com o objetivo de verificar a significância estatística dos escores de 

desempenho dos grupos e subgrupos. 

Tabela 35:  

Resultados das análises estatísticas das diferenças dos escores de desempenho no Figuras 

Complexas de Rey (significância estatística p<0,05 destacadas em negrito – valores bicaudais.  

 

 

 

Grupos 

 

Contraste  

1 

Diagnóstico 

Histológico 

 

Contraste 2 

Gênero 

 

Contrate 3  

Idade no 

diagnóstico 

 

Contrate 4  

Tempo desde o 

fim do 

tratamento 

Mann-

Whitney U 

Test/cópia 

 

0,91 

 

0,49 

 

0,82 

 

0,66 

Mann-

Whitney U 

Test/memória 

 

0,009 

 

0,71 

 

0,34 

 

0,59 

 

Grupos 

 

Contraste 5 

Localização 

 

 

Contraste 6 

Hidrocefalia 

 

Contraste 7 

Origem 

 

Contraste 8 

Escolaridade 

Mann-

Whitney U 

Test/cópia 

 

0,604 

 

0,138 

 

0,90 

 

0,66 

Mann-

Whitney U 

Test/memória 

 

0,604 
 

0,303 

 

0,78 

 

0,59 

 

Como pode ser observado na tabela acima foram observadas diferenças 

significativas (p<0,05) na comparação entre os grupos Astrocitoma Pilocítico e 

Meduloblastoma na reprodução de memória da Figura Complexa de Rey, entretanto não 

foram encontradas diferenças estatisticamente significativas para as variáveis gênero, 

idade no diagnóstico, tempo decorrido entre o diagnóstico e a avaliação, localização 

tumoral, origem e escolaridade dos pais. 
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Avaliação do Funcionamento Executivo 

A seguir serão apresentados os desempenhos dos grupos no Teste Wisconsin de 

Classificação de Cartas. Este instrumento oferece escores diferenciados de acordo com 

aspectos específicos do funcionamento executivo. Dessa forma, para a análise dos dados 

neste instrumento foram selecionadas as seguintes variáveis: a) Percentil do número de 

erros (PE); b) o percentil de respostas perseverativas (RP); c) percentil do número de 

erros perseverativos (PENP); d) o percentil do percentual de respostas de nível 

conceitual (NC); O quadro abaixo apresenta os valores de referência para os itens 

avaliados: 

Tabela 36:  

Valores de referência para análise do WCST  

Percentil Classificação Descritivas 

<1 Gravemente Comprometido 

1 Moderado a gravemente comprometido 

2 Moderadamente comprometido 

3-5 Leve a moderadamente comprometido 

6-14 Levemente comprometido 

15-28 Abaixo da média 

29-67 Na média 

>67 Acima da média 

 

No que tange à comparação entre os grupos 1 e 2 respectivamente, foram 

obtidos os seguintes resultados: 
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Tabela 37:  

Médias e desvios-padrões dos escores de desempenhos no WCST em função da variável diagnóstico 

histológico.  

Grupo PE RP EP NC 

Astrocitoma (n=10) 

Média 

                         (DP) 

 

71,20 

(21,48) 

 

17,40 

(27,28) 

 

17,90 

(26,73) 

 

63,10 

(30,06) 

Meduloblastoma(n=5)  

Média 

(DP) 

 

 48,80 

(30,78) 

 

18,80 

(13,10) 

 

36,20 

(37,38) 

 

45,20 

(24,32) 

 

Dos dados acima expostos pode-se afirmar que ambos os grupos obtiveram 

desempenho dentro do esperado (na média) nos itens PE e NC, contudo, foi possível 

observar desempenho inferior ao esperado para os itens RP em ambos os grupos e EP 

no grupo de pacientes com diagnóstico de Astrocitoma. 

Tabela 38:  

Médias e desvios-padrões dos escores de desempenhos no WCST em função da variável sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo PE RP EP NC 

Menino (n=8) 

Média 

                         (DP) 

 

61,25 

(28,59) 

 

12,88 

(12,48) 

 

12,63 

(8,58) 

 

47,75 

(31,97) 

Meninas (n=7) 

      Média  

                            (DP) 

 

66,57 

(25,11) 

 

23,57 

(31,28) 

 

37,00 

(41,64) 

 

67,86 

(22,00) 
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No que se refere ao desempenho dos sujeitos quanto ao gênero, foram 

encontrados os seguintes resultados: 

Os dados apresentados nesta tabela revelam um melhor desempenho dos sujeitos 

do sexo feminino nos itens RP e EP, contudo, apesar desta diferença, o desempenho 

nestes no item RP para este subgrupo ainda enquadra-se abaixo da média. Em relação o 

grupo dos meninos observa-se desempenhos abaixo do esperado (abaixo da média) para 

os itens RP e EP, tal qual para o grupo das meninas. Nos itens PE e NC, todavia, 

observam-se desempenhos enquadrados enquanto dentro do esperado (na média) para 

ambos os subgrupos.   

Quanto à análise referente à idade da criança no momento do diagnóstico os 

seguintes aspectos foram observados: 

Tabela 39:  

Médias e desvios-padrões dos escores de desempenhos no WCST em função da variável idade ao 

diagnóstico.  

Grupo PE RP EP NC 

Idade > 6 anos (n=10) 

Média                       

                         (DP) 

 

56,50 

(27,11) 

 

16,40 

(12,02) 

 

23,40 

(28,79) 

 

57,10 

(26,96) 

Idade < 6 anos (n=5) 

   Média 

                            (DP) 

 

78,20 

(18,90) 

 

20,80 

(38,81) 

 

25,20 

(37,63) 

 

57,20 

(35,44) 

 

Os dados sugerem desempenho homogêneo entre os sujeitos dos subgrupos 

avaliados, com desempenhos na média para os itens PE e NC e abaixo da média para os 

itens RP e EP para ambos os grupos.  
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No que se refere a variável tempo decorrido entre o diagnóstico e a avaliação, 

têm-se os seguintes resultados: 

Tabela 40: 

 Médias e desvios-padrões dos escores de desempenhos no WCST em função da variável tempo 

entre o diagnóstico e a avaliação neuropsicológica.  

Grupo PE RP EP NC 

Tempo >3 anos (n=4) 

  Média                       

                         (DP) 

 

73,00 

(17,20) 

 

3,5 

(3,69) 

 

9,00 

(11,80) 

 

51,25 

(37,93) 

Tempo< 3 anos (n=11)  

Média 

                            (DP) 

 

60,36 

(28,74) 

 

23,09 

(24,95) 

 

29,45 

(33,90) 

 

59,27 

(26,57) 

 

Os dados acima expostos indicam um melhor desempenho dos sujeitos com 

tempo decorrido entre o diagnóstico e a avaliação menor que 3 anos nos itens RP; EP e 

NC; no item RP este grupo de sujeitos apresentou desempenho abaixo do esperado, 

enquanto que no item NC, PE e EP o desempenho foi dentro do esperado. Para o grupo 

com idade maior ou igual a três anos observou-se desempenho dentro do esperado, na 

média, para os itens PE e NC e desempenho abaixo do esperado (enquadrado na 

classificação Leve a moderadamente comprometido e Levemente comprometido, 

respectivamente) nos itens RP e EP.  

Quanto à análise referente à localização tumoral, têm-se os seguintes resultados: 
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Tabela 41:  

Médias e desvios-padrões dos escores de desempenhos no WCST em função da variável localização 

tumoral.  

Grupo PE RP EP NC 

Hemisfério (n=8)                     

Média 

                         (DP) 

 

63,13 

(23,73) 

 

17,38 

(30,57) 

 

23,75 

(36,56) 

 

62,13 

(24,06) 

Vérmis (n=7) 

Média 

                            (DP) 

 

64,43 

(30,73) 

 

18,43 

(11,85) 

 

24,29 

(25,09) 

 

51,43 

(34,37) 

 

A tabela acima exposta indica desempenho homogêneo entre os grupos com 

resultados classificados dentro na média para os itens PE e NC e abaixo da média para 

os itens RP e EP.  

Em relação a variável hidrocefalia, têm-se os seguintes resultados: 

Tabela 42:  

Médias e desvios-padrões dos escores de desempenhos no WCST em função da variável 

hidrocefalia.  

Grupo PE RP EP NC 

Sim (n= 13) 

Média                       

                         (DP) 

 

62,92 

(27,12) 

 

17,08 

(24,66) 

 

20,38 

(28,69) 

 

54,00 

(29,14) 

Não (n=  2)                  

Média 

                                     (DP) 

 

69,00 

(26,87) 

 

23,00 

(5,65) 

 

47,50 

(44,54) 

 

77,50 

(20,50) 
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A partir da tabela acima expostas observa-se um melhor desempenho dos sujeitos 

que não desenvolveram hidrocefalia nos itens PE; RP; EP e NC, contudo contata-se 

desempenho inferior ao esperado, abaixo da média, no item EP para este grupo de 

crianças. Para o grupo de crianças que desenvolveram hidrocefalia observou-se 

desempenho inferior ao esperado, abaixo da média, no item RP e EP. Para ambos os 

grupos destaca-se os desempenhos dentro do esperado, na média, para os itens PE e NC.  

Em relação a variável sócio-demográfica origem da criança, observou-se os 

seguintes resultados: 

Tabela 43:  

Médias e desvios-padrões dos escores de desempenhos no WCST em função da variável origem. 

Grupo PE RP EP NC 

Capital  (n=9) 

Média                       

                         (DP) 

 

59,22 

(29,49) 

 

22,67 

(28,42) 

 

28,00 

(33,43) 

 

53,11 

(35,38) 

Interior (n=6) 

Média 

                            (DP) 

 

70,50 

(20,97) 

 

10,67 

(9,04) 

 

18,00 

(27,70) 

 

63,17 

(15,43) 

 

Do exposto acima, pode-se afirmar que houve um melhor desempenho dos 

sujeitos da capital nos itens RP e EP, contudo é importante salientar que ambos os 

subgrupos obtiveram nestes itens desempenhos abaixo do esperado (baixo da média), 

com destaque para o desempenho das crianças do interior no item RP, enquadrado na 

classificação Levemente comprometido. Nos itens PE e NC as crianças provenientes do 

interior e capital obtiveram médias semelhantes, sendo estas enquadradas como dentro 

do esperado (na média).  
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Quanto a variável escolaridade dos pais foram encontrados os seguintes 

resultados: 

Tabela 44: 

 Médias e desvios-padrões dos escores de desempenhos no WCST em função da variável 

escolaridade dos pais.  

Grupo PE RP EP NC 

Fund. Completo (n=10)               

Média                       

                          (DP) 

 

62,70 

(28,02) 

 

20,70 

(27,07) 

 

25,70 

(32,09) 

 

53,90 

(32,09) 

Fund. Incompleto(n=5)                

Média 

                            (DP) 

 

65,80 

(25,07) 

 

12,20 

(11,77) 

 

20,60 

(30,74) 

 

63,60 

(22,27) 

 

Do exposto acima, pode-se afirmar que houve um melhor desempenho dos 

sujeitos cujos pais possuíam ensino fundamental completo nos itens RP e EP, contudo é 

importante salientar que ambos os subgrupos obtiveram nestes itens desempenhos 

abaixo do esperado (baixo da média), com destaque para o desempenho das crianças do 

com pais com ensino fundamental incompleto no item RP, enquadrado na classificação 

Levemente comprometido. Nos itens PE e NC as crianças de ambos os subgrupos 

obtiveram médias semelhantes, sendo estas enquadradas como dentro do esperado (na 

média).  

A seguir são apresentadas as análises estatísticas que possibilitaram a 

comparação dos escores dos desempenhos dos subgrupos.  
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Tabela 45:  

Resultados das análises estatísticas das diferenças dos escores de desempenho no WCST 

(significância estatística p<0,05 destacadas em negrito – valores bicaudais.  

 

 

 

Grupos 

 

Contraste 1 

Diagnóstico 

Histológico 

 

Contraste 2 

Gênero 

 

Contrate 3 

Idade no 

diagnóstic

o 

 

Contrate 4 

Tempo desde o 

fim do 

tratamento 

 

PE 

 

Mann-

Whitney U 

Test 

 

 

 

 

0,06 

 

 

 

0,613 

 

 

 

0,075 

 

 

 

0,343 

 

RP 

 

Mann-

Whitney U 

Test 

 

 

0,254 

 

 

0,779 

 

 

0,440 

 

 

0,078 

 

EP 

 

Mann-

Whitney U 

Test 

 

 

0,440 

 

 

0,867 

 

 

0,953 

 

 

0,343 

 

NC 

 

Mann-

Whitney U 

Test  

 

 

0,254 

 

 

0,281 

 

 

1,00 

 

 

0,753 
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Tabela 46:  

Resultados das análises estatísticas das diferenças dos escores de desempenho no WCST 

(significância estatística p<0,05 destacadas em negrito – valores bicaudais. 

 

Grupos 

 

Contraste 5 

Localização 

 

 

Contraste 6 

Hidrocefalia 

 

Contraste 

7 

Origem 

 

Contraste 8 

Escolaridade 

 

PE 

 

Mann-

Whitney U 

Test 

 

 

 

0,694 

 

 

0,800 

 

 

0,529 

 

 

1,000 

 

RP 

 

Mann-

Whitney U 

Test 

 

 

1,152 

 

 

0,381 

 

 

0,529 

 

 

 

0,768 

 

EP 

 

Mann-

Whitney U 

Test 

 

 

0,189 

 

 

0,305 

 

 

0,456 

 

 

0,594 

 

NC 

 

Mann-

Whitney U 

Test  

 

 

0,779 

 

 

0,305 

 

 

1,000 

 

 

0,679 

 

Os dados apresentados evidenciam as seguintes informações acerca das análises 

realizadas: 

a) Entre os sujeitos com diagnóstico de Astrocitoma Pilocítico e 

Meduloblastoma foi visto, de forma geral, desempenho homogêneo, 

equilibrado, com destaque para desempenhos abaixo da média nos itens RP e 

EP em ambos os grupos, contudo não foram observadas diferenças com 

significância estatística; 
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b) No que se refere à relação entre o desempenho dos participantes do sexo 

masculino e feminino e a idade deles no momento do diagnóstico, também 

não foi observada nenhuma diferença estatisticamente significativa, apesar 

de ser visto em geral desempenhos abaixo da média para todos os subgrupos 

nos itens RP e EP.   

c) Em relação às variáveis tempo desde o diagnóstico até a avaliação; 

localização tumoral e presença de hidrocefalia não foram observadas 

nenhuma diferença estatisticamente significativas, contudo foram observados 

desempenhos homogêneos entre os subgrupos, com desempenhos abaixo da 

média para os itens RP e EP; 

d) No que tange as variáveis sócio-demográficas observou-se melhor 

desempenho para os sujeitos provenientes da capital e com pais com ensino 

fundamental completo, todavia as diferenças entre os subgrupos não foram 

estatisticamente significativas.  

10. Discussão dos Resultados 

Os dados encontrados no presente estudo apresentam semelhanças e 

dissonâncias quanto às informações abordadas na literatura. Estas, em geral, sugerem 

que crianças diagnosticadas com Tumores de Fossa Posterior podem apresentar déficits 

sutis e severos no âmbito do funcionamento cognitivo. 

A investigação do funcionamento cognitivo deste subgrupo clínico, realizada 

através de instrumentos que avaliam as funções neuropsicológicas específicas 

apresenta-se como relevante, visto que busca a compreensão de sintomas secundários 

capazes de produzir limitações em diversas atividades cotidianas, frequentemente 

observadas entre sobreviventes de tumores de fossa posterior cerebral, tais como 
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desempenho escolar, inserção no mercado de trabalho, autonomia e qualidade de vida. 

Nesse sentido acredita-se que identificar mecanismos fundamentais que contribuem 

para comprometimento do processo de aprendizagem e qualidade de vida dessas 

crianças é fundamental para o desenvolvimento de programas de intervenção eficazes. 

Com esse intuito, a seguir serão discutidos os resultados apresentados no 

capítulo anterior, relacionando-os com conceitos e informações relevantes provenientes 

da neuropsicologia, bem como dados da literatura da área. 

10.1. Avaliação dos Sistemas Atencionais 

A atenção é uma função cognitiva que envolve, dentre outras, a habilidade de 

selecionar um aspecto do ambiente em detrimento de outras informações (Anderson, 

2004). Esta função cognitiva é chave para o desenvolvimento de várias atividades do 

cotidiano, sendo particularmente importante na infância, pois é fundamental para a 

aprendizagem. Uma vez que o processo de codificação e evocação não funciona sem 

processos atencionais básicos, crianças com problemas de atenção podem perder 

informações importantes na sala de aula, desenvolvendo-se mal academicamente. 

Adicionalmente, déficits atencionais podem interferir nas relações com os pares, na 

autoestima e no futuro educacional (Holland, 2013; Reeves et. al., 2005). 

A crescente sofisticação dos estudos sobre efeitos adversos dos tumores de fossa 

posterior é evidenciada em pesquisas que têm como foco os mecanismos atencionais e 

estão fundamentadas em modelos cognitivos do desenvolvimento normal da atenção 

envolvidos especialmente com a aprendizagem e escolarização (Holland, 2013; Mulhern 

& Palmer, 2003) 

No presente estudo, como descrito na seção Resultados foram utilizadas para a 

avaliação da atenção as duas partes (parte 1 e 3) do Teste de Atenção por Cancelamento 
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– TAC (Montiel & Capovilla, 2007) e os desempenhos dos grupos foram avaliados 

quanto à média do número de acertos. De um modo geral, não foram encontradas 

diferenças médias significativas entre os subgrupos avaliados. Na parte 1 do 

instrumento, a qual avalia a seletividade, todavia, os grupos Astrocitoma Pilocítico e 

Meduloblastoma alcançaram desempenho significativamente diferentes (p= 0,003), com 

melhores resultados médios para os sujeitos com Astrocitoma Pilocítico. Do mesmo 

modo, na parte 3 do TAC, que avalia a alternância, foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos citados (p=0,04) a favor dos sujeitos com 

Astrocitoma.  

Déficits atencionais têm sido bem documentado em crianças com tumores de 

fossa posterior cerebral que receberam radioterapia de crânio e neuroeixo, como as 

crianças com diagnóstico de meduloblastoma, com a maioria dos estudos documentando 

a presença de déficits atencionais significativos (Holland, 2013). Em um estudo, 

Ronning, Sundet, Tonnessen, Lundar e Helseth (2005) compararam as habilidades 

atencionais de 11 crianças com diagnóstico de meduloblastoma tratadas com cirurgia, 

quimioterapia e radioterapia com 12 crianças com astrocitoma, tratadas apenas 

cirurgicamente. Embora ambos os grupos tenham apresentado um bom desempenho 

(situado acima da média), as crianças com meduloblastoma apresentaram desempenhos 

inferiores. Estes dados são semelhantes aos encontrados neste trabalho e sugerem o 

impacto negativo que a radioterapia pode exercer sobre os mecanismos atencionais, 

através da diminuição da substância branca e, consequente impacto sobre a velocidade 

de processamento, dados que culminam em dificuldades em testes que avaliam a 

atenção seletiva e alternada.  

Além do efeito da radioterapia sobre os mecanismos atencionais, alguns estudos 

apontam que a intrusão tumoral por si só é capaz de produzir déficits atencionais. Em 
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trabalho conduzido por Mabbott, Snyder, Penkman e Witol (2009) comparando a 

atenção seletiva de sujeitos com diagnóstico de tumores de fossa posterior tratados 

radioterapicamente e cirurgicamente, com sujeitos sem tumores e saudáveis, 

identificaram que os sujeitos com tumores apresentavam piores desempenhos 

independentemente do tipo de tratamento realizado. Além disso, os sujeitos com 

tumores apresentaram tempo de reação mais lento quando comparado aos indivíduos 

saudáveis, sugerindo, assim o substrato dos déficits atencionais relatados.  

Alguns trabalhos vêm sugerindo que além das dificuldades na velocidade de 

processamento, as quais conduzem a piores desempenhos em testes que avaliam a 

atenção, as crianças com tumores de fossa posterior apresentam a sensibilidade 

perceptual afetada e demonstram maior número de respostas perseverativas. Esses 

trabalhos indicam a inter-relação entre os tratamentos para os tumores de fossa posterior 

e suas sequelas sobre as diversas funções cognitivas, as quais juntas produzem 

comportamentos pouco adaptativos (Mulhern et. al., 2004).  

A hipótese de que os tratamentos para tumores de fossa posterior conduziriam a 

déficits atencionais, contudo, não é hegemônica na literatura. Merchant et. al. (2002) 

examinando semanalmente escores em teste de atenção (CPT) de crianças com tumores 

cerebrais que receberam radiação, não encontraram déficits significativos neste 

domínio, mas observaram dificuldades na velocidade de processamento e diminuição do 

foco atencional ao longo do tempo. 

 Os efeitos da radioterapia podem se tornar mais proeminente quanto maior o 

tempo desde a iniciação do tratamento. Os efeitos cognitivos podem ser percebidos 

quase que imediatamente após o tratamento e torna-se maior com o tempo (efeitos 

tardios da radioterapia). Este dado sugere que crianças tratadas radioterapicamente 
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tendem geralmente a adquirir novas informações e habilidades em velocidade distinta 

da dos seus pares. Isso pode ser explicado pela diminuição de substância branca cerebral 

ocasionada pela radioterapia, dado que inibe o desenvolvimento cerebral normal 

(Holland, 2013).  

No presente trabalho, todavia, não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativa entre o desempenho das crianças em função da variável tempo decorrido 

desde o diagnóstico, porém de forma qualitativa, observou-se na parte 3 do TAC 

desempenhos inferiores dos sujeitos com maior tempo desde o fim do tratamento, 

sugerindo que esta variável pode ter impacto negativo sobre a atenção alternada. Sendo 

esta igualmente uma função inserida no domínios das funções executivas, conforme 

discutido posteriormente. 

No que diz respeito à idade da criança no momento do diagnóstico, foram 

observados melhores desempenhos, porém não estatisticamente significativos, das 

crianças com idade menor que 6 anos no diagnóstico na parte 1 do TAC, a qual avalia a 

atenção seletiva, mas na parte 3, que avalia a atenção alternada foi observado melhores 

desempenhos das crianças com idade maior que 6 anos. Sabe-se que o diagnóstico e 

tratamento radioterápico em idade precoce acarreta prejuízos neurocognitivos mais 

acentuados sobre o funcionamento cognitivo (Cantelmi et. al., 2008; Ronning et al., 

2005). Em estudo conduzido por Mulhern et. al. (2005) verificou-se que a idade ao 

diagnóstico representou o principal fator de risco associado ao declínio cognitivo após o 

tratamento radioterápico de crianças com meduloblastoma. De forma análoga, Palmer 

et. al. (2003) identificaram padrões destoantes de declínio cognitivo em função da 

idade; crianças mais novas apresentam declínio cognitivo imediato seguido de 

estabilização aos seis anos após o tratamento, e as crianças mais velhas apresentam 
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declínios tardios na capacidade intelectiva, apresentando aumento na taxa de declínio  

após 4 anos a partir da data do diagnóstico.  

Mulhern et. al. (2001) exploraram a relação entre a aparência normal da 

substância branca, idade no momento da radioterapia e a atenção sustentada de 42 

crianças com meduloblastoma tratadas radioterapicamente e identificou que as crianças 

mais novas no momento da radioterapia apresentavam piores desempenhos nas medidas 

de atenção sustentada, além de diminuição de substância branca. Este estudo contribui 

com a evidência de que a idade tenra associada à radioterapia conduz a desempenhos 

cognitivos piores, um importante achado que tem conduzido à investigação da eficácia 

de doses menores de radioterapia. Mulhern et. al. (2007) nesta direção verificaram que a 

submissão precoce ao tratamento radioterápico está associada a piores desempenhos 

cognitivos, sugerindo que a diminuição de substância branca estaria sujeita a maiores 

danos em crianças mais novas.  

Em relação ao sexo, neste trabalho foram observados padrões de desempenho 

enquadrados dentro da média para meninos e meninas na parte 1 e 3 do TAC (atenção 

seletiva e alternada, respectivamente), com desempenho ligeiramente melhor, porém 

não estatisticamente significativo, das meninas na parte 1 e dos meninos na parte 3. 

Alguns estudos relatam diferenças entre meninos e meninas no desempenho cognitivo 

após tratamento para tumores de fossa posterior, com as crianças do sexo feminino 

apresentando maior vulnerabilidade em relação às crianças do sexo masculino (Holland, 

2013; Moore, 2005). Esses dados não são unânimes, nessa direção, Mulhern et. al., 

(2004b), investigando a atenção de crianças com tumores cerebrais malignos 

submetidas a radioterapia, não encontraram diferenças significativas em função do sexo. 

De forma semelhante, Mulhern et. al. (2005) em estudo com crianças com diagnóstico 

de meduloblastoma, também não encontraram diferenças estatisticamente significativas 
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entre o desempenho intelectivo de meninos e meninas nas medidas avaliadas. Dessa 

forma, observa-se que não há consenso na literatura quanto ao papel do sexo sobre o 

desempenho cognitivo de crianças sobreviventes de tumores de sistema nervoso central, 

necessitando portanto de maiores investigações.  

Neste trabalho, o desempenho dos sujeitos no TAC em função da presença de 

hidrocefalia apontou para piores desempenhos, embora não estatisticamente 

significativos, dos sujeitos que apresentaram esta complicação clínica no momento do 

diagnóstico. Este achado está em consonância com o encontrado por Di Rocco et. al. 

(2010) os quais relataram correlação positiva entre déficits cognitivos e hidrocefalia 

severa no diagnóstico. Por outro lado, Davis, Pitchford, Jaspan, McArthur e Walker 

(2011), investigando o impacto da hidrocefalia sobre algumas funções cognitivas, 

identificaram que a presença de hidrocefalia e a colocação de DVP não foram 

relacionadas a melhor desempenho nos testes de atenção, concluindo que estas 

variáveis, de forma isolada, não podem ser consideradas bons preditores para o 

estabelecimento de prognóstico cognitivo. 

Em relação às variáveis sócio-demográficas incluídas neste estudo pode-se 

afirmar que uma parcela importante das crianças participantes do trabalho são 

provenientes do interior dos estados da região Nordeste. Nesta região o acesso aos 

serviços de educação e saúde ainda são precários, assim, neste trabalho, partiu-se do 

pressuposto que esta situação poderia causar impacto diferenciado sobre as funções 

neuropsicológicas. Contudo, a verificação dos contrastes entre as instâncias da variável 

origem revelou que esta não foi responsável por diferenças estatisticamente 

significativas entre o desempenho dos participantes nas pontuações do Teste de Atenção 

por Cancelamento. Da mesma forma, em relação à variável que indica a o nível de 
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instrução formal dos pais, não foi verificada diferença estatística significativa entre os 

grupos.  

No que se refere à variável localização tumoral, não foram observados contrastes 

estatisticamente significativos entre as crianças com tumores localizados no vérmis e 

nos hemisférios cerebelares. Este dado está de acordo com o encontrado por Aarsen et. 

al. (2009), os quais investigando mecanismos atencionais em pacientes com astrocitoma 

pilocítico em locais diversos e não encontram correlação entre déficits atencionais e 

localizações específicas. Este dado sugere que os déficits cognitivos encontrados não 

encontram relação com a localização tumoral, refletindo uma disfunção global geral.  

 

10.2 Avaliação da Memória 

Como apresentado na seção de revisão de literatura, diversos estudos acerca dos 

impactos cognitivos relacionados ao tratamento para os tumores de fossa posterior 

cerebral enfatizam a ocorrência de prejuízos importantes no âmbito da memória, com 

destaque para os déficits na memória verbal e operacional (Holland, 2013; Reeves at al., 

2006). Para fins deste trabalho, a avaliação da memória verbal foi conduzida a partir dos 

seguintes instrumentos: o teste de Memória Lógica – Recordação de Histórias (RH) e o 

de aprendizagem Auditivo-Verbal de Rey (RAVLT). 

Os resultados do RAVLT e Recordação de Histórias, de um modo geral, indicaram 

melhores resultados (p=0,005 e p=0,026) das crianças com diagnóstico de Astrocitoma 

Pilocítico em relação às crianças com meduloblastoma em itens que avaliam a 

interferência do conteúdo de uma lista nova sobre uma lista antiga e a memória tardia, 

respectivamente (A6 – influência sobre a memória da apresentação de efeitos distratores 

e A7 – memória tardia). 
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 De modo geral, puderam-se observar, de forma qualitativa, que as crianças com 

diagnóstico de Astrocitoma apresentam melhores desempenhos na memória imediata, 

tardia e episódica de conteúdo verbal. Além disso, estas crianças apresentam uma maior 

curva de aprendizado com o decorrer do tempo, sendo esta curva pouco influenciada por 

interferência de conteúdos verbais novos (efeitos distratores).  

As crianças com diagnóstico de meduloblastoma, todavia, demonstraram bom 

desempenho em itens que avaliavam a memória imediata. Porém, observou-se que a 

curva de aprendizagem destas crianças encontra-se prejudicada e que conteúdos verbais 

novos interferem sobremaneira na evocação de conteúdos antigos. Além disso, estas 

crianças demonstraram dificuldades na evocação tardia de conteúdos episódicos.  

Sabe-se que as crianças com diagnóstico de Astrocitoma Pilocítico apresentam 

tumores bem circunscritos e menos infiltrativos que as crianças com diagnóstico de 

Meduloblastoma, e por isso são tratadas com resultados positivos a partir de 

terapêuticas consideradas menos nocivas ao sistema nervoso, tal qual a cirurgia de 

ressecção tumoral. Os dados da literatura são controversos em relação à influencia 

tumoral e da ressecção cirúrgica sobre o neurodesenvolvimento, contudo, estudos 

indicam que tais efeitos são considerados sutis em comparação aos efeitos da 

radioterapia, terapêutica utilizado no caso de tumores infiltrativos, de caráter maligno, 

como o meduloblastoma (Holland, 2013).  

Tal qual o demonstrado pelos resultados acima expostos, alguns estudos indicam 

que crianças tratadas radioterapicamente, como as com diagnóstico de meduloblastoma, 

passam a adquirir informações de forma diferente dos seus pares. Esses sujeitos 

apresentam dificuldades na aquisição de novas informações em velocidade comparável 

com indivíduos saudáveis, o que pode conduzir a déficits atencionais, mnemônicos e de 

velocidade de processamento (Holland, 2013; Palmer et. al.,2001).   
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Em estudo conduzido por Nagel et. al. (2006), por exemplo, as crianças tratadas 

para meduloblastoma demonstraram déficits na memória verbal, incluindo recordação e 

reconhecimento. De forma similar Mulhern et. al. (2001) encontraram em sujeitos 

diagnosticados com meduloblastoma desempenho em torno de um desvio padrão abaixo 

da média em tarefas de memória auditivo-verbal. Reddick et. al. (2003) reportou  que o 

desempenho na memória verbal de 40 sujeitos sobreviventes de tumores cerebrais é 

significativamente inferior aos seus pares saudáveis.  

Embora os resultados desses estudos forneçam dados que demonstrem a 

presença de déficits na memória verbal em crianças sobreviventes de tumores cerebrais, 

questões acerca da natureza desses déficits ainda estão pouco claras, No esforço de 

entender o substrato neurocognitivo e fisiológico desses déficits Reddick et. al. (2003) 

propuseram um modelo de desenvolvimento explicando a relação entre a aparência  

normal do volume da substância branca cerebral na ressonância magnética e a atenção, 

memória, QI e desempenho acadêmico. De acordo com esse modelo, a atenção intacta 

estaria relacionada com a aparência normal no volume de substância branca, maior QI e 

melhores desempenhos acadêmicos. Tais resultados apontam para a necessidade de 

cruzar os dados da avaliação neuropsicológica com aqueles oriundos dos exames de 

neuroimagem. 

No que se refere à variável Sexo, pode-se afirmar a partir dos resultados 

expostos no capítulo anterior que as meninas apresentam desempenho superior aos 

meninos em itens que avaliam a memória imediata verbal (A1), sendo este desempenho 

estatisticamente significativo (p=0,026), e episódica. Contudo, os meninos apresentam 

curva de aprendizagem ao longo do tempo ligeiramente melhor (SOMA A) 

apresentando bom desempenho na memória tardia.  
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O sexo da criança têm sido relatado na literatura como variável relevante em 

relação ao impacto do câncer e de seu tratamento sobre o funcionamento cognitivo 

(Moore, 2005). Alguns estudos indicam diferenças entre sexos nos funcionamento 

cognitivo após o tratamento para tumores de fossa posterior, com as meninas 

apresentando desempenho cognitivo em escalas de inteligência inferior aos meninos 

(Holland, 2013; Moore III, 2005). Ris et. al. (2001) avaliando crianças com diagnóstico 

de meduloblastoma observaram diferenças estatisticamente significativas em relação ao 

declínio da capacidade intelectiva no domínio verbal em função do sexo, com crianças 

do sexo feminino apresentando declínio anual de cerca de 8 pontos e os meninos 

declínio de 3 pontos anuais.  

Em relação à variável idade ao diagnóstico observou-se desempenho médio em 

todos os itens do RAVLT e do Teste de Recordação de Histórias para todas as crianças, 

independentemente da idade no momento do diagnóstico, sem diferenças 

estatisticamente significativas na comparação entre os grupos. Apesar disso, pôde-se 

observar qualitativamente que as crianças que apresentavam idade maior ou igual a 6 

anos no momento do diagnóstico apresentaram piores desempenhos em itens que 

avaliavam a memória imediata, a amplitude da aprendizagem e o reconhecimento, 

enquanto que as crianças com idade menor que 6 anos apresentaram piores 

desempenhos em memória tardia.  

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). Estudos têm indicado que crianças mais novas durante o diagnóstico, 

especialmente aquelas diagnosticadas com tumores malignos e que necessitam tratar-se 

por meio da radioterapia, apresentam maiores sequelas neurocognitivas decorrentes do 
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tratamento administrado. Nesse sentido, Mulhern et. al., (2005) identificou que a idade 

ao diagnóstico configura-se enquanto principal fator de risco associado ao declínio 

cognitivo em crianças com meduloblastoma. Palmer et. al., (2009) verificou declínio 

cognitivo em função da idade ao diagnóstico em crianças com meduloblastoma e 

constatou que aqueles sujeitos diagnosticados em idade precoce apresentaram declínio 

intelectivo imediato com estabilização aos seis anos após o tratamento e as crianças 

diagnosticadas mais tardiamente apresentavam declínios cognitivos mais tardios. Nagel 

et. al. (2006) identificaram prejuízos significativos em crianças com diagnóstico de 

meduloblastoma tratadas radioterapicamente. Esses pesquisadores ao administrar uma 

série de lista de palavras a essas crianças identificaram dificuldades de codificação e 

evocação. Tais dificuldades eram mais acentuadas em crianças diagnosticadas mais 

jovens, cuja quantidade de informações retidas a longo prazo era significativamente 

mais baixa quando comparada à média de informações armazenadas por crianças 

diagnosticadas mais tardiamente.  

No que se refere ao tempo entre o diagnóstico e avaliação constatou-se desempenho 

médio em todos os itens do RAVLT e Recordação de Histórias para os subgrupos tempo 

maior ou igual a 3 anos desde o diagnóstico e tempo menor que 3 anos após 

diagnóstico. Todavia, verificou-se desempenho ligeiramente superior no RAVLT e 

recordação de histórias das crianças com diagnóstico mais recente, especialmente em 

itens que objetivavam a avaliação da memória verbal tardia (A7, REC e RHT). Este 

dado indica que quanto maior o tempo desde o diagnóstico, principalmente em crianças 

tratadas com radioterapia, pior é o prognóstico para a função da memória, especialmente 

na modalidade tardia. 

Diversos estudos relatam forte influência do tempo decorrido desde o diagnóstico 

nos resultados cognitivos de crianças com tumores de fossa posterior (Holland, 2013; 
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Palmer et. al., 2007; Palmer et. al., 2003; Mulhern et. al., 2001; Palmer et. al., 2001; Ris 

et. al., 2001). O fator tempo representa a resultante entre o equilíbrio entre os 

mecanismos de reorganização pós-lesão e os processos maturacionais em curso. 

Eventos agressivos, representados pela massa tumoral, cirurgia de ressecção, 

complicações associadas (hidrocefalia, por exemplo) e pelos tratamentos adjuvantes 

culminam numa série de insultos às estruturas nervosa, as quais, sob influência de 

variáveis neurobiológicas e sócio-culturais, conformam novos cursos ao 

neurodesenvolvimento. A expressão clínica das disfunções sofre modificações ao longo 

do tempo pós tratamento estão na dependência da natureza da lesão e da conjuntura 

maturacional em que se encontra o SNC.  

Em relação à variável localização tumoral, observaram-se diferenças 

estatisticamente significativas (p=0,042) entre as instâncias Hemisférios cerebelares e 

Vérmis, em favor das crianças com tumores localizados nos hemisférios cerebelares. 

Estudos têm indicado a existência de conexões entre os hemisférios cerebelares e áreas 

associativas dos córtex frontal e parietal, envolvidas em processos mnemônicos. 

Steinlin et. al (2003) verificaram déficits de memória, atenção e visoespacialidade em 

crianças submetidas à ressecção cirúrgica, 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 as crianças com tumores 

localizados no vérmis obtiveram pior prognóstico neuropsicológico.  

Apesar disso, é importante salientar que as funções cognitivas superiores, como a 

memória, organizam-se em sistemas de zonas, recrutando a atuação de diversas 

localidades do córtex cerebral (Ciasca, Guimarães & Tabaquim, 2006). Deste modo não 

há uma localização específica das funções cognitivas complexas no sistema nervoso 
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sendo o funcionamento cognitivo superior resultado da atuação de conexões difusas que 

trabalham em conjunto (Muszkat, 2008a; Ciasca et. al., 2006).  

No que se refere aos casos com hidrocefalia os resultados do estudo ora 

apresentado indicam diferenças estatisticamente não significativas entre os subgrupos, 

mas com resultado qualitativamente inferior dos sujeitos que foram diagnosticados com 

hidrocefalia nas tarefas que investigaram memória imediata e reconhecimento, bem 

como na evocação imediata de elementos episódicos. Esses resultados estão de acordo 

com alguns estudos, tais como o trabalho conduzido por Aarsen et. al. (2009), no qual 

foram identificados déficits em memória de longo prazo em crianças não-tratadas com 

DVP, sendo este um bom preditor para memória não verbal de longo prazo. Já no 

estudo de Hardy et. al. (2008), tal qual neste estudo, não foram observadas diferenças 

significativas entre o desempenho de crianças com e sem a utilização de DVP em 

tarefas que avaliavam a memória. 

No que se refere às variáveis sócio-demográficas avaliadas por este estudo, a 

saber, a origem da criança (capital ou interior) e o nível de instrução dos pais, não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativa a favor de nenhum dos subgrupos, 

sugerindo que estas variáveis apresentaram pouco influência sobre o desempenho 

neuropsicológico das crianças.  

No esforço de compreender a neuropatologia dos déficits mnemônicos que 

acontecem em sujeitos tratados para tumores de fossa posterior, Nagel et. al., (2004) 

realizaram um experimento com 25 pacientes pediátricos para a análise do volume 

hipocampal pós tratamento para o câncer. Este estudo demonstrou que o volume do 

hipocampo diminui após o tratamento para tumores de fossa posterior. Essa redução 

volumétrica continua por 2-3 anos após o tratamento, quando o hipocampo volta ao seu 
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volume normal. Outros estudos demonstraram que normalmente essa diminuição 

volumétrica do hipocampo ocorre em regiões posteriores e que o gênero feminino, a 

baixa escolarização dos pais e o uso de DVP têm impacto negativo sobre o crescimento 

do hipocampo (Palmer, 2007). No presente estudo, porém, a única variável que parece 

interferir qualitativamente no desempenho nos testes de memória é a presença de 

hidrocefalia. As variáveis sexo e baixa escolaridade dos pais, todavia, não foram 

correlacionadas com desempenhos inferiores das crianças.   

10.3 Avaliação da visoconstrução e visoespacialidade 

As habilidades de visoespacialidade e visocontrução têm sido retratadas na 

literatura enquanto funções neuropsicológicas propensas à presença de déficits em 

decorrência de tumores cerebrais, bem como de seus tratamentos (Holland, 2013). Para 

fins deste trabalho, estas habilidades foram avaliadas através do instrumento Figuras 

Complexas de Rey.   

Os resultados deste estudo apontam para melhor desempenho das crianças com 

diagnóstico de Astrocitoma pilocítico em comparação com aquelas diagnosticadas com 

Meduloblastoma, tanto na etapa de cópia quanto na etapa de reprodução de memória, 

mas com resultados significativos apenas para esta última tarefa (p=0,009).  Este dado 

sugere que as variáveis envolvidas no diagnóstico de meduloblatoma interferem 

negativamente no desempenho destas crianças em testes que avaliam visoespacialidade, 

visocontrução e memória visual.  

Em estudo com sujeitos sobreviventes de meduloblastoma avaliados cerca de uma 

década após o fim do tratamento para o câncer, Maddrey et. al. (2005) relataram a 

presença de dificuldades de visoespacialidade e visoconstrução, não estando estas 

correlacionadas com déficits motores.  Nesta mesma direção, Schmahmann et. al., 
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(1998) observaram baixo desempenho na reprodução da Figura Complexa de Rey em 

adultos com lesões cerebelares, indicando que o baixo desempenho decorre da 

dificuldade de planejamento e integração das respostas e não de dificuldades motoras. 

Nesse sentido, Levisohn et. al. (2000), estudando 19 crianças com diagnóstico de 

tumores cerebrais submetidas unicamente a cirurgia de ressecção, observaram prejuízos 

nas funções executivas, mais especificamente planejamento e sequenciamento, bem 

como nas habilidades visoespaciais. Todos estes trabalhos sugerem que os déficits 

visoespaciais e visoconstrutivos estão mais relacionados a déficits executivos do que 

motores (Holland, 2013).  

Alguns estudos indicam ainda que os déficits visoespaciais ocorrem não apenas em 

virtude das terapêuticas adjuvantes para o tratamento do câncer de fossa posterior 

cerebral, mas a própria massa tumoral pode ocasionar déficits neste domínio cognitivo. 

Nessa direção, Di Rocco et. al. (2011), avaliando a capacidade visoespacial de crianças 

com diagnóstico de tumores de fossa posterior, relataram problemas na capacidade 

perceptual em 50% das crianças no pré-operatório indicando, contudo, que esse déficit 

melhora no pós-operatório.  

Quitero-Gallego, Gómez, Morales & Marquez (2011), objetivando avaliar a atenção 

em 11 sujeitos diagnosticados com astrocitoma e 29 sujeitos controles, utilizaram o 

paradigma de Posner no Attentional Network Test, o qual divide a atenção em três 

componentes (alerta, orientação e controle de conflito). No estudo, não encontraram 

diferenças estatisticamente significativas entre os desempenhos dos grupos no que se 

refere a tarefas de alerta e de controle de conflito. Contudo, os resultados apontam para 

desempenho inferior dos sujeitos com astrocitoma em tarefas de orientação. Tais 

achados sustentam a ideia da contribuição cerebelar na orientação, graças às conexões 

estabelecidas entre este órgão com o córtex parietal e frontal. Além disso, alguns 
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estudos apontam que áreas cerebelares específicas, tais como a pirâmide do vérmis 

(lóbulo VIII), culmém (lóbulo VI) e o lóbulo semilunar estão envolvidas na atenção 

espacial. 

Apesar destes achados, os estudos não são unânimes acerca dos prejuízos 

visoespaciais e visoconstrutivos em crianças com tumores de fossa posterior. Varela et. 

al., (2011) observaram desempenho aquém do esperado no subteste cubos da WISC em 

24 crianças com tumores de fossa posterior tratadas apenas cirurgicamente, contudo a 

diferença entre essas crianças e o grupo controle não foi significativa. Além disso, não 

foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre o desempenho destas 

crianças e o grupo controle nos testes que avaliavam visoespacialidade e visocontrução. 

No que se refere à distinção entre os desempenhos dos meninos e meninas, os 

resultados deste estudo indicam desempenho homogêneo e classificado como Médio 

Inferior entre estes subgrupos. Este resultado é semelhante ao encontrado por Willard 

et. al. (2009), os quais não encontraram diferenças significativas no desempenho de 

meninos e meninas no teste que avaliava a visoespacialidade e visoconstrução. 

Apesar disso, vale ressaltar que alguns estudos constatam diferenças entre os 

sexos no que se refere à cronologia da mielinização, ocorrendo esta mais precocemente 

nos sujeitos do sexo feminino em áreas relacionadas à linguagem e, por outro lado, 

acredita-se que a maturação do hemisfério direito nos meninos seja mais prolongada, 

sugerindo uma melhor desenvoltura dos meninos na execução de atividades que 

envolvem o processamento visoespacial (Miranda & Muszkat, 2004).  

Em ralação à variável hidrocefalia, os resultados deste trabalho apontam para 

pior desempenho das crianças que desenvolveram hidrocefalia associada ao diagnóstico. 

Estes dados corroboram os estudos que apontam a hidrocefalia enquanto um importante 
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fator de risco para o desenvolvimento cognitivo (Holland, 2013; Duffner, 2010; 

Mabbott et. al., 2005). O aumento da pressão intracraniana pode resultar em danos 

difusos ao tecido cerebral, repercutindo sobre o pleno funcionamento cognitivo, 

notadamente nos domínios da memória, atenção e da visoespacialidade (Holland, 2013; 

Mulhern & Palmer, 2003). Isso ocorre porque a hidrocefalia e a colocação de válvula de 

derivação ventrículo-peritoneal (DVP) resultam em danos extensos às substâncias 

cinzenta e branca (corticais e subcorticais) podendo gerar compressão, não somente 

sobre o tecido cerebral local, mas também em outras localizações, refletindo no 

funcionamento de vastas regiões cerebrais (Mulhern & Palmer, 2003).  

Alguns estudos apontam discrepâncias significativas entre os desempenhos 

obtidos por estas crianças nos domínios verbais e não verbais em razão da hidrocefalia, 

com prejuízos mais acentuados verificados nas dimensões manipulativas. Uma possível 

explicação para esta situação encontra-se no fato da hidrocefalia prejudicar a 

mielinização em virtude dos danos difusos induzidos pela pressão intracraniana à 

substância branca. Nesse sentido, em crianças submetidas à implantação de DVP há 

redução da pressão intracraniana e o processo de mielinização é retomado. 

Os dados acima expostos, na seção Resultados, indicam desempenho semelhante 

e, classificado como Médio Inferior, dos sujeitos com tumores localizados nos 

Hemisférios cerebelares e no Vérmis cerebelar. Esses resultados indicam que os 

insultos neurológicos na infância têm expressão clínica bastante distinta dos que 

ocorrem em idade adulta, uma vez que, no cérebro infantil, as etapas maturacionais 

ainda estão em curso e a especialização hemisférica ainda não se encontra consolidada 

e, portanto, a topografia funcional do cérebro ainda não se encontra plenamente 

estabelecida (Muszkat, 2008).  
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Apesar disso, Horská et. al. (2010) buscando identificar a relação entre a 

diminuição do volume do vérmis cerebelar e o desempenho neuropsicológico, detectou 

que a diminuição do volume não está associada com redução no desempenho 

neuropsicológico em comparação com os valores basais. Contudo, após 6 meses de 

tratamento, os dados de todos os testes revelaram uma associação entre menores 

volumes do vérmis, menor velocidade motora e piores desempenhos em tarefas 

envolvendo habilidades viso-espaciais.  

Adicionalemnte, em estudo que avaliou a capacidade intelectiva de crianças com 

tumores de fossa posterior cerebral através do WISC III, foi observado que os sujeitos 

com diagnóstico de meduloblastoma e com lesões nos hemisférios cerebelares 

apresentaram desempenho melhor no índice de organização perceptual quando 

comparadas com as crianças que possuíam tumores localizados na linha média. Do 

mesmo modo, nos subtestes de execução do WISC III, tais crianças apresentaram 

escores abaixo da média em todos os subtestes, particularmente em Procurar Símbolos - 

que avalia a velocidade psicomotora - e arranjo de figuras que avalia organização 

visoespacial (Hazin et. al., 2011). 

Os resultados encontrados a partir deste estudo, indicam desempenho homogêneo 

entre os sujeitos com idade ao diagnóstico maior ou igual a 6 anos e sujeitos com idade 

inferior aos 6 anos, estando estes desempenhos enquadrados na Média Inferior tanto 

para um subgrupo quanto para outro. Chama atenção, todavia, o melhor desempenho, 

próximo à classificação média, dos sujeitos com idade menor que 6 anos no diagnóstico 

na etapa de reprodução de memória da Figura Complexa de Rey. 

 Este resultado diverge do relatado pela literatura, a qual relaciona a patogênese dos 

déficits visoespaciais aos efeitos tóxicos das terapêuticas para o câncer infantil sobre a 

mielinização das fibras nervosa. A toxicidade terapêutica pode interferir em períodos 
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críticos do neurodesenvolvimento, ou seja, entre três e seis anos de idade, período em 

que a maioria dos sobreviventes de Tumores de Fossa Posterior realiza o tratamento. 

Mulhern e Butler (2004) reforçam tal hipótese ao ressaltarem que o lobo frontal, região 

que apresenta maturação posterior e que apresenta conexões com o cerebelo, estaria 

diretamente envolvido com habilidades visoespaciais, frequentemente afetadas em 

sobreviventes de Tumores de Fossa Posterior.  

Deste modo, crianças tratadas em idades precoces estariam em risco para o 

desenvolvimento de déficits executivos e visoespaciais. Os resultados achados neste 

estudo podem ser problematizados considerando-se que a maioria dos sujeitos com 

diagnóstico em idade inferior a 6 anos  apresentam diagnóstico de Astrocitoma 

Pilocítico, tipo histológico que não requer terapêuticas mais agressivas como a 

radioterapia e, portanto menos sujeitos a efeitos neurotóxicos. 

No que se refere à variável tempo desde o fim do tratamento, pôde-se constatar a 

partir dos resultados deste estudo, que tanto na cópia quanto na reprodução de memória 

da Figura Complexa de Rey os sujeitos que apresentam mais de 3 anos do fim do 

tratamento apresentaram piores pontuações na Figura Complexa de Rey. Este resultado 

indica os efeitos progressivos das terapêuticas para o câncer infantil, especialmente a 

radioterapia (Spiegler, et. al., 2002).  

Ressalta-se que o domínio não verbal é o mais prejudicado pelo tratamento 

adjuvante em função do tempo decorrido entre o diagnóstico e a avaliação cognitiva. 

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, tais como a velocidade de processamento, atenção e 

memória, cuja atuação é essencial para o desempenho adequado em tarefas 
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manipulativas, como as requeridas pelo teste Figuras Complexas de Rey (Palmer & 

Leigh, 2009).  

Em relação às variáveis sócio demográficas inseridas neste estudo não foram 

observadas diferenças estatisticamente significativas entre os subgrupos, todavia uma 

análise qualitativa sugere melhor desempenho das crianças provenientes da capital e das 

crianças cujos pais apresentam ensino fundamental completo. Apesar disso, ambos os 

subgrupos ainda enquadram-se na classificação Médio Inferior, sugerindo que, de um 

modo geral, as crianças com tumores de fossa posterior apresentam desempenho aquém 

do esperado independentemente das variáveis sócio demográficas.  

10.4 Avaliação do funcionamento executivo 

No presente estudo, as funções executivas foram examinadas globalmente a 

partir da aplicação do Teste Wisconsin de Classificação de Cartas (WCST), que apontou 

dados relevantes sobre o desempenho de crianças com tumores de fossa posterior 

cerebral em tarefas dependentes de várias habilidades, tais como a verificação e 

regulação da ação, formulação de estratégias frente a novas contingências ambientais, 

tomada de decisão, memória operacional, categorização, atenção, flexibilidade 

cognitiva, raciocínio abstrato e habilidade de inibir seletivamente um comportamento 

(Malloy-Diniz et. al., 2010; Miguel, 2005; Trentini, Argimon, Oliveira & Werlang, 

2006).   

A análise dos dados revela desempenho equilibrado entre as crianças com 

Astrocitoma Pilocítico e Meduloblastoma, com pontuações mais reduzidas nos itens que 

avaliavam respostas perseverativas (EP – Erros Perseverativos e RP – Respostas 

Perseverativas), os quais refletem a “densidade” ou concentração de respostas e erros 

perseverativos em relação ao desempenho global do teste. Todavia, não foram 
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encontradas diferenças estatisticamente significativas em relação ao desempenho dos 

grupos.  

No tocante ao tempo entre o diagnóstico e a avaliação; sexo; idade no momento 

do diagnóstico; presença de hidrocefalia, origem e escolaridade dos pais observaram-

se melhores desempenhos, porém não significativo, dos sujeitos com tempo menor que 

3 anos, do sexo feminino, sem histórico de hidrocefalia, provenientes da capital e com 

pais com ensino fundamental completo, mas com pontuações abaixo do esperado, mais 

uma vez, nos itens que avaliavam a perseveração de respostas. Quanto à variável 

localização observa-se desempenho homogêneo entre os subgrupos com escores abaixo 

do esperado para os itens Respostas Perseverativas e Erros Perseverativos para ambos 

os grupos.  

Na maioria dos fatores avaliados pelo WCST, todos os grupos analisados 

apresentaram desempenho satisfatório, ou seja, dentro da média esperada ou acima da 

mesma. Entretanto merece destaque as informações oriundas da análise dos itens que 

avaliavam o padrão de respostas perseverativas, que foram marcadas por escores 

notadamente reduzidos. Tais achados sugerem dificuldades quanto à capacidade em 

alternar entre critérios distintos (ações, respostas, pensamentos) de acordo com a 

demanda do ambiente (flexibilidade cognitiva), monitoração do comportamento, 

controle inibitório e limitação em aumentar a eficácia para concluir as categorias ao 

longo da aplicação do instrumento (Malloy-Diniz, Sedo, Fuentes & Leite, 2008).  

De Smet et. al. (2009) encontraram déficits executivos, expressos em 

perseveração e controle inibitório, em pacientes diagnosticados com tumores de fossa 

posterior nos testes Wisconsin de Classificação de Cartas e Stroop, respectivamente. 

Aarsen et. al. (2009) também encontraram grande percentual de erros do tipo 
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perseverativo relacionados ao Wisconsin, além de dificuldades de nomeação no teste 

BNT. Teste de Nomeação de Boston. 

Semelhante ao resultado encontrado neste estudo, Roonning et. al. (2005) 

comparando um grupo de adultos jovens com diagnóstico de Astrocitoma 

diagnosticados na infância e tratados apenas cirurgicamente com adultos diagnosticados 

com meduloblastoma tratados com cirurgia, quimioterapia e radioterapia, identificaram 

que ambos os grupos apresentaram desempenho abaixo da média em medidas de 

funções executivas, contudo, os escores entre os grupos não diferiram 

significativamente. Este estudo reforça os efeitos deletérios que estão associados à 

ressecção tumoral, ainda que na ausência de radioterapia.   

O desempenho das crianças com tumores de fossa posterior nos itens destinados 

a avaliar o comportamento perseverativo – respostas e erros – foram aqueles mais 

prejudicados, visto que os escores dos grupos e subgrupos, em geral foram classificados 

como: abaixo da média e levemente comprometido. Estes dados revelam, portanto, 

impactos inerentes ao funcionamento executivo destas crianças, notadamente em termos 

de inibição de respostas alternativas e inadequadas, atualização e monitoramento da 

informação e mudanças de padrões mentais (Mello, 2008). 

A exata contribuição do cerebelo no funcionamento executivo ainda é pouco 

clara. Alguns estudos indicam déficits neste domínio, especialmente nas habilidades de 

planejamento, organização e resolução de problemas, em pacientes (crianças e adultos) 

com patologias cerebelares (Exner, Weniger, & Irle, 2004; Gottwald, Wilde, 

Mihajilovic, & Medhorn, 2004; Karatekin, Lazareff, & Asarnow, 2000; Malm et. al., 

1998), enquanto outros identificam funcionamento executivo intacto nestes mesmos 

pacientes (Bracke-Tolkmitt et. al., 1989; Daum et. al., 1993; Fiez, Petersen, Cheney, & 

Raichle, 1992). Contudo, existem fortes evidências que pacientes com diagnóstico de 
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meduloblastoma apresentam dificuldades no funcionamento executivo (Aarsen et. al., 

2004; Levisohn et. al., 2000; Maddrey et. al., 2005; Riva & Giorgi, 2000; Spiegler et. 

al., 2004; Vaquero et .al., 2008).  

Nesta direção, Schmahmann and Sherman (1998) descreveram a Síndrome 

Cerebelar afetiva e cognitiva, comumente observada em pacientes com lesões 

cerebelares. Esta Síndrome inclui déficits no funcionamento executivo, como 

planejamento, flexibilidade cognitiva e raciocínio abstrato.  

Luria (1981) propõe que lesões frontais podem estar envolvidas diretamente com 

comportamentos perseverativos e impulsivos, como os apresentados pelas crianças com 

tumores de fossa posterior cerebral. Tais prejuízos justificam as dificuldades 

encontradas no Wisconsin, notadamente no que se refere à capacidade de analisar 

situações-problemas a partir de uma lógica inconstante, baseada em regras novas. Luria 

(1981) defende que em pacientes com lesões frontais o comportamento impulsivo e 

fragmentado toma conta da atividade intelectual adequada.  

Estudos têm sido conduzidos com vistas a elucidar o impacto do tratamento para 

o tumores cerebrais sobre o funcionamento das áreas frontais. Nesse contexto, os 

trabalhos, em sua maioria, apontam que os tratamentos para o câncer atuam na 

distribuição e proliferação da substância branca, estando esta envolvida na produção de 

déficits executivos (Campell et. al., 2009; Moleski, 2000).  

Nessa mesma direção, Mulhern & Butler (2004) reforçam a hipótese que o lobo 

frontal apresenta elevada densidade de mielinização e desenvolvimento posterior no 

processo maturacional, estando relacionado com a integração de sistemas sensoriais, 

memória, planejamento, elaboração de estratégias para a resolução de problemas e 

seleção de comportamentos adaptativos (Consenza, Fuentes & Melloy-Diniz, 2008).  
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Segundo Mello (2008) o período entre os 6 e 8 anos de idade é considerado 

crucial para o desenvolvimento das funções executivas, sendo estas funções as que 

apresentam maturação mais tardia. Assim, lesões frontais durante a infância podem 

promover sequelas distintas dependendo da idade da criança. Nessa direção, de acordo 

com essa linha de raciocínio, lesões adquiridas entre 01 e 04 anos parecem envolver 

maior comprometimento no desenvolvimento das funções executivas quando 

comparadas as lesões ocorridas entre 04 e 10 anos.  

Nessa direção, alguns estudos apontam déficits nas funções executivas em 

sujeitos sobreviventes de tumores de fossa posterior que receberam radioterapia, com 

piores desempenhos para crianças mais novas no momento do tratamento. Além disso, 

esses déficits pioram ao longo do tempo. Spiegler et. al. (2004) examinando a resolução 

de problemas, fluência e flexibilidade cognitiva ao longo do tempo em sujeitos 

sobreviventes de tumores de fossa posterior que receberam radioterapia, identificaram a 

presença de déficits nos três domínios, indicando piores performances ao longo do 

passar do tempo. 

 A caracterização do curso a longo prazo dos déficits no funcionamento cognitivo 

pós-tratamento para tumores de fossa posterior é um passo importante para a 

compreensão destes déficits. Maddrey et. al. (2005) investigando as funções cognitivas 

de sujeitos que apresentavam 10 anos desde o fim do tratamento para meduloblastoma, 

tratados com radioterapia, identificaram que 79-85% demonstravam déficits de 

planejamento. Além disso, o desempenho nos testes que avaliavam as funções 

cognitivas estava correlacionado com a idade ao diagnóstico, com sujeitos mais novos 

apresentando piores desempenhos. Este achado é suportado pelos achados 

documentados na literatura que indicam a importância de esperar ao máximo para a 

administração da radioterapia.  
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 No presente estudo as crianças mais novas ao diagnóstico obtiveram 

desempenho semelhante àquelas que receberam o diagnóstico mais tardiamente, 

contudo, apresentaram desempenhos abaixo do esperado para os itens que avaliavam a 

perseveração de respostas. Esse dado indica que não apenas as crianças mais novas no 

momento do diagnóstico estão em risco para déficits executivos.  

No que se refere ao tempo entre o diagnóstico e a avaliação, os dados deste 

estudo corroboram os trabalhos que indicam o tempo enquanto condicionador de 

surgimento de déficits cognitivos; estando as crianças com maior tempo entre o 

diagnóstico e a avaliação neuropsicológica em risco maior para o acometimento de 

disfunções executivas (Wolfe, Swain & Kana, 2012).  

É importante destacar, que as funções executivas não estão restritas aos lobos 

frontais (Santos, 2004). Além disso, os lobos frontais estabelecem conexões com outras 

estruturas cerebrais como o hipocampo, o cerebelo e os gânglios da base, de modo que 

cada interação proporciona o pleno desenvolvimento de aspectos específicos das 

funções executivas (Gazzninga, Ivry & Mangun, 2002). Neste estudo tanto as crianças 

com tumores localizados nos hemisférios cerebelares quanto as com tumores 

localizados no vérmis apresentaram escores abaixo da média nos itens que avaliavam as 

respostas perseverativas, dado que, como discutido na seção referente às funções 

visoespaciais e visoconstrutivas, indica que a topografia funcional do cérebro ainda não 

se encontra plenamente estabelecida e demonstra a participação do cerebelo no 

funcionamento executivo.  

Em relação às demais variáveis investigadas neste estudo, quais sejam - presença 

de hidrocefalia, origem e escolaridade dos pais – observou-se o mesmo padrão 

encontrado para as demais funções cognitivas, com melhores desempenhos, porém não 

significativos, para as crianças que não desenvolveram hidrocefalia associada ao 
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diagnóstico, cuja origem é a capital e cujos pais apresentam ensino fundamental 

completo. 

 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O aumento considerável nas taxas de sobrevida das crianças com tumores de 

SNC é notório. Contudo, identifica-se que muitas crianças ainda sofrem consequências 

adversas decorrentes do tratamento para o câncer, destacando-se entre elas os prejuízos 

cognitivos que interferem sobremaneira no funcionamento acadêmico-social.  

O interesse em torno dos efeitos cognitivos decorrente dos tumores de fossa 

posterior e seus tratamentos reflete a evolução alcançada no campo da oncologia 

pediátrica nas últimas décadas, possibilitando o aumento significativo da sobrevida 

deste grupo clínico e convocando domínios distintos da produção de conhecimento para 

darem contribuições efetivas que possibilitem o desenvolvimento e a aprendizagem 

destas crianças. Nessa perspectiva, podem ser encontrados estudos publicados na 

literatura internacional visando maior delineamento acerca da incidência e natureza de 

prejuízos cognitivos relacionados às neoplasias cerebrais e suas terapêuticas. 

No Brasil, assim como em todo o restante do mundo, a população de 

sobreviventes de tumores cerebrais na infância vem aumentando significativamente. 

Apesar dos índices brasileiros ainda distanciarem-se dos percentuais de cura obtidos em 

diferentes países, notadamente na região norte-nordeste devido ao diagnóstico tardio, 

cresce a preocupação dos profissionais com os efeitos decorrentes do tratamento do 

câncer .  

A abordagem neuropsicológica ganha destaque nesse contexto, pois esta 

possibilita a apreciação do potencial de interferência de diferentes fatores relacionados 
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ao câncer, tais como diagnóstico, sexo, idade, tratamento, presença de hidrocefalia, 

isolados e em interação, sobre o funcionamento cognitivo, o comportamento e o 

domínio sócio-afetivo. Os dados oriundos da avaliação neuropsicológica permitem o 

mapeamento de áreas cognitivas preservadas e deficitárias, possibilitando a 

compreensão do impacto destas sobre a aprendizagem, as atividades de vida diária e as 

relações sócio-afetivas dos sobreviventes.  

Porém, de forma global, a maioria dos estudos realizados em diferentes centros 

de pesquisa no mundo tomam como foco a interferência do câncer e seu tratamento 

sobre a inteligência. Neste sentido, este trabalho procurou contribuir para um 

mapeamento mais detalhado dos impactos do câncer e seu tratamento sobre funções 

cognitivas específicas. Observou-se que os tumores cerebrais acarretam impactos 

significativos sobre o desenvolvimento cognitivo, notadamente no grupo diagnosticado 

com meduloblastoma, em especial sobre as habilidades de atenção seletiva e alternada; 

memória verbal tardia e memória visual.  

Adicionalmente, foi investigado o impacto de algumas variáveis clínicas e sócio-

demográficas sobre o desempenho cognitivo de crianças sobreviventes de tumores de 

fossa posterior. Nesse sentido, a variável sexo da criança demonstrou impacto 

estatisticamente significativo sobre a memória verbal imediata, em favor das meninas. 

Por sua vez, a localização do tumor exerceu impacto estatisticamente significativo sobre 

o desempenho na memória verbal tardia, em favor das crianças com tumores localizados 

nos hemisférios cerebelares quando comparadas às crianças com tumores localizados no 

vérmis cerebelar.  

Convém destacar que este estudo apresenta algumas limitações importantes. A 

raridade do diagnóstico e as baixas taxas de sobrevida ocasionadas por complicações 

decorrentes do diagnóstico tardio e as baixas condições socioeconômicas das crianças 



129 
 

 

geraram um baixo efetivo amostral. Outra limitação diz respeito ao pequeno número de 

instrumentos utilizados para a avaliação de cada função neuropsicológica. Tal limitação 

está associada ao local de moradia das crianças atendidas no Cehope, uma vez que mais 

de 80% delas mora no interior do estado, com dificuldades para se deslocarem à capital, 

o que exigiu a utilização de protocolo breve.  

Adicionalmente, reconhece-se que a estratégia metodológica transversal adotada 

não é a ideal. Tais crianças deveriam ser acompanhadas longitudinalmente, o que não é 

factível no intervalo de 24 meses de um mestrado. Porém, salienta-se que este estudo é 

parte integrante de projeto maior avançado pelo LAPEN-UFRN, que objetiva a 

avaliação e acompanhamento longitudinal deste subgrupo clínico.  

Porém, embora existam limitações, certamente os resultados oriundos desta 

pesquisa contribuíram para melhor compreensão acerca da natureza e extensão dos 

efeitos neurocognitivos advindos do diagnóstico e tratamento dos tumores de fossa 

posterior. Espera-se que tais resultados possam subsidiar a construção de protocolos 

clínicos menos danosos à cognição de crianças, que subsidie intervenções mais eficazes 

nos domínios da saúde e educação e, por fim, sirvam de massa crítica para a proposição 

de políticas públicas que contemplem ações que permitam o pleno desenvolvimento do 

potencial inerente a todas as crianças, independentemente dos atravessamentos de uma 

doença grave como o câncer.  
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