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Resumo
Esta pesquisa teve por objetivo comparar as características comportamentais de crianças e adolescentes
sobreviventes de Tumor de Fossa Posterior (TFP) com as de sobreviventes de Leucemia Linfoide Aguda (LLA).
Os dados foram analisados utilizando-se ferramentas estatísticas descritivas e inferenciais, como análise de
frequência e tabela de referência cruzada. Os dados sugerem que os sobreviventes de TFP apresentam maior
percentual de comportamento alterado. Por sua vez, crianças diagnosticadas com idade inferior a cinco anos
apresentaram maior prevalência de problemas externalizantes e, sobreviventes do sexo feminino apresentaram
percentual mais elevado de problemas internalizantes e problemas sociais. Conclui-se que os grupos clínicos
estudados apresentam maiores percentuais de problemas comportamentais quando comparadas às crianças
com desenvolvimento típico. Os resultados apresentados ressaltam a necessidade de monitoramento dos
sobreviventes do câncer infantil, promovendo intervenções que garantam o pleno desenvolvimento destas
crianças e adolescentes, garantindo a qualidade de vida após a doença.
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Introdução
O câncer infanto-juvenil representa cerca de 3% de todos os casos notificados anualmente no país,
totalizando em média 12.600 novos diagnósticos. Dentre os novos casos de câncer previstos para o ano em
curso, aproximadamente 45% serão de leucemia, e destes 75% de leucemia linfoide aguda; 20% serão de
tumores de sistema nervoso central, com destaque para os astrocitomas e meduloblastomas (INCA, 2017). São,
portanto, estes os grupos clínicos abordados pelo presente estudo.
Apesar do elevado número de casos de câncer infanto-juvenil, constata-se o aumento significativo da
sobrevida, decorrente do diagnóstico precoce e da eficácia dos tratamentos antineoplásicos. Diversos estudos
têm ressaltado, contudo, o impacto negativo do tratamento oncológico (Landier, Armenian & Bhatia, 2015))
Khelifa-Gallois et al., 2014), resultando em sequelas cognitivas (McCurdy, Rane, Daly & Jacobson, 2016; Van
Der Plas et al., 2018) e comportamentais (Marcoux et al., 2012; Schultz et al, 2007). Os estudos têm destacado,
ainda, a necessidade e importância da consideração dos fatores sociodemográficos e clínicos na compreensão
da emergência e intensidade das alterações cognitivas, emocionais e comportamentais de sobreviventes do
câncer infanto-juvenil (Firoozi & Azadfar, 2019).
Diante do exposto, o objetivo geral deste trabalho foi caracterizar os perfis comportamentais de crianças
sobreviventes de tumores de fossa posterior e leucemia linfoide aguda – LLA. Para tanto, estabeleceu os
seguintes objetivos específicos: a) Descrever os seguintes domínios comportamentais, na perspectiva dos pais,
em sobreviventes de TFP e LLA: comportamentos internalizantes, comportamentos externalizantes, problemas
sociais, competência em atividades, e competência em atividades escolares; b) Comparar os perfis de
competência social e problemas de comportamento de crianças e adolescentes sobreviventes de TFP e LLA com
crianças e adolescentes com desenvolvimento típico; c) Comparar os perfis comportamentais de e sobreviventes
de TFP e LLA considerando as variáveis: sexo e idade ao diagnóstico.
Metodologia
Participaram dessa pesquisa 69 crianças e adolescentes de seis a 16 anos, sendo 18 sobreviventes de
TFP (G1), 33 sobreviventes de LLA (G2) e 18 crianças e adolescentes com desenvolvimento típico (G3), sem
histórico de doenças neurológicas, de acordo com a indicação dos pais, pareados, em relação aos grupos 1 e 2,
por idade, sexo e tipo de escola. A seleção da faixa etária contemplada foi estabelecida levando em consideração
o período no qual há um aumento do risco de diagnóstico dos TFP e LLA.
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As crianças e adolescentes dos grupos clínicos foram recrutadas nos ambulatórios de oncologia
pediátrica e as crianças do grupo controle foram recrutadas em escolas públicas e particulares de Natal. Para
ambos foram observados
os
respectivos
critérios de
inclusão. Os perfis comportamentais
foram avaliados a partir do questionário aplicado aos pais: Child Behavior Checklist (CBCL). Este é um
instrumento destinado à avaliação de problemas comportamentais, emocionais e de funcionamento adaptativo
de crianças e adolescentes na faixa de idade entre seis e 18 anos (Achenbach, 2015). É composto de duas
grandes Escalas e seus respectivos domínios, sendo elas/eles:
● Escala de Competência Social: Competência em Atividades; Competência em Interações Sociais; e
Competência em Atividades Escolares.
● Escala de Problemas de Comportamento: Problemas de Comportamento Internalizante; Problemas
de Comportamento Externalizante.
A escala de competência social é aqui compreendida como a habilidade para alcançar metas pessoais
em interações sociais e manter relacionamentos positivos com outros indivíduos, de forma consistente ao longo
do tempo e em variadas situações (Hocking et al., 2015). Para avaliar tal dimensão, é considerada a participação
da criança ou adolescente em atividades esportivas, passatempos, jogos, entre outros e; participação em
organizações sociais (tais como clubes e grupos). A respeito da segunda grande escala, problemas
internalizantes são caracterizados por inibição, queixas psicossomáticas, depressão e ansiedade, enquanto o
segundo se constitui de comportamento impulsivo e desafiador, agressividade e automutilação (Achenbach,
Howell, Quay, & Conners, 1991).
Os desempenhos dos participantes foram corrigidos conforme as diretrizes do manual técnico do CBCL
e computadas por meio do software Assessment Data Manager (ADM). Na análise dos resultados foram obtidas
as frequências de comportamentos em três faixas de classificação nominal: Limítrofe, Clínica e Normal.
Entretanto, dado que o objetivo do presente estudo foi o de sinalizar a presença de desvios do comportamento
em relação aos dados normativos e ao grupo controle (e não o de diagnosticar quadros clínicos), as categorias
Limítrofe e Clínica foram agrupadas, configurando, assim, duas faixas de classificação: Normal e Alterado
(Achenbach & Rescorla, 2004).
Inicialmente foi realizada análise estatística descritiva para obtenção das frequências dos resultados
obtidos no CBCL. Posteriormente, para comparar os resultados obtidos pelos três grupos (G1, G2 e G3) no CBCL
foi utilizado o Teste Qui-quadrado de Pearson, sendo este um teste estatístico aplicado a dados categóricos
adotando-se o valor p<0,05 como parâmetro de rejeição da hipótese nula.
Resultados e Discussão
Das três escalas específicas destinadas à avaliação da competência social, identificou-se que o G1 (TFP)
apresentou maior percentual de alterações nas Escalas de Competência em Atividades, de Interações Sociais e
de Atividade Escolar, quando comparado aos G2 (LLA) e G3 (controle). Por sua vez, o G2 (LLA) obteve maior
percentual de alteração em todas as escalas quando comparado ao G3 (controle), conforme descrito na Tabela
2.
Os resultados oriundos da Escala de Comportamento, revelam maior prevalência de queixas
internalizantes no G1 (TFP) se comparado ao G2 (LLA) e G3 (controle). De forma similar ao que foi identificado
na dimensão de competência social, o G2 (LLA) apresentou maior percentual de problemas internalizantes
quando comparado com o G3 (controle), não se devendo desprezar o percentual apresentado pelo G3 (controle)
nesta dimensão, uma vez que dentre todas as escalas este equivale à maior frequência de alterações neste
grupo. Padrão diferente a este foi identificado na Escala de Problemas Externalizantes, com maiores percentuais
de alteração no G2 (LLA) quando comparado aos demais. Salienta-se que o G1 (TFP) obteve percentual de
alteração mais elevado se comparado ao G3 (controle), conforme demonstrado na Tabela 1.
Tabela 1. Percentual de alteração dos grupos 1, 2 e 3, nos domínios de comportamento e competência social do
CBCL
Grupo

Problemas
internalizantes
(p = 0,014)

Problemas
externalizantes
(p = 0,009)

Competência
em Atividades
(p = 0,1)

Competência em
Interações
Sociais
(p = 0,15)

Competência em
Atividades
Escolares
(p = 0,002)

G1

72,2%

16,7%

50%

38,89%

50%

G2

63,7%

42,4%

39,4%

21,2%

39,4%

G3

27,78%

5,6%

16,7%

0%

0%

Adicionalmente, verificou-se a presença de associações positivas entre variáveis sócio demográficas e o
percentual de alterações de comportamento e competência social dos grupos. Nesse sentido, para o G1 (TFP),
os dados sugerem que há relação significativa entre a idade precoce do diagnóstico (inferior a 5 anos) e o
percentual elevado da presença de problemas externalizantes. Por sua vez, para o G2 (LLA) a frequência de
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problemas externalizantes não sofre a influência desta variável, conforme ilustrado na Tabela 3.
Por fim, para o G1 (TFP) foram identificadas associações significativas entre o sexo feminino e o
percentual de problemas internalizantes e problemas sociais. Em relação aos problemas internalizantes, esta
tendência foi verificada para o G1, mas no caso do G2 o percentual é mais alto entre os meninos. No tocante
aos problemas sociais a tendência identificada em G1 se mantém para G2. Porém, vale destacar que para o G3
o percentual de problemas sociais é nulo para ambos os sexos, conforme destacado na Tabela 4.
Os resultados aqui trazidos estão em conformidade com estudos prévios, os quais indicaram maior
prevalência de problemas de comportamento de natureza internalizante entre sobreviventes de tumores
cerebrais e LLA quando comparados a seus pares com desenvolvimento típico e sem histórico de adoecimento
(Marcoux et al, 2012; Pastore et al., 2013; Shah et al., 2015). É interessante notar que resultados similares foram
identificados em crianças hospitalizadas com outras doenças crônicas (Fernandes et al., 2018) e até mesmo em
crianças abrigadas, as quais apresentam uma alta taxa de depressão (Wathier e Dell’Aglio, 2007). Tais achados
podem indicar a forte influência do processo de adoecimento e hospitalização em si para o desenvolvimento do
sofrimento psíquico secundário à condição de saúde. Durante a hospitalização, o paciente pediátrico afasta-se
de sua rotina, da escola, do convívio social (Deasy-Spinetta, 1981), e é submetido a uma série de procedimentos
dolorosos e estressantes, além de ser afetado pelas tensões familiares causadas pela situação (Eiser, 1992).
Semelhantemente aos achados neste estudo, Poggi et al. (2005) encontraram baixa taxa de problemas
externalizantes em crianças e adolescentes com tumores cerebrais - em sua maioria, de fossa posterior. Porém,
por outro lado, divergindo dos resultados aqui contidos, Buizer et al. (2006) não encontraram diferenças de
comportamento externalizante entre crianças com LLA e controles, e Marcoux et al. (2012), relataram uma taxa
de problemas externalizantes em crianças com LLA igual a 20%, sendo esta próxima do esperado na população
geral. Por fim, alguns estudos apontam para a ausência de diferença significativa de problemas externalizantes
entre crianças com câncer dentro e fora do SNC (Mulhern et al., 1993; Holmquist & Scott, 2002), o que na
presente pesquisa não foi verdadeiro, visto que G1 (TFP) obteve um percentual de comportamento alterado no
domínio de problemas externalizantes aproximadamente 2,5x o percentual obtido por G2 (LLA).
No tocante à influência de variáveis sócio-demográficas sobre as alterações comportamentais, destacase inicialmente a variável idade ao diagnóstico. Nesta seara, houve diferença significativa entre os grupos
clínicos. Enquanto entre as crianças e adolescentes sobreviventes de tumores cerebrais a idade inferior a cinco
anos no momento diagnóstico esteve associada a um maior percentual de problemas comportamentais de cunho
externalizante; para os sobreviventes de leucemia, os mais velhos apresentaram maiores percentuais de
alteração. Tal discrepância sugere etiologia distinta para as alterações ora em análise.
No referente à leucemia, possivelmente a idade mais avançada no momento do diagnóstico pode implicar
em maior compreensão acerca da doença e dos riscos a ela associados, bem como da interferência do
adoecimento e impactos do tratamento sobre a vida cotidiana, as relações interpessoais e a aprendizagem.
Adicionalmente, convém destacar que à medida que a criança cresce, as demandas sociais aumentam e as
expectativas se ampliam em termos da inserção em grupos sociais específicos (An & Lee, 2019).
Por fim, o maior percentual alterado em quase todas as escalas no caso dos sobreviventes de tumores
de fossa posterior reforçam a hipótese da mediação cerebelar em funções não motoras e que disfunções nessa
estrutura, consequência comum nos quadros de TFP, influenciam no surgimento de quadros clínicos após o
tratamento, tais como a Síndrome Cognitivo Afetiva do Cerebelo e a Síndrome da Fossa Posterior (Wells et al.,
2008). Conforme demonstrado neste estudo, crianças diagnosticadas em idade precoce e submetidas a
tratamento quimioterápico em fases iniciais de maturação neuronal, apresentaram significativa prevalência de
alterações comportamentais.
Conclusões
Os resultados deste estudo destacam o quanto o câncer se apresenta como um fator disruptivo na
trajetória de desenvolvimento deste grupo. A etiologia destas alterações é multifatorial, envolvendo aspectos
culturais e históricos que são coautores de estereótipos sociais, de padrões de relações familiares, o que por sua
vez
configuram-se
como
fatores
de
risco
ou
como
fatores
protetivos.
Dada a importância do comportamento e da competência nas interações sociais para o desenvolvimento
como um todo, pesquisas adicionais são necessárias para examinar possíveis elementos preditores de tais
desajustes, de modo a compreender de modo mais robusto os quadros e contribuir na conformação de
estratégias de intervenção que auxiliem a contornar estas dificuldades (Hocking et al. 2015).
Os resultados do presente estudo, apesar de esclarecedores, não podem ser interpretados sem algumas
ressalvas. Inicialmente, é necessário frisar que a análise das alterações de comportamento e de competência
social foram baseadas no relato dos pais e cuidadores, os quais podem superestimar as dificuldades de
ajustamento das crianças após o tratamento (Schultz et al., 2007). Uma das maneiras de verificar esse viés seria
incluir múltiplos informantes, inclusive os próprios sobreviventes, de modo a clarificar as medidas avaliadas.
Por fim, espera-se que os resultados do presente estudo possam subsidiar a avaliação dos riscos e
benefícios das modalidades de tratamento, como também possam auxiliar na configuração de estratégias de
reabilitação e intervenção neuropsicológica aos sobreviventes, auxiliando pais, cuidadores e profissionais
responsáveis a compreender melhor os quadros.
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