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RESUMO 
 
Objetivo: Investigar o impacto do tratamento para Leucemia Linfoide Aguda e das 
características emocionais dos pais sobre as funções executivas, resiliência, estresse, 
depressão e ansiedade de crianças e adolescentes, assim como verificar a força das 
correlações entre funções executivas, estresse e traços de personalidade que favorecem a 
resiliência. Métodos: Participaram do estudo 32 sobreviventes de Leucemia Linfoide Aguda 
(grupo LLA), 28 controles saudáveis (grupo CTL 1) e três irmãos dos participantes do grupo 
LLA (grupo CTL 2), todos com idades entre 7 e 17 anos e de ambos os sexos. A avaliação das 
funções executivas foi realizada por meio de testes neuropsicológicos de flexibilidade mental, 
controle inibitório, memória operacional e atenção, além de escala ecológica de relato dos 
pais. Os sintomas de estresse e a resiliência foram avaliados por escalas de auto relato para 
crianças e os sintomas de depressão e ansiedade por escala de relato dos pais sobre 
problemas de comportamento de seus filhos. O cuidador principal ou um dos pais também 
respondeu a escalas de auto relato de depressão e ansiedade. Resultados: Não houve 
diferença entre os grupos CTL 1 e LLA quanto aos resultados da avaliação neuropsicológica e 
de aspectos emocionais e de resiliência. Os pais do grupo LLA relatam melhor capacidade de 
flexibilidade mental dos filhos em comparação com o grupo CTL 1. Não houve influência das 
características emocionais dos pais sobre os aspectos emocionais e de resiliência dos filhos 
em toda a amostra. A ansiedade-traço do familiar participante teve influência sobre suas 
respostas às escalas ecológicas de funções executivas e de problemas de comportamento de 
seu filho em ambos os grupos. No grupo LLA, foram observadas correlações positivas entre 
funções executivas e resiliência, e negativas entre funções executivas e estresse, o que 
sugere uma interação entre estas variáveis na promoção da adaptação destes participantes. 
Foram apresentadas analises descritivas do grupo CTL2. Conclusão: O tratamento para 
Leucemia Linfoide Aguda não teve impacto sobre as funções executivas, resiliência, sintomas 
de estresse, depressão e ansiedade dos participantes e as correlações encontradas entre 
estas variáveis podem ser apontadas como fator de proteção. Os aspectos emocionais dos 
pais influenciaram sua avaliação sobre funções executivas e problemas de comportamento 
dos filhos em escalas ecológicas. A aplicação de escalas de relato dos pais para avaliar 
funções executivas e aspectos emocionais de crianças e adolescentes deve ser associada a 
uma avaliação das características emocionais dos pais.  
 
 

Palavras-chave: leucemia linfoide, função executiva, estresse psicológico, resiliência 
psicológica, desenvolvimento infantil 
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ABSTRACT 

Objective: To investigate the impact of acute lymphoblastic leukemia treatment and parents' 
emotional characteristics on executive functions, resilience, stress, depression and anxiety in 
children and adolescents, as well as to verify the strength of the correlations between 
executive functions, stress and personality traits of resilience. Methods: Thirty-two survivors of 
acute lymphoblastic leukemia (ALL group), 28 healthy controls (CTL group 1) and three 
survivors’ siblings (CTL 2 group), all aged between 7 and 17 years, of both sexes, participated 
in the study. Executive functions were assessed by neuropsychological tests of mental 
flexibility, inhibitory control, working memory and attention, as well as ecological questionnaires 
for parents. Stress symptoms and resilience were assessed by self-reported questionnaires for 
children and symptoms of depression and anxiety, by parent-report behavioral problems scale. 
The primary caregiver or one parent also answered to self-report questionnaires of depression 
and anxiety. Results: There was no difference between the CTL 1 and ALL groups regarding 
the neuropsychological, emotional and resilience assessment. Higher mental flexibility ability 
were reported by the ALL group parents in BRIEF when compared to CTL1 group. Parents’ 
depression and anxiety did not influence children’s emotions and resilience in the whole 
sample, but the parents’ trait anxiety influenced their assessment about their children’s 
executive functions and behavioral problems in both groups. In the LLA group, positive 
correlations were observed between executive functions and resilience, and negative 
correlations were observed between executive functions and stress, which suggests an 
interaction between these variables to promote survivor’s cognitive and emotional adaptation. 
Descriptive analysis were made with the CTL 2 group results. Conclusion: acute 
lymphoblastic leukemia treatment had no impact on the executive functions, resilience, stress 
symptoms, depression and anxiety of the participants and the correlations found between 
these variables suggest that these could be protection factors. Parents' emotional aspects 
influenced their answers about children’s executive functions and behavioral problems. We 
suggest that parent-report scales for assessment of children’s executive functions and 
emotions be associated to assessment of parents’ emotional characteristic. 
 
 
Key-words: acute lymphoblastic leukemia; executive function; stress, psychological; 
resilience, psychological; child development 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As leucemias são consideradas o principal diagnóstico oncológico infantil em 

países industrializados, sendo que a Leucemia Linfoide Aguda (LLA) é a mais 

frequente delas, representando 76% dos casos. A LLA apresenta a maior incidência 

na faixa etária entre dois e cinco anos de idade e tem alto índice de sobrevivência ao 

tratamento (Siegel et al., 2018, 2017). As leucemias são caracterizadas por 

alterações genéticas em células progenitoras hematopoiéticas, resultando em 

proliferação descontrolada de células brancas imaturas, também chamadas de 

blastos ou células leucêmicas (O’Brien, Lacayo, 2008). 

O aumento da sobrevida à LLA infantil indica a necessidade de cuidado no que 

se refere à qualidade de vida desses sobreviventes (Farace, 2008). O tratamento 

oncológico é considerado um fator de estresse pelos pacientes, principalmente 

devido aos procedimentos médicos dolorosos, interrupção de rotinas diárias 

(frequentemente marcada por afastamento escolar), efeitos colaterais das 

medicações e hospitalização (Pai et al., 2007; Hildenbrand et al., 2011). Além do 

estresse decorrente do adoecimento e do tratamento, estudos relatam prejuízos em 

pelo menos um domínio de funções executivas (FE) em sobreviventes de LLA, como 

comprometimentos em controle inibitório (Kanellopoulos et al., 2016), em memória 

operacional (Campbell et al., 2008; Caron et al., 2009), em flexibilidade mental (de 

Oliveira Gomes et al., 2012; Walsh et al., 2015) e em atenção (Kim et al., 2015).  

Tanto a radioterapia de crânio total, quanto a quimioterapia intratecal, 

administradas ao longo e/ou ao final do tratamento para LLA com o intuito de 

prevenir metástase no sistema nervoso central (SNC), têm sido relacionadas a 

comprometimentos cognitivos devido à sua neurotoxicidade tardia (Cheung, Krull, 

2015). Nesta direção, estudos têm mostrado que maior idade no momento da 

avaliação neuropsicológica e maior tempo desde o término do tratamento para LLA 

parecem estar relacionados a maiores prejuízos nas FE destes sujeitos (Kingma et 

al., 2002; Zeller et al., 2013; Kanellopoulos et al., 2016). Ainda, as FE parecem ser 

mais vulneráveis à neurotoxicidade do tratamento (Cheung, Krull, 2015) e isso pode 

estar relacionado à mielinização tardia do córtex pré-frontal no processo de 

neurodesenvolvimento (Neubauer, Hublin, 2012).  

Devido às conexões entre o córtex pré-frontal e o sistema límbico, as FE são 
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importantes para o processamento emocional, comportamento social (Damasio et 

al., 1994; del Arco, Mora, 2009) e desenvolvimento da resiliência (Feder et al., 2009; 

Sapienza, Masten, 2011; Masten, Barnes, 2018). A resiliência é um termo utilizado 

para se referir a processos dinâmicos, tanto psicológicos quanto biológicos, que 

permitem que um indivíduo retorne ao estado basal após enfrentar contextos de 

adversidade e de ameaça (Luthar et al., 2000; Masten, 2014). Além das FE, traços 

de personalidade que permitem o domínio/controle de situações, que facilitam o 

engajamento em relacionamentos e que estão ligados à baixa reatividade emocional 

facilitam a resiliência (Prince-Embury, 2015).  Adicionado a isso, cuidado e apego 

parental, rede de suporte proveniente de familiares e amigos, espiritualidade e 

escolaridade/educação adequada são considerados fatores exógenos facilitadores 

da resiliência (Sapienza, Masten, 2011).  

Além do cuidado e apego parental, em crianças sobreviventes de câncer, a 

capacidade de adaptação dos pais e o cuidado familiar constituem fatores de 

proteção para um enfrentamento adequado ao tratamento e para melhor adaptação 

aos fatores de estresse aos quais os pacientes são expostos (Trask et al., 2003; 

Bemis et al., 2015). Por outro lado, sintomas de estresse nos pais após o término do 

tratamento dos filhos parecem estar relacionados a maiores problemas emocionais 

nestes últimos (Huang et al., 2018). 

 

1.1 Justificativa 

 

As FE parecem influenciar o enfrentamento e a adaptação a situações de 

estresse e funcionar como fator de proteção ao desenvolvimento de transtornos 

psiquiátricos após exposições a traumas. Apesar disso, até o momento apenas um 

estudo explorou a relação entre FE e enfrentamento no contexto oncológico infantil, 

que é considerado um fator de estresse, e relatou associações significativas entre 

FE, enfrentamento e comportamento em indivíduos entre 10 e 20 anos de idade 

(Campbell et al., 2009). Portanto, é necessário explorar esta relação com maior 

profundidade, uma vez que o enfrentamento é um assunto complexo, com 

variabilidade individual (Baqutayan, 2015), bem como com possíveis diferenças 

entre amostras de populações e culturas distintas (Lam, Zane, 2004). Além disso, 

aspectos emocionais de crianças sobreviventes de câncer parecem sofrer influência 
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do enfrentamento e de características emocionais dos pais. Esta relação deve, 

então, ser explorada ao avaliar desfechos emocionais de crianças tratadas para 

LLA.  

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Avaliar o funcionamento executivo e a existência de sintomas de estresse, 

depressão e ansiedade em crianças e adolescentes sobreviventes de LLA, em 

comparação a dois grupos controles: irmãos e estudantes em desenvolvimento 

típico; 

 

2.2 Verificar a influência de variáveis relativas à LLA, como classificação de risco 

(baixo, intermediário ou alto), tempo desde o término do tratamento e idade atual 

sobre os resultados da avaliação neuropsicológica do grupo LLA; 

 

2.3 Verificar a influência dos aspectos emocionais atuais dos pais, como sintomas 

de depressão e ansiedade, sobre a avaliação neuropsicológica dos filhos em todos 

os grupos; 

 

2.4 Investigar a existência de correlações entre FE, estresse e traços de 

personalidade que favorecem a resiliência em toda a amostra. 

 

3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Leucemia Linfoide Aguda 

 

A LLA é definida por uma proliferação incontrolada de células brancas do 

sangue imaturas com subtipos imunológicos diferentes e pode ser letal entre um a 

seis meses se não for tratada. Essa disfunção tem origem na medula óssea, onde as 

células sanguíneas são produzidas e onde as células da leucemia se acumulam, 

gerando sintomas como febre, fadiga, inapetência e anemia. Os subtipos de 

leucemia são caracterizados por diferentes aspectos morfológicos, imunológicos, 
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citogenéticos, bioquímicos e moleculares das células cancerígenas, resultando em 

diferentes respostas ao tratamento (Imbach et al., 2006). 

Ao diagnóstico, o paciente é classificado por grupo de risco (baixo, 

intermediário ou alto) de acordo com sua idade e de acordo com as características 

clínicas da doença, como contagem de células leucêmicas/µl de sangue, presença 

ou ausência de infiltração de células leucêmicas no SNC ou nos testículos e 

números de blastos no sangue periférico. O grupo de risco e o tipo de protocolo 

adotado pela instituição determinará o esquema de tratamento recebido, como 

dosagens e distribuição das medicações (INCA, 2001). No Brasil, os protocolos mais 

utilizados são o Berlim-Frankfurt-Munique-95 (BFM-95) e o Grupo Brasileiro para 

Tratamento da Leucemia Linfoide na Infância (GBTLI) (INCA, 2001).  

Independente do protocolo, o tratamento da LLA inclui três fases principais: 

indução, consolidação e manutenção. Durante a fase de indução, com duração de 4 

a 6 semanas, são administrados quimioterápicos que incluem Prednisona, 

Vincristina, Daunorrubicina, L-Asparaginase, Metotrexate (MTX), Mercaptopurina, 

Ciclofosfamida e Citarabina. A fase de consolidação consiste na administração de 

Mercaptopurina e Metotrexate, seguidos de Dexametasona, Vincristina, 

Doxorrubicina, L-Asparaginase, Ciclofosfamida, Citarabina, Tiogranina e 

Metotrexate, com duração de 6 a 8 meses (Hunger, Mullighan, 2015). Os pacientes 

classificados como alto risco também recebem todas estas medicações, mas em 3 

blocos distintos, com adição de Vindesina, Daumorrubicina e Ifosfamida no segundo 

bloco e de Etoposide no terceiro bloco. Em todos os grupos de risco, a fase de 

manutenção é caracterizada pela administração de Mercaptopurina e Metotrexate, 

ambos por via oral, durante 18 a 30 meses (Hunger, Mullighan, 2015).  

Devido ao risco de infiltração das células leucêmicas ou de metástase no SNC, 

durante as três fases principais do tratamento são utilizados protocolos de 

prevenção. Estes protocolos envolvem, de maneira combinada ou isolada, 

quimioterapia intratecal, em que a medicação é injetada diretamente no líquido 

cefalorraquidiano através de punção lombar, altas doses de MTX endovenoso e 

citarabina endovenosa. Em alguns casos, principalmente aqueles classificados como 

alto risco, ao final do tratamento é aplicada ainda radioterapia de crânio total 

(Hunger, Mullighan, 2015).  

Uma tendência à substituição da radioterapia de crânio total pela quimioterapia 

intratecal como profilaxia para metástase no SNC ocorreu há alguns anos, após a 
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constatação de impactos tardios do primeiro tratamento no funcionamento cognitivo, 

como em habilidades visuo-espaciais, visuo-motoras e de atenção sustentada. 

Essas alterações foram correlacionadas à atrofia de substância branca nas regiões 

frontal e parietal do córtex cerebral (Schuitema et al., 2013). Apesar disso, estudos 

têm mostrado que os protocolos atuais de tratamento para LLA também podem 

resultar em déficits cognitivos, como em memória de longo e curto prazos, atenção 

sustentada e FE, mesmo que menos intensas (Cheung, Krull, 2016).  

 

3.2 Funções Executivas 

 

Alexandre Luria é considerado o primeiro pesquisador a se referir ao que hoje 

denominamos FE, definindo-as como um conjunto de habilidades que envolvem 

programação, regulação e verificação de ações e que estão relacionadas ao córtex 

pré-frontal (Luria, 1966; 1973). Posteriormente, Lezak (1995) definiu FE como um 

conjunto de habilidades que permite que um sujeito se engaje em comportamentos 

independentes e intencionais para formular metas e objetivos, planejar e seguir um 

planejamento para atingi-los. Devido a sua complexidade e importância, ao longo 

dos anos e ainda hoje, estudos vêm aprimorando e sugerindo novos conceitos em 

torno das FE. Estes conceitos serão expostos a seguir.  

Apesar de denominadas FE por Luria, os estudos sobre estas habilidades 

tiveram início no final do século de XIX com o caso do paciente Phineas Gage, 

publicado em 1848 pelo médico John Harlow no Boston Medical and Surgical 

Journal. A descrição do caso compreende um homem de 25 anos de idade que 

sobreviveu após um acidente em que uma barra de ferro atravessou seu crânio. O 

objeto perfurou os músculos masseter e temporal, passou pelo lobo anterior 

esquerdo do cérebro e saiu pela linha mediana, fraturando seus ossos parietal e 

frontal. O acidente ocorreu durante o seu trabalho na construção de uma linha de 

trem e danificou o lobo frontal esquerdo do paciente (Harlow, 1848). Apesar de sua 

completa recuperação física, Phineas Gage passou a apresentar alterações de 

comportamento, agindo irracional e irreverentemente, difícil de ser contido e 

impaciente quanto à conselhos quando estes estavam contra seus desejos, 

obstinado e apresentando muitos planos futuros, que logo eram abandonados, e 

como alguém que tivesse perdido o equilíbrio entre cognição e instintos animais 
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(Harlow, 1868).  

Posteriormente, resultados de observações em primatas com danos no lobo 

frontal foram divulgados por Bianchi (1922), que relacionou as alterações 

emocionais, de personalidade, de inibição e de iniciação de comportamento destes 

animais à esta região cerebral e denominou este quadro de Síndrome do Lobo 

Frontal (Stuss, Benson, 1984; Pennington, Ozonoff, 1996). Os principais sintomas 

desta síndrome foram resumidos em: prejuízos na conexão entre conhecimento e 

ação, ou seja, na capacidade de utilização do conhecimento para resolução de um 

problema; prejuízos na habilidade de comportamento sequencial; diminuição na 

capacidade de planejar, alterar ou flexibilizar comportamentos, resultando em 

respostas perseverantes; dificuldade na manutenção de respostas frente à um 

estímulo de interferência; prejuízos na capacidade de monitorar comportamentos; 

atitudes de indiferença e apatia frente a situações diversas; e diminuição da 

capacidade de percepção das próprias dificuldades (Stuss, Benson, 1984; 

Pennington, Ozonoff, 1996).  

Os comportamentos e prejuízos observados em casos diagnosticados com a 

Síndrome do Lobo Frontal, como consequência ou não de lesões nesta região, levou 

pesquisadores a postularem conceitos e teorias para explicar o controle e a 

execução de ações, assim como a capacidade de manipulação de informações. 

Neste contexto histórico, Norman e Shallice (1986) criaram a teoria do Sistema 

Atencional Supervior (SAS). Este sistema estaria associado à capacidade do córtex 

pré-frontal de ativar e inibir comportamentos, proporcionando o engajamento 

consciente do sujeito em situações não automáticas e complexas (Norman, Shallice, 

1986).  

Baddeley e Hitch (1974), por sua vez, também definiram a memória 

operacional como habilidade relacionada ao lobo frontal, um sistema de controle 

responsável pelo armazenamento e processamento de informações à curto-prazo. 

Posteriormente, a partir de novos estudos com o crânio do paciente Phineas Gage e 

de outros casos com lesões na mesma região cerebral, o processamento emocional 

e o controle do comportamento social foram definidos ainda como habilidades do 

lobo frontal (Damasio et al., 1994). Esta definição se deu em um momento de novas 

descobertas sobre as conexões neurais existentes entre o córtex pré-frontal e outras 

regiões encefálicas, como os sistemas sensorial, motor e límbico (Goldman-Rakic, 

1988; Damasio et al., 1994; Robbins, 1996).  
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De maneira específica, o córtex pré-frontal pode ser compreendido a partir de 

uma divisão de três áreas principais que se relacionam: orbital, medial e lateral. Os 

córtices pré-frontais orbital e medial estão principalmente envolvidos na emissão e 

no controle do comportamento emocional, devido a um sistema top-down de 

interação entre o córtex pré-frontal e o sistema límbico (del Arco, Mora, 2009). O 

córtex pré-frontal regula atividades do sistema límbico por vias glutamatérgicas que 

chegam ao núcleo accumbens, amígdala e hipocampo. A amígdala e o hipocampo, 

por sua vez, também enviam projeções glutamatérgicas ao núcleo acumbente, 

fazendo desta estrutura um centro de conexão entre informações contextuais 

(provenientes do hipocampo), emocionais (provenientes da amígdala) e cognitivas 

(provenientes do córtex pré-frontal), necessárias para o controle de respostas 

emocionais (del Arco, Mora, 2009). Por outro lado, como resultado das conexões da 

região lateral do córtex pré-frontal com estruturas subcorticais e com outras áreas 

corticais de associação sensorial e motora (circuito dorsolateral), esta área está 

relacionada à organização do comportamento, fala e raciocínio (Fuster, 2001). O 

circuito dorsolateral parte da região lateral do córtex pré-frontal em direção à porção 

dorsolateral do núcleo caudado, seguindo para o tálamo (regiões dorsolateral e 

ventral anterior) e retornando ao córtex dorsolateral. Estas fibras recebem ainda 

sinais, de forma indireta, do córtex parietal, da área pré-motora, do globo pálido e da 

substância negra reticulada rostral (quando chegam ao núcleo caudado) (Malloy-

Diniz et al., 2008).  

Mesmo após contribuições importantes no final do século XX ainda era 

possível observar uma variedade de definições e modelos para explicar o 

funcionamento executivo (Baddeley, 1996). Tendo em vista essa conjuntura, Miyake 

et al. (2000) sugeriram um modelo para explicar FE. Neste modelo, a flexibilidade 

mental, a atualização e a inibição são citadas como principais habilidades do 

funcionamento executivo, coexistindo de maneira independente, porém em 

constante interação. A habilidade denominada de Shifting (flexibilidade mental) foi 

definida como a capacidade de alternância entre contextos mentais e tarefas; 

Updating (atualização) como atualização e monitoramento de conteúdo da memória 

operacional; e Inhibition (inibição) estaria ligada à capacidade de inibição de 

respostas preponderantes e impulsos (Miyake et al., 2000).  

Anos mais tarde, baseada no modelo proposto por Miyake et al. (2000), 

Diamond (2013) propôs a sistematização do conceito de FE considerando o contexto 
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do desenvolvimento humano. Nesta nova sistematização, as FE envolvem as 

habilidades de controle inibitório, memória operacional (ao invés da atualização) e 

flexibilidade mental. Estas três habilidades principais interagem entre si, 

possibilitando ainda a efetivação de outras mais complexas como raciocínio, 

resolução de problemas, organização e planejamento. Apesar de expostas 

separadamente, a ideia sobre a interação e interdependência entre estas 

habilidades para o efetivo controle do comportamento não automático permanece 

nesta conceptualização (Hofmann et al., 2012; Diamond, 2013). 

Considerando as definições dos modelos contemporâneos, a inibição ou 

controle inibitório diz respeito à capacidade de controlar a atenção, o comportamento 

e as emoções preponderantes para emitir uma resposta mais apropriada ou 

necessária em determinada situação. Assim, a inibição é responsável pelo controle 

da impulsividade, pela sustentação da seletividade atencional, supressão de 

pensamentos ou memórias indesejadas e pela manutenção do autocontrole, que é 

uma capacidade em insistir na realização de ações para completar uma tarefa, 

mesmo com a possibilidade do desejo de desistir (Friedman, Miyake, 2004; 

Diamond, 2013). 

A definição de memória operacional se manteve desde àquela inicialmente 

postulada por Baddeley e Hitch (1974), exposta acima. Neste sentido, a memória 

operacional (ou também conhecida como memória de trabalho) é fundamental para 

possibilitar o raciocínio, na medida em que armazena, por curto período de tempo e 

manipula, informações verbais e visuo-espaciais. Possibilita ainda a compreensão 

de uma sequência de acontecimentos, a organização mental de uma lista de tarefas 

para atingir um objetivo e a atualização de informações ao planejamento já 

estabelecido quando necessário, a criatividade e a utilização de conhecimento 

prévio nas tomadas de decisões (Baddeley, Hitch, 1994; Diamond, 2013). 

Finalmente, a flexibilidade mental pode ser definida como a capacidade que 

permite uma mudança de perspectiva, incluindo a possibilidade de alterar a forma de 

pensar sobre uma determina situação para estabelecer novas estratégias, caso seja 

necessário. Permite ainda que um sujeito se adapte a diferentes demandas externas 

e internas, admita erros e saiba aproveitar oportunidades inesperadas a despeito de 

um plano pré-estabelecido (Monsell, 2003; Diamond, 2013). 

 

3.3 Desenvolvimento das funções executivas 
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O desenvolvimento do cérebro humano tem início nas primeiras semanas após 

a concepção, mas alterações funcionais e na conectividade neuronal só começam a 

ser observadas a partir do último trimestre gestacional e continuam até a idade 

adulta (Neubauer, Hublin, 2012). Durante os dois primeiros anos de vida, bilhões de 

conexões entre os neurônios (sinapses) são estabelecidas. Ao longo da infância e 

adolescência, porém, sinapses não utilizadas são "podadas", enquanto que outras 

são estabelecidas e reforçadas, gerando redes de comunicações neurais mais 

concentradas e eficientes (Estanislau, Bressan, 2014). Além das podas sinápticas, a 

maturação e a capacidade funcional do cérebro estão diretamente relacionadas à 

mielinização, que ocorre nos sentidos inferior-superior e posterior-anterior ao longo 

da infância e adolescência (Neubauer, Hublin, 2012).  

Estudos com ressonância magnética em crianças e adolescentes demonstram 

aumento de volume de substância branca ao longo desta fase do desenvolvimento, 

o que está relacionado ao processo de mielinização (Lenroot et al., 2007). De modo 

distinto, foi constatado o desenvolvimento em “U” invertido da substância cinzenta, 

relacionada aos corpos neuronais (Gogtay et al., 2004; Lenroot et al., 2007). Este 

desenvolvimento representa o aumento de corpos neuronais na primeira infância e, 

logo após, a diminuição dessas estruturas após as podas sinápticas (Sowell et al., 

2001). Em áreas de associação mais específicas, como o córtex pré-frontal 

dorsolateral, são observados picos tardios tanto de substância cinzenta quando de 

substância branca (Sowell et al., 2001).  

A sequência da maturação do funcionamento cognitivo está ligada ao sentido 

da mielinização e do estabelecimento de conexões sinápticas. Deste modo, as 

funções motoras e sensoriais são as primeiras a amadurecer devido à mielinização 

do córtex posterior, e em seguida observa-se o amadurecimento das funções 

relacionados ao córtex associativo, localizado nos lobos temporais e parietais, 

possibilitando habilidades básicas de linguagem e noções visuo-espaciais. De 

maneira mais tardia no desenvolvimento, ocorre a mielinização do córtex pré-frontal, 

dando origem às habilidades denominadas FE (Neubauer, Hublin, 2012). Segundo 

Giedd (2004), o córtex pré-frontal dorsolateral seria uma das últimas estruturas 

cerebrais a se aperfeiçoar, tendo sua maturidade completa, em média, aos 20 anos 

de idade de um indivíduo.  

 Apesar das dificuldades em se avaliar o desenvolvimento sequencial das FE, 
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existe a proposta de que nos primeiros anos de vida, durante o período pré-escolar, 

pode ser observado maior avanço no desenvolvimento do controle inibitório, 

havendo uma diminuição na velocidade e intensidade deste avanço nos anos 

subsequentes (Best, Miller, 2010). Por outro lado, a memória operacional e a 

flexibilidade teriam um desenvolvimento mais linear durante a infância e 

adolescência (Best, Miller, 2010). 

Entre oito e 12 meses de idade, os desenvolvimentos mais significativos no que 

diz respeito às FE são: alcançar um objetivo simples (pegar um objeto desejado) 

desviando de outros estímulos (outros objetos no caminho), o que representaria uma 

forma inicial de controle inibitório; armazenar, por um período maior de tempo, onde 

um objeto foi escondido, um comportamento relacionado à memória de curto prazo; 

alterar o comportamento caso este não seja correto para uma nova situação, ou 

seja, o início da capacidade de flexibilidade mental (Diamond, 2006).  

No segundo ano de vida, o sujeito adquire a capacidade de compreender a 

conexão entre objetos fisicamente próximos (Diamond, 2006). De acordo com Garon 

e colaboradores (2008) no segundo ano de vida também que tem início a 

associação entre controle inibitório e memória operacional, possibilitando que a 

criança armazene uma informação por curto período para inibir uma resposta 

preponderante.  

Na fase pré-escolar, entre os três e cinco anos de idade, é possível observar 

melhor desenvolvimento do controle inibitório e da flexibilidade mental, 

principalmente em situações de interação social, em comparação com os anos 

anteriores, assim como já é identificada a capacidade de se colocar no lugar do 

outro, também conhecida como teoria da mente (Diamond, 2006). Por ser uma 

função mais complexa, o desenvolvimento da flexibilidade mental ocorre a partir da 

associação entre controle inibitório e memória operacional, efetivada na fase anterior 

(Garon et al., 2008). 

Dando continuidade à maturação das FE na infância, é possível observar um 

avanço significativo no desenvolvimento da flexibilidade mental e da memória 

operacional em criança entre cinco e 11 anos (Diamond, 2006). A partir de 

aproximadamente 12 anos de idade, o desenvolvimento das habilidades ligadas às 

FE começa a estabilizar e está mais relacionado ao aprimoramento destas funções 

(Romine, Reynolds, 2005). 

A despeito da existência de marcos do desenvolvimento (habilidades 
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esperadas em determinadas faixas etárias), é importante ressaltar que este 

processo é individual, dinâmico e marcado por influências genéticas e estímulos 

ambientais (Stiles, Jernigan, 2010). A carga genética individual associada a 

aspectos ambientais aos quais o sujeito é exposto determina o desenvolvimento 

tanto normal quanto anormal das funções cerebrais. Alguns transtornos do 

desenvolvimento ou psiquiátricos, como o Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH), Transtorno do Espectro Autista (TEA) e esquizofrenia, são 

considerados exemplos do resultado de uma associação desfavorável entre genética 

e ambiente (Giedd, Rapoport, 2010).  

Experiências são elementos importantes no desenvolvimento cerebral porque 

estimulam ou restringem a criação e o fortalecimento de sinapses, também 

chamados de neuroplasticidade (Arteni, Netto, 2004). Por exemplo, situações 

traumáticas e de estresse prolongado e experiências de depressão e ansiedade 

graves e duradouras têm efeitos negativos sobre a neuroplasticidade 

(Delgalarrondo, 2008). Por outro lado, experiências de estimulação e cuidado 

parental, assim como redes de apoio social parecem estar associados a um efeito 

positivo sobre o desenvolvimento cognitivo (Britto et al., 2017). 

Regiões cerebrais com longas trajetórias de desenvolvimento e com alta 

densidade de receptores glicocorticoides e de projeções dopaminérgicas, como o 

córtex pré-frontal, são particularmente vulneráveis ao estresse em fases precoces da 

vida, como o tratamento para LLA infantil (Pechtel, Pizzagalli, 2001). Esses efeitos 

negativos estão relacionados a danos neuronais no córtex pré-frontal devido à 

liberação excessiva de adrenalina e glicocorticoides endógenos (Delgalarrondo, 

2008). Foram encontrados prejuízos em controle inibitório, planejamento e memória 

operacional em indivíduos expostos a situações de estresse prolongado na infância 

e adolescência (Pechtel, Pizzagalli, 2001). 

Em estudos com animais, foram relatadas alterações comportamentais, como 

por exemplo no comportamento motivado por medo, em modelos de estresse 

crônico. Estas alterações estão ligadas a remodelações estruturais e neuronais no 

hipocampo, amígdala e córtex pré-frontal, assim como mudanças nos sistemas de 

liberação de corticoesteróides após exposição repetida ao agente estressor (de 

Kloet et al., 2005). Estudos encontraram atrofia de dendritos de neurônios 

hipocampais após exposição a estresse crônico (Woolley et al., 1990); diminuição 

em 58% da arborização dendrítica distal ao soma de neurônios do córtex pré-frontal 
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após administração crônica de corticosterona (Wellman, 2001); e remodelação 

dendrítica de neurônios tanto do hipocampo quanto da amígdala após exposição a 

dois tipos de estresse crônico: chronic unpredictable stress (CUS) e chronic 

immobilization stress (CIS) (Vyas et al., 2002). 

 
3.4  Estresse 

 

De modo semelhante às FE, o conceito de estresse foi amplamente estudado 

e discutido ao longo século XX e ainda hoje é fonte de debates entre os estudiosos 

da área. Desde a sua proposição por Hans Selye (1936), a partir da Síndrome de 

Adaptação Geral, a definição de estresse tem sido questionada entres os teóricos, 

principalmente no que se refere à maneira com que o termo é empregado (Koolhaas 

et al., 2011).   

Estresse foi, inicialmente, postulado como a tentativa do organismo de se 

adaptar a um fator inespecífico (um agente estressor), como um desafio, mudanças,  

agressão ou dano, através de respostas fisiológicas como forma de defesa (Selye, 

1950). Dessa forma, de acordo com a teoria de Hans Selye (1936, 1965), após a 

exposição a um estressor, a Síndrome de Adaptação Geral ou a Síndrome de 

Estresse envolveria três fases distintas: a fase de reação de alarme, caracterizada 

pela mobilização de mecanismos de defesa, a fase de resistência, em que há 

adaptação completa do organismo ao estressor e a fase de exaustão, em que o 

organismo não é mais capaz de se adaptar devido à uma exposição prolongada a 

um estressor intenso (Selye, 1936; 1965).  

Anos mais tarde, esta definição foi complementada e postulada com maior 

complexidade como um conceito multidimensional de interação entre três 

componentes principais: o estímulo, o sistema de processamento do estresse e a 

resposta. O estímulo estressor pode ser fisiológico, incluindo cirurgia, hipoglicemia, 

infecções, lesões, etc. ou psicológico, que envolve situações como conflitos em 

ambiente familiar, social ou profissional, perda de entes queridos, separações e 

situações inescapáveis ou de ameaça à vida (Levine, Ursin, 1991). De acordo com 

estes autores, os estímulos fisiológicos, invariavelmente, desencadeiam respostas 

do organismo, enquanto que os estímulos psicológicos dependem da percepção do 

agente estressor pelo indivíduo para desencadear uma resposta. Esta percepção 

depende do sistema de processamento do estresse pelo SNC (cognição), que 
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avalia, por exemplo se o estímulo é ameaçador, incerto ou ambíguo e o compara 

com situações prévias vividas. Portanto, as respostas a estímulos psicológicos são 

dependentes de diferenças individuais para produzir repostas no organismo, sendo 

estas diferenças baseadas em aspectos genéticos e ambientais (Caspi e t al., 2003; 

Veenema et al., 2003). Finalmente, a resposta ao estressor inclui alterações 

comportamentais (tentativa de adaptação ao contexto) e fisiológicas (tentativa de 

reestabelecer a homeostase do organismo) com o intuito de eliminar a fonte do 

estímulo estressor (Levine, Ursin, 1991). 

Recentemente, as conceptualizações em torno do termo estresse foram 

revistas e uma nova proposta foi postulada. A partir da premissa de que situações 

estimulantes como o ato sexual e a vitória em um embate social desencadeiam 

resposta fisiológicas semelhantes (ativação do eixo Hipotálamo-Pituitária-Adrenal 

(HPA) e do sistema nervoso autônomo simpático (SNS) adrenomedular), Koolhaas 

et al. (2011) propõem que para ser considerado estressor um estímulo deve 

envolver imprevisibilidade, falta de controle, ser percebido como uma ameaça à vida 

e exceder a capacidade adaptativa do organismo.  

A proposta de Koolhas et al. (2011) tem como base estudos da década de 

1970 que mostraram que ratos submetidos a um protocolo de estresse com 

previsibilidade (choques nas patas associados a um sinal luminoso 10 segundos 

antes) tiverem alterações menos intensas (menos úlceras gástricas, menor 

diminuição da ingestão de água e alimento, menor perda de peso corporal) do que 

ratos que receberam os choques de maneira imprevisível (Weiss, 1970). Assim, 

previsibilidade pode ser definida como a o conhecimento prévio da ocorrência de um 

estímulo estressor dentro de um contexto e que efeito este estímulo causará (Miller, 

1981), o que implica que a previsibilidade é dependente de experiência prévia 

(Koolhas et al., 2011). Controle, por outro lado, pode ser entendido como a 

capacidade de emitir uma resposta que modifique um estímulo aversivo (Weinberg, 

Levine, 1980). Estudos mostraram maior ativação de regiões cerebrais associadas à 

resposta ao estresse em animais submetidos a um protocolo de estresse 

inescapável (Liu et al., 2009) e sintomas de transtorno de estrese pós-traumático em 

animais submetidos a eventos aversivos incontroláveis (Foa et al., 1992).  

 Após exposição ao estímulo estressor, sendo ele físico ou psicológico, as 

respostas fisiológicas envolvem dois sistemas independentes: o SNS e o eixo HPA 

(Gunnar, Quevedo, 2007). Ao entrar em contato com o estímulo, por meio dos 
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sistemas somato e/ou vicerosensorial, a primeira reposta emitida é proveniente do 

SNS. Pelos estímulos advindos dos nervos pré-ganglionares ocorre a secreção de 

catecolaminas (adrenalina e noradrenalina) pela região medular das glândulas 

adrenais. A adrenalina e a noradrenalina se ligam a seus receptores em órgãos-alvo 

periféricos que atuam no comportamento de luta ou fuga, propiciando respostas 

como aumento da força e da frequência dos batimentos cardíacos, vasodilatação 

nos músculos e glicogenólise no fígado, que resulta no aumento das concentrações 

de glicose no sangue (Gunnar, Quevedo, 2007). Além disso, como essas 

catecolaminas periféricas não atravessam a barreira hemato-encefálica, uma 

estrutura cerebral que secreta noradrenalina no SNC, o locus coeruleus, também é 

ativada, possibilitando o aumento da atenção e vigília e a ativação do eixo HPA 

(Morilak et al., 2005). 

 A ativação do eixo HPA tem início com a secreção do hormônio liberador de 

corticotrofina (CRH) e da arginina vasopressina (AVP) pelo núcleo paraventricular do 

hipotálamo. O CRH e a AVP atuam em conjunto na adeno-hipófise para induzir a 

liberação do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), que por sua vez estimula a 

síntese e a liberação de glicocorticoides pelo córtex das glândulas adrenais (Gunnar, 

Quevedo, 2007). Os glicocorticoides (GCs) são liberados então para a corrente 

sanguínea, mobilizando estoques energéticos e desempenhando um papel 

complementar ao do SNS, estimulando, por exemplo, o aumento de glicose e de 

oxigênio nos músculos (Ulrich-Lai, Herman, 2009). 

Situações de estresse crônico, caracterizadas pela exposição repetida ao 

mesmo estímulo estressor, podem resultar em redução da liberação de GCs. Porém, 

observa-se aumento significativo da liberação de GCs caso o indivíduo seja exposto 

a um estressor heterotípico, ou seja, diferente daquele ao qual havia sido exposto 

até então (Herman et al., 2005). Os GCs, assim como a adrenalina e a noradrenalina 

secretadas pelo SNS, possuem papel fundamental na manutenção do equilíbrio do 

organismo frente a estressores, o que implica que concentrações moderadas de 

GCs estão associadas a uma melhor saúde física e comportamental, ao contrário 

daquelas constantemente baixas ou elevadas (McEwen, 2006).  

Durante o tratamento para LLA, crianças e adolescentes são expostos a 

variados estímulos estressores físicos e psicológico durante um longo período (pelo 

menos de dois anos), como medos, dores, injeções e exames invasivos, punções 

lombares, medicações, perda de cabelo (Hildenbrand et al., 2011), além da 
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possibilidade de afastamento escolar e mudança de cidade para o tratamento. Os 

estressores físicos podem ser considerados crônicos devido ao ser caráter 

repetitivo. Por outro lado, a intensidade dos estressores psicológicos podem ser 

variáveis de acordo com interpretações individuais (De Kloet et al., 2005). 

Além do SNS e do eixo HPA, o sistema límbico, especificamente a amígdala 

(AMI), o hipocampo (HPC) e o córtex pré-frontal (CPF) também recebem estímulos 

dos sistemas sensoriais e apresentam papel fundamental no processamento de 

informações (interpretação do estímulo estressor psicológico) e na regulação de 

respostas à estressores tanto físicos quanto psicológicos (De Kloet et al., 2005). 

Estas estruturas atuam na ativação e desativação do eixo HPA, de forma paralela 

aos outros sistemas, através de suas conexões com o núcleo paraventricular do 

hipotálamo (Pacák, Palkovits, 2001). De maneira geral, tanto o HPC (Sapolsky et al., 

1984) quanto o CPF medial (CPFm) (Figueiredo et al., 2003) parecem estar 

relacionados à inibição do eixo HPA, porém dependendo do estímulo estressor, 

estas estruturas límbicas também exercem papel excitatório na resposta ao estresse 

(Herman et al., 2005) apresentaram. A AMI, por outro lado, tem sido associada à 

estimulação do eixo HPA (Feldman et al., 1994; Ma, Morilak, 2005). 

 A interação entre o sistema límbico e a regulação do eixo HPA é complexa e 

parece ser uma via de mão dupla na etiologia de transtornos de humor e de 

ansiedade (De Kloet et al., 2005). Por um lado, as alterações funcionais na AMI, 

HPC e CPFm encontradas em transtornos do humor parecem ser responsáveis pelo 

aumento ou diminuição na secreção de GCs em resposta ao estresse (Herman et 

al., 2005). Por outro lado, há evidências de maiores concentrações de CRH no 

líquido cerebrospinal de indivíduos deprimidos (Nemeroff et al., 1984) e de aumento 

de comportamento do tipo-ansioso em roedores após administração de CRH 

intracerebroventricular (Britton et al., 1982) e após estimulação de receptores 

CRHR1 e CRHR2 (Steckler, Holsboer, 1999).  

 

3.5 Depressão e ansiedade 

 

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Distúrbios Mentais – DSM 

V (APA, 2014), os transtornos depressivos incluem o transtorno disruptivo de 

desregulação do humor, transtorno depressivo maior (incluindo episódio depressivo 



16 
 

 

maior), transtorno depressivo persistente (distimia), transtorno depressivo induzido 

por substância ou medicamento, transtorno depressivo devido a outra condição 

médica, outro transtorno depressivo especificado e transtorno depressivo não 

especificado. Características comuns a todos eles incluem humor triste, sensação de 

vazio, irritabilidade e alterações somáticas e cognitivas que afetam 

significativamente a capacidade de funcionamento do indivíduo. Atenção especial 

deve ser dada à diferenciação entre tristeza e luto normais, transtorno de adaptação 

e um episódio depressivo maior. O luto pode induzir grande sofrimento e em alguns 

casos pode desencadear um transtorno de adaptação, em que os sintomas 

persistem por até três meses após o evento da perda. Somente nos casos de 

vulnerabilidade, o luto costuma evoluir para um transtorno depressivo maior, em que 

os sintomas persistem por mais tempo e causam maiores prejuízos funcionais na 

vida do sujeito (APA, 2014).  

A depressão pode ser expressada de maneiras diferentes dependendo da 

idade. Crianças menores tendem a apresentar sinais não verbais, como expressão 

facial de tristeza, postura corporal ruim, desinteresse por atividades que 

costumavam se interessar, irritabilidade, comportamento infantilizado e queixas 

somáticas (dores de cabeça ou de barriga). Em adolescentes, por sua vez, é 

possível perceber mais alterações do sono e de apetite, alta sensibilidade à rejeição 

e queixas físicas. Sintomas de depressão na infância e adolescência costumam vir 

acompanhados de sintomas ansiosos e crises de ansiedade súbitas (Estanislau, 

Bressan, 2014).  

Os transtornos de ansiedade incluem aqueles com características de medo e 

ansiedade excessivos e perturbações comportamentais. Diferenciam-se do medo ou 

da ansiedade adaptativos por serem excessivos ou persistirem além de períodos 

apropriados (em geral durando seis meses ou mais). Cada transtorno de ansiedade 

é diagnosticado somente quando os sintomas não são consequência dos efeitos 

fisiológicos do uso de uma substância/medicamento ou de outra condição médica ou 

não são mais bem explicados por outro transtorno mental (APA, 2014). Estes 

transtornos estão entre os problemas emocionais mais comuns na infância, 

iniciando-se geralmente entre os 8 e 9 anos de idade e afetando até 27% das 

crianças. Se apresentam frequentemente com sintomas simultâneos de transtorno 

de ansiedade generalizada, de ansiedade de separação e de ansiedade social.  O 

transtorno de ansiedade generalizada tem como principal sintoma a preocupação 
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excessiva e persistente, quase sempre acompanhada de sintomas somáticos, como 

dor de cabeça e de estômago, náuseas e palpitação. A ansiedade de separação diz 

respeito ao desconforto significativo que surge ao afastar-se de uma figura de forte 

vinculação (geralmente os pais ou cuidadores). O transtorno de ansiedade social, 

por sua vez, manifesta-se por incômodo e/ou medo de situações nas quais se está 

próximo de outros indivíduos, interagindo ou sendo observado por eles (Estanislau, 

Bressan, 2014). 

Um estudo finlandês mostrou que pacientes sobreviventes de tratamento para 

leucemia aguda na infância apresentaram maior propensão a desenvolver transtorno 

depressivo do que seus irmãos (Ahomaki et al., 2015). Schultz e colaboradores 

(2007) também encontraram sintomas de depressão e ansiedade significativamente 

mais elevados, em uma amostra de sobreviventes de tratamento para leucemia 

aguda na infância quando comparados com seus irmãos, nos Estados Unidos.  Na 

Dinamarca foi encontrado maior risco de transtornos do neurodesenvolvimento e 

afetivos em pacientes sobreviventes de tratamento oncológico na infância do que 

seus irmãos, sendo que os pacientes do sexo masculino apresentaram maior risco 

do que seus irmãos para depressão, especificamente (Lund et al., 2003). Não foram 

encontrados estudos que investigassem a população brasileira no que se refere à 

comparação da prevalência de transtornos de humor e de ansiedade em pacientes 

sobreviventes de câncer infantil e seus irmãos. 

Experiências adversas na infância podem estar relacionadas à 32% de 

transtornos psiquiátricos em adultos e à 44% dos transtornos psiquiátricos com início 

ainda na infância (McLaughlin et al., 2010). A partir da ótica do 

neurodesenvolvimento, Pechtel e Pizzagalli (2011) publicaram uma revisão da 

literatura sobre a influência da exposição ao estresse em fases precoces da vida na 

cognição e nas emoções. Eles concluíram que regiões cerebrais com longas 

trajetórias de desenvolvimento, como o CPF, são particularmente vulneráveis ao 

estresse em fases precoces da vida, podendo resultar em déficits nas FE do 

indivíduo. Essas disfunções podem contribuir para o estabelecimento de 

psicopatologias pela influência que as FE apresentam na regulação do humor. Os 

mesmos autores constataram ainda que enquanto déficits nas funções cognitivas 

apresentaram melhora após certo tempo de retirada do fator estressor, patologias 

relacionadas a alterações emocionais e regiões do cérebro associadas a elas, como 

a amígdala parecem ser mais resistentes. Segundo eles, isso pode contribuir para 
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as taxas elevadas de ansiedade e transtornos do humor observados em adultos com 

histórico de estresse em fases precoces da vida (Pechtel, Pizzagalli, 2011). 

 

3.6 Resiliência 

 

Resiliência é um termo utilizado para se referir a processos dinâmicos, tanto 

psicológicos quanto biológicos, que permitem que um indivíduo retorne ao estado 

basal após enfrentar situações estressoras, como contextos de adversidade e de 

ameaça (Luthar et al., 2000; Masten, 2014). De maneira geral, a resiliência está 

relacionada ao não desenvolvimento de danos psicológicos ou transtornos 

psiquiátricos, como transtorno de estresse pós-traumático, transtornos de ansiedade 

e transtorno depressivo maior, após a exposição a situações traumáticas (Osório et 

al., 2017).  

Os estudos sobre aspectos que facilitam um bom enfrentamento do sujeito, 

apesar da exposição a situações de adversidade tiveram início nos anos 1970, com 

investigações sobre pacientes com esquizofrenia. De acordo com Garmezy (1973), a 

situação de vida prévia do indivíduo, como seus ancestrais e experiências vividas na 

infância e adolescência, seria um fator preditivo da gravidade da esquizofrenia. No 

ano seguinte, o mesmo autor relatou a importância da interação entre fatores 

genéticos, psicológicos (personalidade) e sociais (nível socioeconômico), para a 

compreensão da vulnerabilidade ao desenvolvimento da esquizofrenia (Garmezy, 

1974).  

Nesta direção, um estudo longitudinal com crianças do Hawaii, 

acompanhadas desde o período pré-natal até os 18 anos de idade mostrou que uma 

deficiência no cuidado parental, uma pobre interação pais-criança e o estresse 

perinatal decorrente de situações socioeconômicas desfavoráveis podem ser 

considerados fatores de risco para o desenvolvimento de problemas 

comportamentais e de aprendizagem na infância (Werner e Smith, 1979). Em 

contrapartida, o acompanhamento destes indivíduos até os 32 anos de idade revelou 

cinco fatores de proteção ao longo do desenvolvimento infantil que pareceram 

favorecer uma vida adulta saudável: características de personalidade que facilitaram 

o relacionamento com pais, professores, amigos e familiares no geral; 

características de personalidade que facilitaram o uso eficiente de habilidades 

cognitivas e emocionais, como crenças de superação, planos de carreira e 
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responsabilidades domésticas; cuidado parental e boa escolaridade da mãe; suporte 

de cuidadores adultos (pais, familiares e membros da comunidade) em que a criança 

podia depositar confiança; e enfim a existência de oportunidades em fases de 

transição da vida (da escola para o trabalho, de solteiro a casado, etc.) (Werner, 

1992). 

Paralelamente, estudos publicados ao longo da segunda metade do século 

XX explicaram os mecanismos fisiológicos envolvidos na resposta ao estresse e as 

consequências da exposição a estímulos estressores sobre o organismo e no 

desenvolvimento de transtornos psiquiátricos (Levine e Ursin, 1991; McEwen, 

Stellar, 1993), como citado acima. Estes conhecimentos, apesar de inicialmente 

focados nos mecanismos psicopatológicos do estresse, possibilitaram também a 

compreensão sobre os mecanismos neurobiológicos envolvidos na resiliência, como 

neurotransmissores, neuropeptídios e hormônios (Charney, 2004). Atualmente, os 

estudos sobre resiliência postulam que ao longo do desenvolvimento humano, 

fatores ligados à genética e ao funcionamento biológico do organismo (endógenos) e 

fatores relacionados ao ambiente e ao contexto de vida (exógenos) podem facilitar a 

resiliência ou contribuir para vulnerabilidade ao desenvolvimento de transtornos 

psiquiátricos frente a um contexto de trauma.  

Dentre os fatores endógenos considerados facilitadores da resiliência é 

possível citar: concentrações elevadas de neuropeptídeo Y, menor liberação de 

noradrenalina como resposta ao estresse, menor concentração de CRH, maior 

concentração de Dihidroepiandrosterona (DHEA) (Osório et al., 2017), 

funcionamento executivo adequado (Sapienza, Masten, 2011) e traços de 

personalidade que permitem o domínio/controle de situações, que facilitam o 

engajamento em relacionamentos e que estão ligados à baixa reatividade emocional 

(Prince-Embury, 2015). Por outro lado, cuidado e apego parental, rede de suporte 

proveniente de familiares e amigos, espiritualidade e escolaridade/educação 

adequada são considerados fatores exógenos facilitadores da resiliência (Sapienza, 

Masten, 2011).  

 
4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Participantes 
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Participaram do presente estudo 63 crianças e adolescentes, entre 7 e 17 anos 

de idade, de ambos os sexos. Destes, 32 indivíduos compuseram o grupo LLA, 28 

compuseram o grupo CTL 1 e 3 fizeram parte do grupo CTL 2. Foram excluídos da 

amostra os participantes, tanto do grupo LLA quanto dos grupos CTL 1 e 2, que 

tiveram pontuações inferiores a 80 na avaliação da eficiência intelectual, com 

deficiência motora ou sensorial, ou ainda com histórico de diagnósticos neurológicos 

ou psiquiátricos. Essas condições poderiam prejudicar a participação ativa destes 

sujeitos nos procedimentos de avaliação neuropsicológica, assim como 

comprometer seus resultados. 

 

4.1.1 Grupo LLA 

 

Crianças e adolescentes livres de doença, há pelo menos seis meses, após 

tratamento para LLA, que não tenham realizado transplante de medula óssea. 

Residentes de diferentes estados do Brasil, todos eles estão atualmente em 

acompanhamento nos serviços ambulatoriais do A.C. Camargo Cancer Center, do 

Grupo de Apoio ao Adolescente e à criança com Câncer (GRAACC) ou do Instituto 

de Tratamento do Câncer Infantil (ITACI), três centros de referência para o 

tratamento oncológico infantil da cidade de São Paulo, Brasil. Por se tratarem de 

centros de referência em oncologia, durante o tratamento todas as crianças tiveram 

acesso a classe hospitalar, de acordo com a lei federal 9.394, brinquedoteca, 

seguindo a lei federal 11.104 e atendimento multidisciplinar, incluindo 

acompanhamento psicológico, segundo a portaria 3.535 do ministério da saúde.  

 

4.1.2 Grupo CTL 1 

 

Voluntários em desenvolvimento típico, sem histórico oncológico, pareados ao 

grupo LLA por idade, sexo e tipo de escola em que estudam atualmente (pública ou 

particular) e residentes da cidade de São Paulo, Brasil.  

 

4.1.3 Grupo CTL 2 
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Irmãos dos participantes do grupo LLA, em desenvolvimento típico, sem 

histórico oncológico e que atendessem ao critério de idade de inclusão.  

 

4.2 Procedimento 

 

O presente estudo obteve aprovação do comitê de ética e pesquisa da 

UNIFESP sob o número 0271/2017 e dos comitês de ética de todas as instituições 

envolvidas. Após as aprovações, os participantes do grupo LLA e seus irmãos 

(grupo CTL 2) que preenchiam aos critérios de inclusão e seus responsáveis foram 

convidados a participar da pesquisa. Para tal, foram encaminhados para avaliação 

no Núcleo de Atendimento Neuropsicológico Infantil/ Associação Fundo de Incentivo 

(NANI/AFIP) em dia e horário combinados de acordo com sua disponibilidade.   

Após a coleta de dados do grupo LLA e do grupo CTL 2, alunos de duas 

escolas da cidade de São Paulo, uma pública e uma privada, foram convidados a 

participar da pesquisa como grupo CTL 1 de acordo com idade e sexo. Após 

manifestação de interesse dos pais quanto à participação da criança no presente 

estudo, estes foram avaliados na própria escola. Um dos pais ou cuidador primário 

das crianças de ambos os grupos preencheu questionários de avaliação de sintomas 

de depressão, ansiedade-traço e ansiedade-estado. A avaliação dos pais se deu a 

partir de escalas de auto relato enquanto aguardavam a avaliação neuropsicológica 

do filho.  

Os participantes dos três grupos foram submetidos a uma avaliação 

neuropsicológica, em salas apropriadas (com isolamento acústico e com controle de 

estímulos visuais) e composta por instrumentos validados para o uso no Brasil e com 

dados normativos representativos para idade da amostra. Estes instrumentos serão 

descritos a seguir. Todos os participantes e seus responsáveis assinaram o termo 

de assentimento e consentimento, respectivamente. Uma semana após a avaliação, 

os responsáveis receberam um relatório com todos os resultados, suas implicações 

clínicas e, nos casos em que foi necessário, os devidos encaminhamentos.  

 

4.3 Instrumentos 

 

4.3.1 Avaliação do Q.I.  
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Para determinação do quociente de inteligência (QI) foram utilizadas a Escala 

Wechsler de Inteligência para Crianças – 4ª Edição (WISC-IV) (Wechsler, 2013) nos 

participantes com até 16 anos e 11 meses de idade e a Escala de Inteligência 

Wechsler para Adultos – 3ª Edição (WAIS-III) (Wechsler, 2004) nos participantes a 

partir de 17 anos de idade.  A bateria Wechsler é um instrumento clínico, de 

aplicação individual, para avaliar a capacidade intelectual. O WISC-IV é composto 

por 15 sub-testes e o WAIS-III por 14 sub-testes, distribuídos em 4 índices: Índice de 

Compreensão Verbal, Índice de Organização Perceptual, Índice de Memória 

Operacional e Índice de Velocidade de Processamento, além do QI Total. 

 

4.3.2 Avaliação das funções executivas 

 

4.3.2.1 Controle inibitório e flexibilidade mental 

 

 Teste dos Cinco Dígitos (FDT) (Sedó et al., 2015) - Trata-se de um 

instrumento de avaliação breve a partir de quatro tarefas: Leitura, Contagem, 

Escolha e Alternância. As duas primeiras enfatizam processos simples e 

automáticos, e as duas últimas, velocidade de processamento, atenção e 

subcomponentes das FE (controle inibitório e flexibilidade mental). As pontuações 

deste teste foram transformadas em percentil e quanto maior o percentil, melhor o 

desempenho do sujeito. São consideradas dentro da média os valores entre os 

percentis entre 25 e 74; 

Avaliação neuropsicológica do desenvolvimento (NEPSY II), tarefas 

Classificando Animais (CA) e Inibindo Respostas (IR) (Argollo et al., 2009) – CA 

avalia flexibilidade mental a partir da habilidade de formular conceitos básicos, de 

classificar estes conceitos em categorias, e de alternar o conjunto de um conceito 

para outro. O indivíduo classifica cartões em dois grupos de quatro, utilizando 

critérios de classificação de sua auto iniciativa. IR avalia controle inibitório a partir da 

habilidade de inibir respostas automáticas em favor de respostas novas e, 

posteriormente, flexibilidade mental através da habilidade de alternar os tipos de 

respostas. Neste teste as pontuações são fornecidas em escore-t e transformados 

em escore ponderado. Quanto maior a pontuação, melhor é o desempenho do 
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indivíduo, sendo que o desempenho mínimo esperado em cada tarefa é um escore 

ponderado igual a 8. 

 

4.3.2.2 Memória operacional  

 

Índice de Memória Operacional (IMO) das escalas Wechsler (WISC-IV e WAIS-

III) – avalia a capacidade de memória operacional através de dois sub-testes: 

Dígitos, em que o indivíduo deve repetir sequências crescentes de números na 

ordem inversa à apresentada; e Sequência de Números e Letras, em que é 

solicitado ao avaliando que organize mentalmente as letras em ordem alfabética e 

os números em ordem crescente para cada uma das sequências dadas. As 

pontuações finais geradas por este índice são fornecidas em QI, sendo 

considerados melhores os maiores quocientes. A pontuação mínima esperada (em 

QI) é 90.  

O IMO avalia apenas o domínio verbal da memória operacional, mas é 

amplamente usado na literatura para determinação do perfil de memória operacional 

global (REFERÊNCIAS). Por já fazer parte da bateria de avaliação do QI global, a 

utilização deste índice possibilita um protocolo de avaliação neuropsicológica menos 

extenso, facilitando a adesão dos participantes de pesquisa. 

 

4.3.2.3 Atenção 

 

Continuous Performance Test 2ª edição (CPT 2) (Conners, 2004) - Trata-se de 

um teste informatizado, que envolve a apresentação rápida de estímulos (letras), 

tendo um alvo determinado (X), em intervalos variáveis de tempo de exposição inter-

estímulos. Solicita-se ao indivíduo que responda prontamente a qualquer letra, 

exceto o alvo, teclando na barra de espaços do computador. Os escores referem-se 

às taxas de erros por omissão, de erros por co-omissão (falsos alarmes), tempo 

médio de reação, entre outros, e permitem inferir indicadores de desatenção, 

impulsividade e baixa vigilância. A pontuação gerada é em escore-t e a interpretação 

sobre a presença ou ausência de problemas de atenção é dada pelo próprio 

software.  

Além dos testes neuropsicológicos, para avaliação das FE foi utilizada a versão 
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brasileira para pais do Behavior Rating Inventory of Executive Functions (BRIEF) 

(Carim et al., 2012), que trata-se de uma escala ecológica de avaliação das FE de 

crianças e adolescentes entre 5 e 18 anos de idade a partir do relato dos pais. É 

constituída por 86 questões sobre a frequência (nunca, algumas vezes, 

frequentemente) que a criança emite alguns comportamentos em sua vida diária. O 

resultado da escala oferece uma mensuração global do funcionamento executivo a 

partir de dois índices: o de regulação do comportamento e o de meta-cognição. O 

índice de regulação do comportamento inclui três domínios: inibição, flexibilidade 

mental e controle emocional; enquanto que o índice de metacognição inclui cinco 

domínios: iniciativa, memória operacional, planejamento/organização, organização 

do material e monitoramento. São geradas pontuações em escore-t para cada 

domínio, sendo considerados com prejuízos aqueles domínios com pontuações 

acima de 65.  

 

4.3.3 Avaliação emocional e de resiliência 

 

4.3.3.1 Resiliência 

 

Escala de Resiliência para Crianças e Adolescentes (Prince-embury, 2011), 

traduzida para o português e validada para o Brasil por Barbosa (2008) -  avalia 

traços de personalidade de crianças e adolescentes que facilitam a resiliência para 

lidar com situações de estresse. É composta por três sub-escalas autoaplicáveis 

com respostas do tipo Likert, sendo elas: controle - contém 20 questões que 

investigam aspectos relacionados ao otimismo, adaptabilidade e auto eficácia; 

capacidade de relacionamento – composta por 24 itens que avaliam áreas como 

confiança, apoio, conforto e tolerância; e reatividade emocional – composta por 20 

itens que avaliam aspectos como sensibilidade, recuperação e agressividade. Nas 

duas primeiras sub-escalas maiores pontuações significam mais traços facilitadores 

da resiliência, enquanto na sub-escala de reatividade emocional, quanto maior a 

pontuação, mas reativa a criança relata ser, o que não facilitaria a resiliência.  

 

4.3.3.2 Estresse 
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  Os sintomas de estresse dos participantes com até 15 anos de idade foram 

mensurados a partir da Escala de Stress Infantil (ESI) (Lucarelli, Lipp, 1999), que 

avalia sintomas físicos, psicológicos, psicológicos com componente depressivo e 

psicofisiológicos de estresse. É composta por 35 afirmações e as respostas são 

dadas por meio de uma escala de cinco pontos do tipo Likert, conforme a frequência 

com que os sujeitos experimentam os sintomas apontados pelas afirmações. Quanto 

maior a pontuação para cada tipo de sintoma, maiores as consequências do 

estresse sobre a criança.  

 

4.3.3.3 Depressão, ansiedade e problemas de conduta 

 

Child Behavior Checklist (CBCL) (Bordin et al., 2010) – é uma escala ecológica 

que investiga indicadores de problemas comportamentais em crianças e 

adolescentes a partir da percepção dos pais. É constituído por 113 questões 

relativas à observação de sintomas de perfil de internalização (ex: 

ansiedade/depressão, isolamento) ou de externalização (violação de regras, 

agressividade), nos últimos seis meses. Para cada item os pais respondem a uma 

escala de frequência que indica, respectivamente: 0 – não verdadeiro; 1- um pouco 

verdadeiro/ algumas vezes verdadeiro; 2 – muito verdadeiro/ frequentemente 

verdadeiro. São geradas pontuações em escore-t sobre problemas afetivos, 

problemas de ansiedade, problemas de conduta, entre outros. Quanto maior a 

pontuação, maiores são os problemas relatados pelos pais.  

 

4.3.4 Avaliação emocional de um dos pais 

 

Inventário de depressão de Beck (BDI), versão brasileira (Cunha, 2001) – trata-

se de uma escala de auto relato, que contém 21 itens sobre a frequência de 

sintomas cognitivos‐afetivos relacionados à depressão. Para cada item o indivíduo 

assinala a frequência/intensidade, em escala do tipo Likert, em que identifica um 

sintoma depressivo. Ao final a pontuação é somada e quanto maior ela for, mais 

sintomas relacionados à depressão o indivíduo apresenta. Até 13 pontos sãos 

considerados sintomas mínimos de depressão, de 14 a 19 sintomas leves, de 20 a 

28 sintomas moderados e de 29 a 63 sintomas graves.  
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Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE) (Pasquali, 1994) - compreende 

duas escalas paralelas para medir a ansiedade-traço e a ansiedade-estado, sendo 

cada uma delas constituída por 20 itens. É um instrumento do tipo Likert, com 

escores que variam de 1 (quase nunca) a 4 (quase sempre) para o IDATE-Traço e 1 

(absolutamente não) a 4 (muitíssimo) para o IDATE-Estado. Ao final, a pontuação é 

somada, e quanto maior ela for, mais sintomas relacionados à ansiedade o indivíduo 

apresenta. Pontuações entre 0 e 25 são consideradas nível baixo de ansiedade, 

entre 26 e 31 nível médio e entre 31 e 50 nível alto.  

 

4.4 Análise estatística 

 

Características demográficas e, no caso do grupo LLA, clínicas, foram descritas 

em frequência (%) e medidas de dispersão (média e desvio-padrão (D.P.)) para 

caracterização da amostra. Os dados obtidos pela avaliação neuropsicológica foram 

obtidos em escore-t, percentil ou quociente de inteligência, de acordo com as 

normas de referência de cada teste, possibilitando a comparação dos resultados 

com os valores normativos da população geral. Apenas nos casos das escalas de 

estresse e resiliência, respondidas pelas crianças, e das escalas de depressão e 

ansiedade, respondidas pelos pais, foram relatadas as pontuações brutas, por não 

fornecerem normas de referência. 

Foram utilizadas análises com General Linear Model (GLM) multivariado com 

dois objetivos:  

1. Verificar o efeito do grupo (CTL 1 e LLA) e de características emocionais 

dos pais (BDI e IDATE-T) sobre os resultados da avaliação 

neuropsicológica e sobre os resultados das escalas ecológicas de avaliação 

de FE e problemas comportamentais (BRIEF e CBCL).  

2. Verificar o efeito do grau de risco (baixo, intermediário e alto), da idade no 

momento da avaliação e do tempo desde o término do tratamento sobre os 

resultados da avaliação neuropsicológica do grupo LLA.  

Nas análises, os grupos foram considerados como variáveis independentes 

categóricas; as variáveis BDI, IDATE-T, idade e tempo deste o término do 

tratamento foram considerados covariáveis e os resultados dos testes e escalas 

como variáveis dependentes. As variáveis dependentes foram utilizadas em blocos 
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nas análises, de acordo com as relações teóricas entre elas. Os blocos foram: 

estresse, resiliência, funções executivas, BRIEF e CBCL.  

Análises posteriores para melhor interpretação dos efeitos encontrados foram 

realizadas da seguinte maneira: 

1. Quando foi encontrado efeito de uma covariável sobre uma variável 

dependente foi realizada análise posterior de regressão linear simples, 

sendo que a covariável foi considerada a variável preditora e a variável 

dependente foi mantida como tal para obter dados descritivos deste efeito, 

como Coeficiente Beta e R2. 

2. Quando foi encontrado efeito de uma covariável e de grupo sobre alguma 

variável dependente foi realizada análise posterior de correlação de 

Pearson entre a covariável e a variável dependente para cada grupo 

separadamente. Esta análise possibilitou inferir em qual grupo a covariável 

exerceu maior efeito.  

Os resultados do teste de atenção CPT 3, por serem fornecidos de maneira 

categórica, foram analisados pelo teste de qui-quadrado. Foi investigada a 

associação entre grupo (CTL 1 e LLA) e desatenção e entre grupo e dificuldade de 

atenção sustentada. Para cada participante, foram utilizados os critérios de 

classificação "não" (quando não houve dificuldade de atenção), "leve" (quando o 

participante apresentou dificuldade leve de atenção) e "forte" (quando o sujeito 

apresentou fortes indícios de dificuldade atencional). A comparação entre os grupos 

CTL 2 e LLA se deu apenas em nível descritivo, devido à baixa quantidade de 

indivíduos do grupo CTL 2.  

Para comparar os grupos CTL 1 e LLA quanto aos sintomas de ansiedade e 

depressão dos pais foi utilizada ANOVA de uma via. Por fim, análises de correlação 

de Pearson foram utilizadas para medir a força das correlações entre os resultados 

da avaliação de estresse e de resiliência das crianças e suas pontuações nos testes 

de FE. Todas as análises estatísticas foram realizadas com o programa Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS), versão 18.0.  

 

5 RESULTADOS 

5.1 Descrição da amostra 
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 A tabela 1 sintetiza os dados demográficos e de QI dos grupos CTL 1 e 2 e 

LLA. Os grupos foram semelhantes quanto ao sexo, idade média e nível 

socioeconômico dos participantes.  

 

Tabela 1. Dados demográfico e de QI dos participantes em média ± D.P. ou N (%), por grupo.  

Variável 

No. 

CTL1  
(N = 28) 

CTL 2 
(N = 3) 

LLA  
(N = 32) 

Idade atual 11,6 ± 2,6 12,0 ± 1,0 11,1 ± 3,0 

QI 110,7 ± 12,5 105,0 ± 8,5 105,2 ± 15,6 

Sexo 
M 19,0 (67,8) 2,0 (66,6) 19,0 (59,4) 

F 9,0 (32,2) 1,0 (33,3) 13,0 (40,6) 

Nível Socioeconômico 

A 5,0 (17,8) 1,0 (33,3) 7,0 (21,9) 

B1 6,0 (21,4) 2,0 (66,6) 8,0 (25,0) 

B2 14,0 (50,0) 0 8,0 (25,0) 

C1 3,0 (10,7) 0 7,0 (21,9) 

C2 0 0 1,0 (3,1) 

D-E 0 0 1,0 (3,1) 

Nota: D.P. = Desvio Padrão. 

 

 Os dados clínicos do grupo LLA, divididos por classificação de risco (baixo, 

intermediário ou alto), podem ser vistos na tabela 2. 

Tabela 2. Dados clínicos do grupo LLA em média ± D.P. ou N (%), por grupo de risco.  

Variável 

No. 

Risco 
Baixo  

(N = 11) 

Risco 
Intermediário 

 (N = 9) 

Risco Alto  
 

(N = 12) 

Idade atual (anos) 9,6 ± 3,0 11,9 ± 2,3 12,0 ± 3,0 

Idade ao início do tratamento (anos) 4,3 ± 0,9 6,5 ± 3,1 6,3 ± 3,0 

Duração do tratamento (meses) 27,2 ± 3,6 24,2 ± 0,8 27,2 ± 5,4 

Tempo desde o término do tratamento (meses) 44,2 ± 40,3 43,3 ± 18,7 43,1 ± 30,4 

Radioterapia 
Sim 0 3,0 (33,3) 4,0 (33,3) 

Não 11,0 (100) 6,0 (66,6) 8,0 (66,6) 

Nota: D.P. = Desvio Padrão. 

 

 Foram realizadas análises sobre a influência do grupo de risco, da idade e do 

tempo desde o término do tratamento sobre os resultados da avaliação 

neuropsicológica do grupo LLA. Os resultados mostraram que a idade atual exerceu 

efeito sobre o desempenho de flexibilidade mental da tarefa “Inibindo Respostas” do 

NEPSY II. Uma análise de regressão linear posterior, apenas com a variável 

dependente de flexibilidade mental do teste “Inibindo Respostas”, mostrou que a 

cada 0,6 anos a menos, o indivíduo teve um ponto a mais nesta tarefa (R2=0,13).  
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Não houve diferença entre os grupos de risco. Todos os resultados desta análise 

podem ser vistos na tabela 3 
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Tabela 3. Análises multivariadas (GLM) do efeito do grupo de risco, da idade atual e do tempo transcorrido desde o término do tratamento 
sobre os resultados da avaliação neuropsicológica do grupo LLA  
 

Bloco 
Variáveis 
Dependente do 
bloco 

Descrição Variáveis de efeito 

Média +/- D.P. Grupo de Risco Idade Atual Tempo desde o 
fim do 

tratamento 

Risco Baixo Risco 
Intermediário 

Risco alto P Eta 

Squared 

P Eta 
Squared 

P Eta 
Squared 

Estresse 

ESI Físicos 4,1 ± 4,4 4,8 ± 4,8 2,8 ± 3,5 0,59 0,04 0,87 0,01 0,33 0,04 

ESI Psicológicos 7,7 ± 6,7 8,5 ± 5,1 8,2 ± 5,8 0,76 0,02 0,19 0,07 0,18 0,07 

ESI Psicológicos 

CD 

4,7 ± 5,5 7,6 ± 6,1 4,2 ± 3,8 0,41 0,07 0,41 0,03 0,65 0,01 

ESI 

Psicofisiológicos 

7,5 ± 3,0 8,4 ± 6,1 8,1 ± 2,3 0,99 0,01 0,40 0,03 0,74 0,01 

Resiliência 

Resiliência 

Controle 

59,2 ± 6,0 50,5 ± 9,9 51,1 ± 11,7 0,42 0,06 0,32 0,04 0,97 0,01 

Resiliência 

Capacidade de 

Relacionamento 

77,8 ± 7,9 65,2 ± 15,9 66,2 ± 20,1 0,39 0,07 0,24 0,05 0,93 0,01 

Resiliência 

Reatividade 

Emocional 

18,7 ± 17,3 17,2 ± 7,7 24,3 ± 13,8 0,66 0,03 0,30 0,04 0,89 0,01 

Funções 
Executivas 

IMO 99,8 ± 9,7 98,2 ± 8,9 95,4 ± 12,9 0,19 0,11 0,35 0,03 0,37 0,03 

FLEX CA 9,1 ± 3,3 7,5 ± 2,3 7,4 ± 1,9 0,27 0,09 0,53 0,01 0,10 0,10 

FLEX IR 9,2 ± 2,3 9,6 ± 4,6 10,3 ± 4,7 0,57 0,04 0,05 0,14 0,75 0,01 

FLEX FDT 54,1 ± 29,2 56,9 ± 27,9 46,4 ± 31,7 0,46 0,05 0,75 0,01 0,46 0,02 

INIB IR 9,8 ± 3,1 9,7 ± 3,2 10,2 ± 2,7 0,68 0,03 0,29 0,04 0,98 0,01 

INIB FDT 39,6 ± 26,1 59,2 ± 14,0 56,2 ± 31,3 0,24 0,10 0,93 0,01 0,55 0,01 

D.P. = Desvio Padrão; CD = Componente depressivo; IMO = índice de memória operacional; FLEX CA = teste classificando animais do NEPSY; FLEX 
IR = tarefa de flexibilidade mental do teste inibindo respostas do NEPSY; FLEX FDT = tarefa de flexibilidade mental do FDT; INIB IR = tarefa de 
controle inibitório do teste inibindo respostas do NEPSY; INIB FDT = tarefa de controle inibitório do FDT. Valores de p < 0,05 estão indicados em 
negrito.
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5.2 Comparação entre os grupos 

 

  Foram realizadas análises descritivas e de comparação entre os grupos CTL 1 

e LLA, controlada para as variáveis de aspectos emocionais dos pais. 

Primeiramente, os resultados mostraram que, de acordo com os dados normativos 

de cada instrumento, as pontuações obtidas pelos participantes de ambos os grupos 

estiveram, em média, dentro do esperado para a faixa etária. Posteriormente, não foi 

observada diferença significativa entre os grupos CTL 1 e LLA para o desempenho 

na avaliação neuropsicológica e no nível de estresse e resiliência, como pode ser 

visto na tabela 4. Por outro lado, a comparação dos resultados do BRIEF e do CBCL 

entre os grupos CTL 1 e LLA, também controlados para as variáveis de aspectos 

emocionais dos pais, revelou melhor desempenho do grupo LLA no que diz respeito 

à variável flexibilidade mental do BRIEF. Estes resultados podem ser vistos na 

tabela 5. 

 Não foi possível comparar os grupos CTL 2 e LLA, devido ao pequeno tamanho 

amostral do grupo CTL 2. Poucos participantes do grupo LLA tinham irmãos que se 

encaixavam dentro dos critérios de idade de inclusão, prejudicando o tamanho 

amostral deste grupo. Apesar disso, os resultados da avaliação neuropsicológica 

destes participantes e de seus respectivos irmãos do grupo LLA estão descritos em 

média e desvio padrão na tabela 4 e em valores brutos na tabela 5.  

 O teste de qui-quadrado não evidenciou associações significativas entre 

pertencer a um grupo (CTL 1 ou LLA) e os resultados de desatenção e de 

dificuldade de atenção sustentada avaliadas pelo CPT 3. As frequências de cada 

resultado do teste de atenção, por grupo, estão expostas na tabela 6.  
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Tabela 4. Dados descritivos, por grupo, e análises multivariadas (GLM) do efeito do grupo, do BDI e do IDATE-traço dos 
pais sobre os resultados da avaliação neuropsicológica dos filhos.  
 

Bloco 
Variáveis 
Dependente  

Descrição Variáveis de efeito 

Média +/- D.P. Grupo BDI IDATE-T 

CTL 1 LLA P Eta 

Squared 

P Eta 

Squared 

P Eta 
Squared 

Estresse 

ESI Físicos 4,6 ± 4,2 3,9 ± 4,2 0,51 0,01 0,38 0,02 0,29 0,02 

ESI Psicológicos 8,6 ± 5,2 8,1 ± 5,8 0,57 0,01 0,16 0,04 0,12 0,05 

ESI Psicológicos 

CD 

4,5 ± 4,0 5,3 ± 5,2 0,50 0,01 0,51 0,01 0,64 0,01 

ESI 

Psicofisiológicos 

6,8 ± 3,8 8,0 ± 3,9 0,29 0,02 0,76 0,01 0,80 0,01 

Resiliência 

Resiliência 

Controle 

55,0 ± 9,8 52,8 ± 22,2 0,52 0,01 0,65 0,01 0,76 0,01 

Resiliência 

Capacidade de 

Relacionamento 

70,6 ± 12,6 68,3 ± 15,9 0,63 0,01 0,97 0,01 0,52 0,01 

Resiliência 

Reatividade 

Emocional 

22,5 ± 12,6 21,5 ± 14,2 0,71 0,01 0,37 0,01 0,15 0,03 

Funções 
Executivas 

IMO 100,4 ± 12,7 96,9 ± 13,2 0,52 0,01 0,11 0,04 0,37 0,01 

FLEX CA 8,5 ± 3,3 7,8 ± 2,6 0,31 0,01 0,66 0,01 0,67 0,01 

FLEX IR 9,0 ± 3,3 9,2 ± 4 0,54 0,03 0,97 0,01 0,82 0,01 

FLEX FDT 54,0 ± 24 52,0 ± 27,9 0,93 0,02 0,37 0,01 0,16 0,03 

INIB IR 8,9 ± 3,2 10,0 ± 2,8 0,06 0,06 0,01 0,15 0,05 0,07 

INIB FDT 41,1 ± 25,8 49,9 ± 26,6 0,20 0,01 0,54 0,01 0,66 0,01 

D.P. = Desvio Padrão; CD = Componente depressivo; IMO = índice de memória operacional; FLEX CA = teste classificando animais 
do NEPSY; FLEX IR = tarefa de flexibilidade mental do teste inibindo respostas do NEPSY; FLEX FDT = tarefa de flexibilidade 
mental do FDT; INIB IR = tarefa de controle inibitório do teste inibindo respostas do NEPSY; INIB FDT = tarefa de controle inibitório 

do FDT. Valores de p < 0,05 estão indicados em negrito. 
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Tabela 5. Dados descritivos, por grupo, e análises multivariadas (GLM) do efeito do grupo, do BDI dos pais e do 
IDATE-traço dos pais sobre os resultados do BRIEF e do CBCL. 
 

Bloco 
Variáveis 
Dependentes 

Descrição Variáveis de efeito 

Média +/- D.P. Grupo BDI IDATE-T 

CTL 1 LLA P Eta 

Squared 

P Eta 

Squared 

P Eta 
Squared 

CBCL 

Problemas 

afetivos 

58,9 ± 9,8 58,7 ± 8,9 0,62 0,01 0,86 0,01 0,05 0,06 

Problemas de 

ansiedade 

60,2 ± 7,7 60,5 ± 8,3 0,72 0,01 0,17 0,03 0,48 0,01 

Problemas de 

conduta 

55,1 ± 7,1 53,5 ± 5,3 0,10 0,05 0,91 0,01 0,01 0,13 

BRIEF 

Memória 

Operacional 

54,5 ± 14,2 54,7 ± 10,4 0,87 0,01 0,91 0,01 0,17 0,03 

Inibição 52,8 ± 11,7 50,9 ± 7,8 0,18 0,03 0,89 0,01 0,01 0,12 

Flexibilidade 

Mental 

56,4 ± 13,9 50,9 ± 10,3 0,02 0,09 0,93 0,01 0,03* 0,08 

Valores de p < 0,05 estão indicados em negrito. * - Influência do IDATE-T dos pais sobre os resultados de Flexibilidade 
mental do BRIEF apenas no grupo CTL1 (correlação de Pearson r = 0,546; p = 0,01).  
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Tabela 6. Descrição, em valores brutos, dos resultados da avaliação neuropsicológica do grupo CTL 2 e de seus respectivos 
irmãos do grupo LLA. 
 

Variável Irmão 1 LLA 1 Irmão 2 LLA2 Irmão 3 LLA 3 

Sintomas de Estresse 

Físicos 0 0 1,0 5,0 5,0 6,0 

Psicológicos 14,0 0 1,0 17,0 5,0 18,0 

Psicológicos CD 4,0 4,0 1,0 1,0 2,0 5,0 

Psicofisiológicos 6,0 1,0 3,0 7,0 5,0 10,0 

Resiliência 

Controle 52,0 60,0 78,0 56,0 48,0 64,0 

Capacidade de Relacionamento 69,0 89,0 93,0 74,0 87,0 88,0 

Reatividade Emocional 25,0 2,0 3,0 18,0 38,0 26,0 

QI Total WISC-IV 106,0 107,0 113,0 121,0 96,0 110,0 

Memória Operacional WISC-IV 97,0 109,0 103,0 109,0 91,0 103,0 

Flexibilidade Mental 

NEPSY Classificando Animais 10,0 9,0 11,0 10,0 6,0 8,0 

NEPSY Inibindo Respostas 11,0 10,0 8,0 10,0 8,0 12,0 

Five Digit Test 60,0 40,0 63,0 77,0 17,0 13,0 

Controle Inibitório 
NEPSY Inibindo Respostas 14,0 12,0 10,0 13,0 12,0 12,0 

Five Digit Test 58,0 57,0 84,0 37,0 41,0 7,0 

Atenção 
Desatenção Leve Leve Não Leve Não Forte 

Dificuldade de atenção 
sustentada 

Leve Não Não Não Não Leve 

Funções Executivas – BRIEF 

Memória Operacional 58,0 48,0 43,0 57,0 40,0 48,0 

Inibição 50,0 56,0 42,0 60,0 50,0 42,0 

Flexibilidade Mental 81,0 53,0 45,0 47,0 45,0 40,0 

Problemas de comportamento - 
CBCL 

Problemas Afetivos 85,0 59,0 62,0 51,0 51,0 50,0 

Problemas de Ansiedade 70,0 50,0 66,0 52,0 50,0 50,0 

Problemas de Conduta 61,0 57,0 70,0 50,0 57,0 61,0 

Nota: CD = Componente Depressivo; Não = não houve dificuldade de atenção; Leve = dificuldade leve de atenção); Forte = fortes indícios 
de dificuldade atencional. 
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Tabela 7. Descrição (em frequência) dos resultados da avaliação da atenção dos 
grupos CTL 1, CTL 2 e LLA. 
 

Variável Resultado 

                 N (%) 

CTL1  
(N = 28) 

CTL 2 
(N = 3) 

LLA  
(N=32) 

Desatenção 

Não 17,0 (60,7) 2,0 (66,6) 17,0 (53,1) 

Leve 8,0 (28,6) 1,0 (33,3) 9,0 (28,1) 

Forte 3,0 (10,7) 0 (0,0) 6,0 (18,7) 

Dificuldade de 
atenção 
sustentada 

Não 12,0 (42,8) 2,0 (66,6) 19,0 (59,4) 

Leve 13,0 (46,4) 1,0 (33,3) 9,0 (28,1) 

Forte 3,0 (10,7) 0 (0,0) 4,0 (12,5) 

Nota: Não = não houve dificuldade de atenção; Leve = dificuldade leve de atenção; Forte = 
fortes indícios de dificuldade atencional. 
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5.3 Avaliação dos pais 

 

5.3.1 Comparação entre os grupos 

 

As análises descritivas do grupo CTL 1 e LLA revelaram que os pais 

dos participantes de ambos apresentaram sintomas de ansiedade-traço e 

ansiedade-estado em nível moderado (acima de 31 pontos). No BDI, por outro 

lado, foi identificada ausência de sintomas depressivos nos pais dos voluntários 

de ambos os grupos (abaixo de 13 pontos). Não houve diferença significativa 

nas pontuações das escalas respondidas entre pais dos participantes dos 

grupos LLA e controle, conforme pode ser visto na tabela 8. 

Tabela 8. Descrição dos resultados da avaliação emocional 
dos pais e comparação (ANOVA) entre os grupos  

 

Variável 
Média +/- D.P. P 

CTL 1 LLA  

Sintomas de Depressão 7,1 ± 7,7 9,6 ± 9,0 0,25 

Sintomas de Ansiedade 
Traço 

37,6 ± 9,4 40,2 ± 11,0      0,33 

Sintomas de Ansiedade 
Estado 

38,4 ± 10,4 40,0 ± 12,3 0,61 

 

5.3.2 Efeito das características emocionais dos pais sobre a avaliação 

dos filhos 

 

A análise dos resultados apresentados na tabela 4, permite constatar que 

houve efeito das características emocionais dos pais sobre o desempenho dos filhos 

na tarefa de controle inibitório do teste “Inibindo Respostas” (R2=0,14). Este efeito foi 

identificado na amostra geral, sem diferença entre os grupos. A cada ponto a mais 

no BDI dos pais, foi observada uma redução de 0,21 pontos na tarefa de controle 

inibitório dos filhos e a cada ponto a mais no IDATE-T dos pais foi observado um 

aumento de 0,12 pontos na mesma tarefa de controle inibitório dos filhos.  

A tabela 5 mostra o efeito do grupo, do BDI e do IDATE-T sobre os 

resultados do BRIEF e do CBCL. Houve influência dos sintomas de ansiedade-traço 

dos pais sobre as variáveis “Problemas afetivos” e “Problemas de conduta” do CBCL 

e sobre as variáveis inibição e flexibilidade mental do BRIEF. Apesar disso, foi 

observado efeito tanto do IDATE-T quanto do grupo apenas sobre a variável 
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flexibilidade mental do BRIEF. Assim, para esta variável foram realizadas análises 

posteriores de correlação de Pearson, que mostraram a existência de influência da 

ansiedade-traço dos pais do grupo CTL 1 sobre a variável flexibilidade mental do 

BRIEF (r = 0,546; p = 0,01).  

 

5.4 Correlações entre estresse, resiliência e funções executivas 

 

Foram realizadas análises de correlação entre os resultados dos testes 

neuropsicológicos que avaliaram FE e as pontuações das escalas de estresse e 

resiliência para cada grupo (CTL 1 e LLA), separadamente. No grupo LLA os 

sintomas físicos de estresse foram negativamente correlacionados à tarefa de 

flexibilidade mental do sub-teste “Inibindo Respostas” (r = -0,48). Os sintomas 

psicológicos com componente depressivo foram negativamente correlacionados às 

tarefas de flexibilidade mental (r = -0,46) e de inibição (r = -0,43) do sub-teste 

“Inibindo Respostas” e os sintomas psicofisiológicos de estresse foram 

negativamente correlacionados à tarefa de flexibilidade mental do sub-teste “Inibindo 

Respostas” (r = -0,45) e à tarefa de flexibilidade mental do FDT (r = -0,40). Quanto a 

escala de resiliência, a sub-escala controle foi positivamente correlacionada à tarefa 

“Classificando Animais” de flexibilidade mental (r = 0,39) e a sub-escala reatividade 

emocional foi negativamente correlacionada à tarefa de flexibilidade mental do 

subteste “Inibindo Respostas” (r = -0,37).  

 No grupo CTL 1, as correlações encontradas foram positivas entre a sub-

escala reatividade emocional da escala de resiliência e as tarefas de memória 

operacional do WISC-IV (r = 0,41), flexibilidade mental (r = 0,57) e inibição do sub-

teste “Inibindo Respostas” (r = 0,48). A figura 1 apresenta dois heatmaps, que 

ilustram as matrizes de correlação de Pearson entre variáveis de aspectos 

psicológicos (resiliência e sintomas de estresse) e FE, por grupo, com destaque para 

as correlações significativas. Na tabela 9 estão os resultados em r e P de todas as 

correlações.  
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Figura 1. Matrizes de correlação de Pearson entre variáveis de aspectos psicológicos 
(resiliência e sintomas de estresse) e funções executivas, por grupo. Os eixos representam as 
variáveis, as cores representam os coeficientes de correlação de Pearson entre -1 e 1 (escala 
de cores abaixo da figura) e os * representam as correlações estatisticamente significativas (P  
< 0,05). ESI F = sintomas físicos da escala de stress infantil; ESI P = sintomas psicológicos da 
escala de stress infantil; ESI PCD = sintomas psicológicos com componente depressivo da 
escala de stresse infantil; ESI PF = sintomas psicofisiológicos da escala de stress infantil; 
RESIL C = sub-escala controle da escala de resiliência; RESIL CR = sub-escala de capacidade 
de relacionamento da escala de estresse infantil; RESIL RE = sub-escala reatividade emocional 
da escala de estresse infantil; IMO = índice de memória operacional do WISC-IV; FLEX FDT = 
tarefa de flexibilidade mental do FDT; INIB FDT = tarefa de controle inibitório do FDT; FLEX CA 
= teste classificando animais do NEPSY; INIB IR = tarefa de controle inibitório do teste inibindo 
respostas do NEPSY; FLEX IR = tarefa de flexibilidade mental do teste inibindo respostas do 
NEPSY.  
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Tabela 9. Correlação entre sintomas de estresse e os resultados dos testes de funções executivas, por grupo 

 ESI Físicos ESI Psicológicos ESI Psicológicos CD ESI Psicofisiológicos 

CTL LLA CTL LLA CTL LLA CTL LLA 

r P r P r P r P r p r P r P r P 

IMO 0,09 0,66 -0,16 0,42 0,14 0,5 -0,04 0,83 0,02 0,92 -0,19 0,34 0,17 0,42 -0,14 -0,49 

FLEX FDT -0,16 0,46 -0,21 0,28 -0,03 0,89 0,01 1,00 0,16 0,44 -0,29 0,13 -0,06 0,79 -0,40 0,03 

INIB FDT -0,10 0,96 -0,36 0,06 -0,04 0,84 -0,17 0,38 0,12 0,59 -0,15 0,43 -0,23 0,28 -0,12 0,55 

FLEX CA 0,13 0,52 -0,36 0,06 0,38 0,06 -0,15 0,44 -0,17 0,42 -0,18 0,35 -0,18 0,39 -0,07 0,71 

INIB IR -0,17 0,4 -0,28 0,14 0,04 0,46 -0,17 0,38 0,24 0,25 -0,43 0,02 0,1 0,65 -0,25 0,21 

FLEX IR -0,13 0,53 -0,48 0,01 0,06 0,79 -0,29 0,13 0,07 0,72 -0,46 0,01 -0,02 0,94 -0,45 0,01 

Nota: CD = Componente Depressivo; IMO = índice de memória operacional do WISC-IV; FLEX FDT = tarefa de flexibilidade mental do FDT; INIB FDT = tarefa 
de controle inibitório do FDT; FLEX CA = teste classificando animais do NEPSY; INIB IR = tarefa de controle inibitório do teste inibindo respostas do NEPSY; 
FLEX IR = tarefa de flexibilidade mental do teste inibindo respostas do NEPSY. Os valores de p < 0,05 estão indicados em negrito. 
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Tabela 10. Correlação entre resiliência e os resultados dos testes de funções executivas, por grupo 

 Resiliência Controle Resiliência Capacidade de Relacionamento Resiliência Reatividade Emocional 

CTL LLA CTL LLA CTL LLA 

r P r P r P r P r P r P 

IMO 0,21 0,29 0,10 0,57 0,01 0,95 0,08 0,64 0,41 0,03 -0,10 0,59 

FLEX 
FDT 

0,34 0,08 0,02 0,89 0,07 0,73 0,06 0,74 0,22 0,27 -0,27 0,14 

INIB FDT 0,27 0,18 -0,11 0,56 -0,25 0,19 -0,06 0,73 0,15 0,46 -0,20 0,28 

FLEX CA -0,03 0,89 0,39 0,03 0,13 0,52 0,25 0,17 -0,03 0,88 -0,21 0,25 

INIB IR 0,23 0,23 -0,01 0,94 0,20 0,30 -0,01 0,98 0,48 0,01 -0,33 0,06 

FLEX IR -0,01 0,97 -0,01 0,97 -0,02 0,19 0,01 0,94 0,57 0,01 -0,37 0,04 

Nota: IMO = índice de memória operacional do WISC-IV; FLEX FDT = tarefa de flexibilidade mental do FDT; INIB FDT = tarefa de controle inibitório do FDT; FLEX 
CA = teste classificando animais do NEPSY; INIB IR = tarefa de controle inibitório do teste inibindo respostas do NEPSY; FLEX IR = tarefa de flexibilidade mental 
do teste inibindo respostas do NEPSY. Os valores de p < 0,05 estão indicados em negrito. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 O primeiro objetivo do presente estudo foi investigar a existência de prejuízos 

em FE e de sintomas de estresse, depressão e ansiedade em crianças e 

adolescentes sobreviventes de LLA, em comparação a seus irmãos e a um grupo 

controle em desenvolvimento típico. O segundo objetivo foi verificar o efeito de 

variáveis como classificação de risco, idade atual e tempo transcorrido desde o 

término do tratamento sobre as FE e os aspectos emocionais dos sobreviventes de 

LLA. Devido ao pequeno tamanho da amostra não foi possível realizar análises de 

comparação entre os sobreviventes de LLA e seus irmãos. A comparação entre o 

grupo de sobreviventes e o grupo controle em desenvolvimento típico mostrou que o 

tratamento de LLA não teve impacto sobre as FE e os aspectos emocionais de 

crianças e adolescentes.  

 Estudos anteriores com sobreviventes de câncer infantil também relataram 

ausência de sintomas de estresse, ansiedade e depressão ( Zeltzer et al., 2008; 

Kazak et al., 2010; Phipps et al., 2014; Bitsko et al., 2016). Por outro lado, outros 

estudos sobre o impacto do tratamento para LLA nas FE de sobreviventes são 

heterogêneos quanto aos resultados, o que pode estar relacionado aos diferentes 

tipos de instrumentos utilizados na avaliação (Kingma et al., 2002; Campbell et al., 

2009; Robinson et al., 2010; Winter et al., 2014; Cheung et al., 2017). Apesar disso, 

diferentemente dos resultados do presente estudo, todos eles encontraram prejuízo 

em ao menos uma habilidade de FE em participantes tratados para LLA na infância. 

Dados relativos á idade e ao tempo desde o fim do tratamento para LLA podem 

estar relacionados com esta discordância de resultados e serão discutidos a seguir.  

 Nossos resultados mostraram que a idade teve efeito sobre o desempenho do 

grupo LLA em tarefa de flexibilidade mental, em concordância com a literatura que 

mostra uma relação entre prejuízos em FE e maior idade no momento da avaliação 

neuropsicológica ou maior tempo desde o término do tratamento para LLA (Kingma 

et al., 2002; Zeller et al., 2013; Kanellopoulos et al., 2016). Considerando esta 

relação, é possível observar que a idade média do grupo LLA do presente estudo é, 

ao menos, 3 anos menor do que a idade média dos participantes dos estudos que 

relataram prejuízos em FE (Kingma et al., 2002; Campbell et al., 2009; Robinson et 

al., 2010; Winter et al., 2014; Cheung et al., 2017).  
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 Um estudo com uma amostra brasileira de crianças ainda em tratamento e de 

sobreviventes encontrou performances abaixo do esperado em funções executivas, 

especificamente em flexibilidade mental e em controle inibitório. Apesar disso, 

análises de comparação entre grupos mostraram pior desempenho de crianças 

ainda em tratamento do que de sobreviventes (de Oliveira-Gomes et al., 2012). 

Condições relacionadas ao estado clínico e emocional de crianças ainda em 

tratamento podem ter contribuído para este resultado.  

 Além dos dados relativos ao tratamento, foram avaliadas as características 

emocionais dos pais atuais, como sintomas de depressão e ansiedade, e o efeito 

destas variáveis sobre a avaliação neuropsicológica dos filhos dos grupos CTL 1 e 

LLA. Não foi constatada diferença entre os pais do grupo LLA e os do grupo CTL 1 

quanto à presença de sintomas de depressão e ansiedade. Este resultado foi 

concordante com a literatura, que mostra que estes sintomas costumam estar 

elevados em pais de crianças recém diagnosticadas com LLA, mas que diminuem 

com o passar do tempo e após o término do tratamento (Boman et al., 2003; Pai et 

al., 2007; Vrijmoet-Wiersma et al., 2008).  

Não foi encontrado, no presente estudo, efeito das características emocionais 

atuais dos pais sobre os sintomas de estresse atuais e características favoráveis à 

resiliência atuais dos filhos. Por outro lado, a pontuação do IDATE-T dos pais teve 

influência sobre variáveis do BRIEF e do CBCL em ambos os grupos, ou seja, em 

como os pais avaliam seus filhos nesses questionários. Um estudo prévio mostrou a 

existência de correlação entre aspectos emocionais dos pais e sintomas de estresse 

dos filhos sobreviventes de câncer, realizada pelo índice de ansiedade e depressão 

do CBCL, escala de relato dos pais (Trask et al., 2003). Considerando os resultados 

do presente estudo, a ansiedade dos pais parece influenciar a forma como 

respondem o CBCL sobre os filhos, de maneira que a correlação encontrada pelo 

estudo de Trask e colaboradores (2003) pode ter sido enviesada. 

Os dados sobre a influência da ansiedade dos pais sobre os resultados do 

BRIEF podem contribuir para esclarecer uma discussão frequente na literatura sobre 

discrepâncias entre os resultados desta escala e os de testes de desempenho na 

avaliação de FE (Anderson et al., 2002; Vriezen, Pigott, 2002; Mcauley et al., 2010; 

Toplak et al., 2013). Essas diferenças têm sido justificadas a partir de duas 

hipóteses: 1) testes de desempenho são aplicados em ambiente controlado, 
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enquanto que os instrumentos de relato dos pais medem situações da vida diária, 

que acontecem em ambientes menos homogêneos (Anderson et al., 2002; Vriezen, 

Pigott, 2002); 2) diferenças entre avaliação de processos cognitivos disponíveis 

(medidos por testes de desempenho) e avaliação do sucesso em tentativas de 

atingir objetivos e metas na vida diária (Toplak et al., 2013). Além destas hipóteses 

já existentes, nossos resultados sugerem uma hipótese adicional: características 

emocionais dos pais, como sintomas de depressão e ansiedade, podem exercer 

influência sobre suas percepções e a maneira como relatam as FE dos filhos, 

resultando em maior ou menor rigor neste relato.  

Finalmente, as análises de correlação mostraram que os participantes do grupo 

LLA com melhor desempenho em tarefas de flexibilidade mental e controle inibitório 

relataram menos sintomas de estresse e mais traços favoráveis de resiliência. 

Estudos com modelos animais e com seres humanos indicam que as FE são um 

importante fator de proteção contra o estabelecimento de transtornos psiquiátricos 

em indivíduos submetidos a estímulos estressores na infância (Moghaddam , 2002; 

Sapienza, Masten, 2011; Masten, Barnes, 2018). Em contrapartida, a exposição às 

situações de estresse na infância podem resultar em prejuízos em FE à longo prazo 

(Pechtel, Pizzagalli, 2011), especialmente quando esses estímulos estressores não 

são passíveis de controle pelo sujeito (Segovia, Alberto, 2009) e ocorrem na 

ausência de outros fatores facilitadores de resiliência, como relações positivas e de 

apego com cuidadores, cuidado parental adequado e existência de sistemas de 

apego a grupos (familiares ou de amigos) (McEwen, 2007; Blair, 2010; Sapienza, 

Masten, 2011). 

As condições do tratamento oncológico representam uma fonte de variados 

estímulos estressores durante um longo período da infância (pelo menos de dois 

anos); em contrapartida,  ocorre intensificação do cuidado parental e do suporte 

familiar, equipes de cuidadores diários, utilização de instrumentos de estímulo 

cognitivo como brinquedos, brincadeiras e classe hospitalar, além de práticas 

espirituais, em muitos casos (Phillips and Jones, 2014; Sharp et al., 2015). A 

presença destes fatores externos facilitadores de resiliência podem ter sido 

fundamentais para o baixo impacto do tratamento oncológico nas FE e no 

estabelecimento de sintomas de estresse nos sobreviventes.  

Ademais, a associação entre fatores de proteção e exposição a situações 
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estressoras em que a ativação do córtex pré-frontal é necessária para o 

estabelecimento de autocontrole do sujeito também poderia ser um efeito de 

proteção e adaptação (Moghaddam, 2002; Maier et al., 2006). De acordo com Maier 

e colaboradores (2006), a exposição precoce a estímulos estressores poderia ativar 

o córtex pré-frontal para tornar o estresse controlável e a neuroplasticidade deste 

sistema promoveria proteção diante de estímulos estressores posteriores. De fato, 

no grupo LLA, observou-se correlação negativa entre o funcionamento executivo e 

os sintomas de estresse, e entre esse parâmetro e a sub-escala reatividade 

emocional de resiliência, além de correlação positiva com a sub-escala controle de 

resiliência.  

No grupo CTL 1, por outro lado, esta relação ocorreu de maneira distinta: não 

houve correlações significativas entre as FE e os sintomas de estresse, mas houve 

correlação positiva entre a sub-escala de reatividade emocional e tarefas de FE. 

Esses resultados indicam que quanto pior a capacidade de memória operacional, 

flexibilidade mental e controle inibitório, melhor a capacidade de controle da 

reatividade emocional. A sub-escala de reatividade emocional avalia principalmente 

habilidades de controle emocional e de comportamento frente a adversidades 

(Prince-embury, 2011). Embora esse resultado seja contra-intuitivo, é possível 

levantar a hipótese de que no grupo CTL 1, assim como na população geral, há 

maior heterogeneidade no que diz respeito ao cuidado parental, apego com 

familiares e espiritualidade, uma vez que no grupo LLA estes fatores são 

intensificados pelas necessidades específicas tanto das crianças, quanto dos pais 

(Young et al., 2002; Long, Marsland, 2011). Do mesmo modo, há maior 

heterogeneidade na exposição a estímulos estressores em ambientes que 

favoreçam a capacidade de controle pelo córtex pré-frontal, o que como citado 

anteriormente, facilita a neuroplasticidade e contribui para a atuação das FE como 

fator de adaptação e proteção (Maier et al., 2006; Segovia, Alberto, 2009). Esta 

heterogeneidade poderia justificar a ausência de correlação significativa entre FE e 

estresse e a correlação positiva entre FE e reatividade emocional no grupo controle. 

 

6.1     Limitação do Estudo 

 

Apesar dos resultados relevantes das análises de correlação, o aumento da 
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possibilidade de ocorrer erros do tipo I deve ser ressaltado como limitação deste tipo 

de análise com múltiplas variáveis. Neste tipo de erro, há aumento da probabilidade 

de se considerar um resultado como significativo, mesmo que esse não o seja 

(Curtin, Schultz, 1998). Uma alternativa para evitar erros do tipo I nessa análise é a 

utilização da correção de Bonferroni, em que se divide o valor de α (0,05) pelo 

número de variáveis incluídas na análise (Curtin, Schultz, 1998; Streiner, Norman, 

2011). Apesar disso, a literatura aponta que a utilização desta correção, 

principalmente na área da psiquiatria e da neurociência, aumenta a probabilidade de 

erro tipo II, em que são ignorados resultados que podem ser significativos (Perneger, 

1998; Cabin, Mitchell, 2000; Streiner, Norman, 2011). Ainda, estes autores apontam 

que a necessidade da utilização da correção de Bonferroni não é um consenso, e 

que seu uso não é indicado em estudos exploratórios. Por ter um caráter 

exploratório sobre o comportamento de variáveis em dois grupos distintos (CTL1 e 

LLA), os resultados do presente estudo foram expostos sem a correção de 

Bonferroni, mas este fato deve ser considerado na interpretação dos dados.  

 

7 CONCLUSÃO 

 

 Sobreviventes de LLA na infância não apresentaram impacto do tratamento em 

FE, resiliência e sintomas de estresse e as correlações encontradas entre estas 

variáveis podem ser apontadas como fator de proteção. Avaliar fatores internos e 

externos favoráveis à resiliência, estresse e FE em diferentes momentos do 

tratamento oncológico parece ser uma proposta relevante, pois possibilita detecção 

precoce de eventuais prejuízos em algum destes aspectos para a aplicação de 

intervenções direcionadas.  

 Os pais das crianças do grupo LLA não demonstraram impacto emocional 

decorrente do tratamento oncológico dos filhos, bem como as características 

emocionais dos pais não tiveram influência sobre o estresse e a resiliência de seus 

filhos. Entretanto, aspectos emocionais dos pais, considerando toda a amostra, 

influenciaram a avaliação sobre FE e problemas de comportamento dos filhos em 

escalas ecológicas. Os resultados desse estudo indicam que é fundamental associar 

a aplicação de escalas ecológicas para avaliar FE de crianças e adolescentes a uma 

avaliação de características emocionais dos pais e cuidadores, tanto no que se 
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refere a avaliação de pacientes oncológicos durante o tratamento, quanto a 

situações de estudos com grupos controle.  
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