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Resumo 

 

Pereira MM. Avaliação da fluência verbal e da memória verbal em pacientes 

pediátricos com leucemia [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2018. 

 

Objetivo: avaliar as habilidades cognitivo-linguísticas de crianças 

diagnosticadas com leucemia linfoide aguda durante o tratamento 

quimioterápico. Método: estudo clínico transversal observacional. Formaram o 

grupo pesquisa (GLL) 18 crianças com idades entre 7 anos e 10 anos e 11 

meses, com diagnóstico de leucemia linfoide aguda e em tratamento 

quimioterápico, que não apresentavam síndromes genéticas, alterações 

neurológicas e/ou auditivas, não haviam realizado radioterapia e/ou transplante 

de medula óssea. Foi coletado grupo controle (GC), formado por 18 crianças 

hígidas, pareadas ao grupo pesquisa por idade, gênero e escolaridade 

materna. Foram aplicadas provas de avaliação da inteligência não-verbal, 

fonologia, vocabulário expressivo, fluência verbal, memória verbal de curto 

prazo e memória verbal operacional.  Os dados coletados foram submetidos à 

análise estatística. Resultados: não houve diferenças estatísticas entre os 

grupos nas provas de inteligência e vocabulário expressivo. O grupo GLL 

apresentou desempenho inferior nas demais provas, com diferença significante 

apenas em memória operacional e na categoria “partes do corpo” da prova de 

fluência verbal. Conclusão: Esse estudo possibilitou uma primeira análise dos 

efeitos do tratamento quimioterápico em crianças com leucemia nas 

habilidades cognitivo-linguísticas. Não houve diferença no vocabulário 

expressivo, mas as habilidades de fluência verbal e memória parecem ser 

prejudicadas nessas crianças, quando comparadas ao grupo controle, apesar 

de não haver significância estatística em todas as variáveis. 

 

Descritores: Linguagem. Função executiva. Memória. Vocabulário. Leucemia 

Linfoide. Protocolos de Quimioterapia Combinada Antineoplásica. 



 

 

   

Abstract 

 

Pereira MM. Assessment of the verbal fluency and verbal memory of pediatric 

patients with leukemia [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2018. 

 

Objective: to evaluate the cognitive-linguistic abilities of children diagnosed 

with acute lymphoid leukemia during chemotherapy treatment. Methods: 

observational cross-sectional clinical study. The research group (GLL) was 

composed by 18 children aged between 7 years and 10 years and 11 months, 

with diagnosis of acute lymphoid leukemia receiving chemotherapeutic 

treatment, who did not present genetic syndromes, neurological and/or auditory 

alterations, had not undergone radiotherapy and/or bone marrow 

transplantation. A control group (GC) was collected, comprising eighteen 

healthy children, matched to the research group by age, gender and maternal 

schooling. Non-verbal intelligence, phonology, expressive vocabulary, verbal 

fluency, short-term verbal memory, and operational verbal memory were 

evaluated. The collected data were submitted to statistical analysis. Results: 

There were no statistical differences between groups in the intelligence and 

expressive vocabulary tests. The GLL group presented a worse performance in 

the other tests, but with significant difference only in operational memory and in 

the "body parts" category of the verbal fluency test. Conclusion: This study 

enabled a first analysis of the effects of chemotherapy treatment in children with 

leukemia on cognitive-linguistic abilities. There was no difference in expressive 

vocabulary, but verbal fluency and memory skills appear to be impaired in these 

children, when compared to the control group, although there was no statistical 

significance in all variables. 

 

Descriptors: Language. Executive function. Memory. Vocabulary. Leukemia, 

Lymphoid. Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols. 

 



 

 

   

APRESENTAÇÃO 

 

Em 2012, concluí o bacharelado em Fonoaudiologia na Universidade 

Federal de São Paulo. Nos quatro anos de minha graduação me interessei pela 

área de fala e linguagem, principalmente em crianças. Ao final da graduação, o 

interesse pela área de Pediatria me levou ao Programa de Aprimoramento 

Profissional em Fonoaudiologia em Pediatria do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, coordenado pela Profa. 

Dra. Débora Maria Befi-Lopes. Por um ano pude expandir meus conhecimentos 

sobre o desenvolvimento auditivo, de fala, de linguagem, de alimentação e de 

deglutição na infância, atuando em Ambulatórios, Unidades de Internação e de 

Terapia Intensiva (UTIs) do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (ICr HCFMUSP). 

Ao final do aprimoramento, iniciei minhas atividades profissionais no 

próprio ICr HCFMUSP, e fui contratada para o serviço de Onco-hematologia, 

como Fonoaudióloga, onde estive até maio de 2018. Atuei na avaliação e 

reabilitação dos distúrbios de fala, linguagem, motricidade orofacial, 

alimentação e deglutição, em bebês, crianças e adolescentes. 

O serviço de Onco-hematologia do ICr HCFMUSP está localizado em 

outro prédio nomeado Instituto de Tratamento do Câncer Infantil (ITACI), no 

qual são atendidas ambulatorialmente cerca de 1500 crianças e adolescentes 

por mês. Além disso conta com 19 leitos de enfermaria, 06 leitos para 

transplante de medula óssea e 07 leitos de terapia intensiva. Os atendimentos 

de fonoaudiologia tiveram início em 2013 com atendimentos apenas uma vez 

por semana em ambulatório, e na internação conforme demanda. Em 2014 

assumi o serviço e o ambulatório foi ampliado para três vezes na semana, no 

qual são atendidos pacientes com distúrbios de alimentação e deglutição, de 

fala e linguagem e de motricidade orofacial. Além disso, atendia diariamente 

nas unidades de internação casos de disfagia neurogênica e mecânica. 

O tema dessa dissertação foi escolhido com base na minha atuação 

junto às crianças com câncer no ITACI. Em minha atuação nos ambulatórios 

pude perceber que as crianças muitas vezes buscam as palavras e não 



 

 

   

conseguem encontrá-las, pedindo auxilio às suas mães para completar o 

próprio discurso. 

Na literatura encontrei evidências de que o câncer e seu tratamento 

podem trazer prejuízos nas funções cognitivas, como atenção e memória, 

porém associadas ao uso de radioterapia craniana, não mais utilizada nos 

protocolos de tratamento de leucemia atuais. As funções cognitivas de crianças 

tratadas apenas com quimioterapia foram pouco estudadas. 

O câncer por si só tem diversos impactos no cotidiano de uma criança e 

de sua família. Pensando em minimizar os efeitos que os tratamentos podem 

ter sobre o desenvolvimento da infantil, surgiu o interesse em ampliar os 

estudos sobre a capacidade de comunicação dessas crianças, visando, 

futuramente, propiciar um desempenho escolar mais próximo do adequado e 

possibilitar a capacidade de interação autônoma com outras crianças e adultos.
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1 INTRODUÇÃO 

As neoplasias são uma proliferação anormal do tecido, que fogem 

parcial ou totalmente ao controle do organismo e tendem à autonomia e à 

perpetuação, com efeitos agressivos sobre o ser humano. As neoplasias 

benignas têm seu crescimento de forma organizada, lenta, expansiva e 

apresentam limites bem nítidos. Já as malignas manifestam um maior grau de 

autonomia e são capazes de provocar metástases. As neoplasias malignas são 

também chamadas de câncer1. 

O comprometimento cognitivo-linguístico é uma possível sequela tardia 

em sobreviventes do câncer, podendo limitar a qualidade de vida e 

funcionamento geral do indivíduo na sociedade. Estudos demonstram 

associação entre o tratamento realizado com diversos agentes quimioterápicos 

e alterações das funções comportamentais e emocionais2,3. Crianças com 

tumores que não atingem o sistema nervoso central (SNC), tem alterações 

menos graves das funções cognitivas e linguísticas, mas que não deixam de 

ser clinicamente significantes4. 

A ausência de desafios cognitivos em decorrência das internações 

prolongadas, somada aos tratamentos medicamentosos adotados no câncer 

infantil podem levar a um prejuízo das funções: memória, atenção, 

coordenação motora fina, linguagem e inteligência5-10. Embora o declínio do 

funcionamento cognitivo-linguístico não seja observado em todos os estudos, 

existe forte evidência dos efeitos deletérios desses fatores em diversos 

processos relacionados à memória, atenção e inteligência global11,12. 

As crianças que realizaram tratamento para tumores cerebrais têm maior 

risco de desenvolver problemas de aprendizagem, uma vez que esses tumores 

são tratados com radioterapia craniana. A literatura aponta que a exposição do 

cérebro à radioterapia está relacionada a problemas cognitivos9,13-15. 

As evidências relacionadas aos efeitos do câncer infantil e seu 

tratamento no SNC (quimioterapia e/ou radioterapia), apontam prejuízos 

cognitivos e linguísticos, sobretudo em crianças mais jovens, ressaltando a 

importância da avaliação dessas funções ao longo do tratamento4,6,9,14,16,17. 

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA)18, o tipo de câncer 

infanto-juvenil mais comum é a leucemia, representando de 25% a 35% dos 
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cânceres na infância e adolescência. As leucemias surgem a partir do sistema 

hematopoiético e podem ser divididas em grupos. A primeira divisão está em 

suas formas aguda e crônica. A leucemia aguda caracteriza-se por um 

aumento rápido no número de células imaturas do sangue, o que faz com que 

a medula óssea seja incapaz de reproduzir células sanguíneas saudáveis. Já 

sua forma crônica caracteriza-se pelo aumento excessivo no número de células 

maduras anormais da série branca do sangue, levando meses ou até anos 

para progredir. A segunda divisão se dá de acordo com o tipo celular afetado 

pelas desordens, podendo surgir nos linfoblastos (leucemia linfoide), ou nas 

células granulocíticas e monocíticas (leucemia mieloide). A leucemia linfoide 

aguda (LLA) é a mais encontrada na população pediátrica. 

Os efeitos de longo prazo da quimioterapia na função cognitivo-

linguística em crianças com leucemia linfoide aguda têm recebido maior 

atenção, especialmente nas duas últimas décadas. A quimioterapia direta no 

SNC substituiu a irradiação craniana no tratamento da leucemia desde que os 

efeitos prejudiciais à função intelectual e ao aprendizado se tornaram 

evidentes. Os achados na literatura sobre os efeitos da quimioterapia direta no 

SNC não são consistentes quanto a possibilidade de déficits cognitivos e quais 

funções seriam mais afetadas19. 

Problemas metodológicos incluindo a falta de grupos controle formados 

por crianças hígidas, ausência de avaliação pré-tratamento, faixa etária 

limitada, e amostras com poucos sujeitos, podem ter prejudicado a consistência 

dos resultados observados na literatura. Além disso, o momento em que as 

crianças são avaliadas varia entre os estudos, alguns aplicam os testes ao 

longo do tratamento, outros logo após o seu término, ou então crianças 

consideradas sobreviventes da leucemia, anos após o tratamento. 

Os estudos que apontam déficits cognitivo-linguísticos associados à 

quimioterapia em crianças com leucemia, sugerem que as funções mais 

afetadas são: atenção, velocidade de processamento da informação, memória, 

compreensão verbal, habilidades visuo-espaciais e visuo-motoras, estando a 

função intelectual global relativamente preservada. A idade no momento do 

diagnóstico e o gênero feminino são apontados como fatores de risco para 

sequelas cognitivo-linguísticas19,20. O uso de doses mais altas dos 
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medicamentos também é considerado fator de risco, sugerindo maior 

neurotoxicidade20. 

A quimioterapia intratecal e a sistêmica utilizadas no tratamento da LLA 

parecem estar diretamente associadas a déficits na atenção e no 

funcionamento executivo. Estudos atuais têm sugerido que as funções de 

memória operacional, flexibilidade cognitiva e iniciação, despontam como 

zonas de fragilidade para os grupos clínicos de crianças e adultos 

sobreviventes de LLA21,22. 

Existem evidências de que sobreviventes de leucemia linfoide aguda 

tratados apenas com quimioterapia demonstram diferenças significativas na 

função cognitivo-linguística a longo prazo23 e alterações na integridade 

neuroanatômica24. Atrasos no desenvolvimento são apontados como 

consequência do processo de hospitalização. Uma das áreas do 

desenvolvimento afetadas é a linguagem25-28. 

A linguagem é uma função de extrema importância, já que permite a 

transmissão de conceitos de um indivíduo para o outro. Sua aquisição é 

extremamente complexa, passível de influências e interferências do ambiente 

no qual a criança está inserida, das relações sociais estabelecidas, e de 

características particulares de cada indivíduo no que se refere às habilidades 

cognitivo-linguísticas29,30. 

As funções executivas são um grupo inter-relacionado de habilidades 

cognitivas responsáveis pela aplicação de comportamentos para um 

determinado propósito, e estão relacionadas à capacidade do sujeito em 

realizar ações voluntárias, independentes, autônomas, auto organizadas e 

orientadas para metas específicas31-33. Tais funções estão entre os aspectos 

mais complexos da cognição e envolvem seleção de informações, integração 

de informações atuais com outras previamente memorizadas, planejamento, 

monitoramento e flexibilidade cognitiva32,34. As funções executivas incluem 

ainda habilidades de nível superior e inferior que trabalham em conjunto. As 

habilidades de nível superior são: inibição, flexibilidade cognitiva, memória 

operacional, planejamento e solução de problemas. As habilidades de nível 

inferior envolvem a velocidade de processamento e eficiência/fluência 
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cognitiva35, tendo então tais funções, papel fundamental nos processos 

cognitivo-linguísticos. 

 A memória operacional é a capacidade de armazenar e manipular 

informações por breves períodos de tempo36,37. Essa capacidade é de extrema 

importância para o aprendizado, inclusive para a alfabetização. 

 A fluência verbal tem sido largamente empregada na avaliação das 

habilidades cognitivo-linguísticas. Os testes de fluência verbal avaliam a 

maneira como os indivíduos organizam seus pensamentos envolvendo 

velocidade de produção lexical e acesso lexical automático. As provas de 

fluência verbal (semântica e fonológica) são usadas para avaliar a capacidade 

de armazenamento semântico, a habilidade de recuperar as informações e 

identificação das funções executivas. As respostas dependem do nível de 

inteligência, vocabulário e atenção. São necessários ainda componentes de 

memória operacional para que o indivíduo não persevere nas respostas38. 

 Com base na literatura é possível afirmar que investigar o 

desenvolvimento das habilidades cognitivo-linguísticas em crianças com câncer 

pode promover a realização de intervenções mais adequadas, contribuindo 

para a atenção clínica nessa população, oportunizando condições para o 

desenvolvimento cognitivo e para a reinserção escolar após o tratamento, 

melhorando assim a qualidade de vida das mesmas. 
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2 OBJETIVO 

 

O objetivo geral do presente estudo foi avaliar as habilidades cognitivo-

linguísticas de crianças diagnosticadas com leucemia linfoide aguda durante o 

tratamento quimioterápico, e compará-las a crianças hígidas pareadas por 

idade, gênero e escolaridade materna. 

 

Como objetivos secundários, tivemos: 

- Avaliar a fluência verbal de crianças em tratamento de leucemia, e 

comparar os resultados com crianças hígidas, com a hipótese de que as 

crianças com leucemia emitissem menos palavras em cada grupo semântico; 

- Avaliar as habilidades de memória verbal de curto prazo e memória 

verbal operacional de crianças em tratamento de leucemia, e comparar os 

resultados com crianças hígidas, com a hipótese de que as crianças com 

leucemia apresentassem desempenho pior. 
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3 MÉTODOS 

 

Foi realizado um estudo clínico transversal observacional, aprovado pelo 

Comitê de Ética para Análise dos Projetos de Pesquisa da Instituição 

(CAPPesq Processo 1.391.342 – Anexo 1). A coleta de dados foi realizada 

entre abril de 2016 e dezembro de 2017, e iniciada somente após a assinatura 

do termo de consentimento livre e esclarecido pelos responsáveis das crianças, 

além da obtenção da concordância das mesmas (Anexo 2). 

 

3.1 Casuística 

 

A formação do grupo pesquisa (Grupo Leucemia Linfoide - GLL) foi feita 

por meio da análise do prontuário médico de pacientes em atendimento no 

Instituto de Tratamento do Câncer Infantil do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (ITACI – HCFMUSP), 

utilizando como critérios de inclusão: ter diagnóstico de leucemia linfoide aguda 

(LLA); ter idade entre 07 anos e 10 anos e 11 meses; estar em tratamento 

quimioterápico, já tendo passado pelas fases de indução e consolidação. Esse 

último critério foi escolhido após discussão com oncologista referência da 

unidade, visto que nas fases citadas são ministradas as doses altas de 

Metotrexato, medicamento com neurotoxicidade20,39. Avaliar as crianças após 

essas fases garante que todas tenham sido submetidas ao mesmo risco de 

neurotoxicidade medicamentosa. 

De acordo com o protocolo de tratamento quimioterápico adotado na 

Instituição, a criança com leucemia linfoide aguda é classificada em alto ou 

baixo risco de recaída da doença, e é submetida às seguintes fases de 

tratamento medicamentoso: indução, consolidação, intensificação, 

consolidação tardia e manutenção. 

A fase de indução dura quatro semanas e tem como objetivo reduzir a 

quantidade de células neoplásicas a níveis indetectáveis e restaurar o 

funcionamento da medula óssea. As fases de consolidação e intensificação 

têm como objetivo eliminar qualquer célula neoplásica residual, e duram duas e 

oito semanas, respectivamente. Por fim, a fase de manutenção pode durar 
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cerca de um ano e meio, e a criança recebe drogas tomadas anteriormente de 

maneira espaçada. 

Foram excluídas desse grupo as crianças bilíngues, com síndromes 

genéticas, alterações neurológicas e/ou auditivas, crianças que tenham 

realizado radioterapia e/ou transplante de medula óssea. 

Das 48 crianças em tratamento no período de coleta dentro da faixa 

etária escolhida, apenas 18 foram avaliadas, visto que as demais foram a óbito 

(06), apresentavam alguma síndrome associada (03), passaram por 

radioterapia (03) ou transplante de medula óssea (01), eram bilíngues (04), não 

haviam passado pelas fases de indução e consolidação até o final do período 

de coleta (06), ou que passaram da idade escolhida durante as tentativas de 

coleta (07). 

Para fins de comparação, foram avaliadas também 18 crianças hígidas, 

pareadas ao GLL por idade, gênero e escolaridade materna, formando um 

grupo controle (GC). Os critérios de inclusão foram: ausência de queixa 

relacionada ao desenvolvimento da linguagem, ausência de histórico de 

atendimento fonoaudiológico, ausência de queixa escolar, ausência de 

alterações auditivas, ausência de distúrbio neurológico e/ou cognitivo. 

 

3.2 Procedimento 

 

Para avaliação da função auditiva de ambos os grupos foi realizada 

audiometria em campo com audiômetro pediátrico. Foram considerados 

limiares normais se os participantes apresentassem resposta na frequência de 

500Hz ≤30dBNA e nas frequências de 1000, 2000 e 4000Hz ≤20dBNA. 

As habilidades cognitivas foram avaliadas pelo teste de Matrizes 

Progressivas Coloridas de Raven40 com o objetivo de verificar o desempenho 

intelectual não verbal. O teste é constituído por três séries de 12 itens: A, Ab e 

B. Os itens estão dispostos em ordem de dificuldade crescente em cada uma 

das séries, sendo que cada série apresenta itens de maior complexidade se 

comparado à série anterior. Os cinco primeiros itens de cada série são de 

menor complexidade, com o objetivo de apresentar ao participante o tipo de 

raciocínio que será exigido naquela etapa. Os itens consistem em um desenho 
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ou matriz no qual está faltando uma parte. Abaixo desse desenho são 

apresentadas seis alternativas, sendo que uma delas completa a matriz 

corretamente. A criança deverá escolher uma das alternativas para completar a 

parte que falta no desenho. O número de acertos é computado, comparado aos 

parâmetros propostos pelo teste, e o coeficiente de inteligência classificado em: 

V – muito inferior à média; IV – inferior à média; III – médio; II - superior à 

média; I – muito superior à média. 

A fonologia de cada criança foi avaliada de acordo com a metodologia 

apresentada na prova fonológica de imitação do teste ABFW – Teste de 

Linguagem Infantil41. Esse teste é composto por 39 palavras balanceadas 

foneticamente para o Português Brasileiro. A criança deve repetir cada palavra 

imediatamente após o modelo dado pelo examinador. Para a análise do 

resultado, todas as palavras produzidas pela criança são transcritas 

foneticamente e os processos fonológicos apresentados são classificados de 

acordo com o teste. Por fim, o desempenho da criança é classificado como 

adequado ou alterado para a idade, comparando as alterações fonológicas da 

criança com a padronização do teste. De acordo com o próprio teste, é 

esperado que a faixa etária das crianças incluída no presente estudo apresente 

emissão correta de todos os fonemas do Português Brasileiro. 

Para a avaliação do vocabulário expressivo foi aplicada a prova de 

vocabulário do teste WISC IV42. Esse teste é composto por 36 itens divididos 

em duas etapas. Os quatro primeiros itens são compostos por figuras que 

deverão ser nomeadas pela criança. O avaliador atribui um ponto para cada 

figura nomeada corretamente. Os demais itens envolvem ordens verbais, 

dadas pelo examinador, em que a criança deverá descrever ou atribuir a 

função à substantivos (ex. O que é um guarda-chuva?) e verbos (ex. O que 

quer dizer abandonar?). De acordo com o teste, a criança receberá uma 

pontuação de 0 (zero), caso a resposta seja inadequada ou ausente; receberá 

1 (um) ponto se a resposta for parcial; e receberá 2 (dois) pontos se a resposta 

for completa. Em nosso estudo as respostas foram avaliadas e pontuadas por 

dois avaliadores, com nível de concordância de 94%. Para os itens com 

diferenças nas pontuações, o resultado foi revisto e discutido para chegar a um 

consenso. Ao final do teste soma-se os pontos, e o desempenho da criança é 
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classificado como acima do esperado, dentro do esperado ou abaixo do 

esperado. 

Foi aplicado o teste de fluência verbal semântica, que tem como objetivo 

avaliar a busca sistemática de elementos em uma determinada categoria 

semântica. O teste foi aplicado seguindo a metodologia utilizada por Malloy-

Diniz et al29. Foram utilizadas categorias pertinentes à faixa etária: “animais”, 

“partes do corpo” e “alimentos”. Foram computados para cada categoria o 

número total de palavras corretas, com base nos critérios propostos por 

Charchat-Fichman43. 

Para fins de análise, os resultados foram agrupados da seguinte forma: 

crianças com número de palavras corretas ≤ ao percentil 50 foram classificadas 

como “I”; crianças com número de palavras corretas > o percentil 50 e ≤ ao 

percentil 75 foram classificadas como “II”; crianças com número de palavras 

corretas > o percentil 75 e ≤ ao percentil 90 foram classificadas como “III”; e por 

fim, crianças com número de palavras corretas > percentil 90 foram 

classificadas como “IV”.  

Para avaliação da memória de curto prazo foi utilizada a prova de 

repetição de pseudopalavras de Santos44 e de dígitos do teste WISC IV42. Para 

avaliação da memória operacional foi utilizada a prova de repetição de dígitos 

na ordem inversa do teste WISC IV42. 

O teste de Repetição de Pseudopalavras44 é padronizado para crianças 

falantes do Português Brasileiro e é composto por 40 pseudopalavras, divididas 

de acordo com a similaridade em relação às palavras existentes no Português 

Brasileiro (10 de baixa similaridade, 20 de média similaridade e 10 de alta 

similaridade) e com sua extensão (dissílaba, trissílaba, polissílaba). Para que a 

pseudopalavra seja considerada correta, a criança deve produzi-la exatamente 

igual ao alvo, sendo as substituições fonológicas consideradas como erro, pois 

na faixa etária estudada já não é mais esperado que existam processos 

fonológicos. O desempenho da criança é, então, comparado com sua 

escolaridade, conforme proposto pelo teste, e classificado em acima do 

esperado, dentro do esperado ou abaixo do esperado. 

O subteste Dígitos do WISC IV42 é composto de oito séries para ordem 

direta e sete para ordem inversa, havendo um aumento gradual da quantidade 
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de dígitos em cada série. A ordem direta é aplicada em primeiro lugar, seguida 

pela inversa, que é administrada independentemente se a criança fracassa 

totalmente na ordem direta. Cada item é formado de dois conjuntos de dígitos 

constituindo duas tentativas. A pontuação máxima no subteste é de 30 pontos, 

sendo que o resultado bruto máximo na ordem direta é de 16 pontos, enquanto 

na ordem inversa é de 14 pontos. O desempenho da criança é classificado 

como acima do esperado, dentro do esperado ou abaixo do esperado. 

Para o GLL, com a finalidade de caracterizar a amostra, também foram 

coletados os seguintes dados clínicos: idade no momento do diagnóstico; 

tempo entre o início do tratamento e a avaliação fonoaudiológica (em meses); 

duração total das internações hospitalares (em dias); fase atual do protocolo de 

tratamento quimioterápico. 

 

3.3 Análise estatística dos dados 

Os dados coletados foram submetidos à análise estatística no software 

SPSS versão 25. Devido ao número de participantes na amostra, foram 

utilizados testes não paramétricos para todas as análises inferenciais. O nível 

de significância adotado foi de 5%. 

Para as variáveis quantitativas, foram realizadas análises descritivas 

(média, desvio padrão, mediana, mínimo e máximo), e inferenciais não 

paramétricas, por meio do teste de Mann-Whitney (para as comparações entre 

os grupos). Para as variáveis qualitativas, foram realizadas análises descritivas 

(contagem total e porcentagem), e inferenciais não paramétricas, por meio do 

teste Qui–Quadrado de Pearson (para as comparações entre os grupos). A 

análise inferencial para investigar a presença de correlação entre as variáveis 

foi realizada pelo coeficiente de correlação de Pearson. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Análise intragrupo – GLL 

O GLL foi composto por 13 crianças do sexo masculino (72,2%) e 5 do 

sexo feminino (27,8%). Com relação à fase de tratamento, 3 crianças (16,7%) 

encontravam-se na fase de intensificação do tratamento; 2 crianças (11,1%) na 

interfase; 3 crianças (16,7%) na fase da consolidação tardia; e 10 crianças 

(55,6%) encontravam-se na fase de manutenção do tratamento. 

A escolaridade dessas crianças variou do 1º ao 6º ano do Ensino 

Fundamental: 4 crianças, ou 22,2%, encontravam-se no 1º ano; 2 crianças, 

11,1%, estavam no 2º ano; 5 crianças, 27,8%, encontravam-se no 3º ano; 2 

crianças, 11,1%, estavam no 4º ano; 3 crianças, 16,7% encontravam-se no 5º 

ano, e 2 crianças da amostra, 11,1%, estavam no 6º ano do Ensino 

Fundamental. 

O resumo descritivo das varáveis de caracterização do GLL encontra-se 

na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Caracterização do GLL. 

 N Média 
Desvio 

padrão 
Mínimo Mediana Máximo 

Idade em anos 18 8,9 1,5 6,6 8,9 11,3 

Escolaridade materna, em anos de 

estudo 
18 11, 2 3,4 4,0 11,0 17,0 

Idade da criança ao diagnóstico, em 

anos 
18 7,7 1,9 4,4 7,8 10,3 

Tempo de tratamento, em meses 18 15,7 9,6 5,0 12,5 34,0 

Número de internações durante o 

tratamento 
18 3,3 2,3 0,0 3,0 8,0 

Duração total das internações, em 

dias 
18 30,2 21,3 0,0 29,5 85,0 

 

A classificação das crianças do GLL de acordo com os resultados do 

teste de QI não verbal Raven distribuiu-se da seguinte forma: 3 crianças, 

16,7%, apresentaram resultados indicativos de QI superior; 4 crianças, 22,2%, 
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apresentaram QI acima da média; 10 crianças, 55,6%, apresentaram QI médio; 

e 1 criança, 5,6% da amostra, apresentou QI abaixo da média. 

A Tabela 2 apresenta o resumo descritivo dos resultados encontrados na 

avaliação do vocabulário do GLL. Nota-se que, nesse grupo, a maior parte dos 

participantes teve desempenho considerado dentro ou acima do esperado. 

 

Tabela 2. Resumo descritivo dos resultados do GLL no teste de vocabulário. 

Avaliação do vocabulário N Média 
Desvio 

padrão 
Mínimo Mediana Máximo 

Número de acertos 18 25,6 9,3 9,0 25,0 42,0 

       

Classificação do desempenho Número de participantes Porcentagem 

Acima do esperado 6 33,3% 

Dentro do esperado 7 38,9% 

Abaixo do esperado 5 27,8% 
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A Tabela 3 apresenta o resumo descritivo dos resultados encontrados na 

avaliação da fluência verbal do GLL. Nota-se que, nesse grupo, a maior parte 

dos participantes teve desempenho abaixo do percentil 50, em todas as 

categorias testadas (animais, partes do corpo e alimentos). 

 

Tabela 3. Resumo descritivo dos resultados do GLL no teste de fluência verbal. 

Avaliação da fluência verbal 

Número de palavras corretas emitidas 

N Média DP Mín Mediana Máx 

Categoria animais 18 12,1 4,9 3,0 12,0 21,0 

Categoria partes do corpo 18 13,0 3,8 7,0 12,0 20,0 

Categoria alimentos 18 12,0 4,4 3,0 14,0 17,0 

       

Classificação do desempenho de acordo com 

os percentis 
N Porcentagem 

Categoria animais 

I 12 66,7% 

II 2 11,1% 

III 2 11,1% 

IV 2 11,1% 

    

Categoria partes 

do corpo 

I 13 72,2% 

II 3 16,7% 

III 1 5,6% 

IV 1 5,6% 

    

Categoria 

alimentos 

I 11 61,1% 

II 6 33,3% 

III 1 5,6% 

IV 0 0% 

Legenda: I = Abaixo do percentil 50; II = Entre o percentil 50 e o percentil 75; III = Entre o 

percentil 75 e o percentil 90; IV = Acima do percentil 90. 
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A Tabela 4 apresenta o resumo descritivo dos resultados encontrados no 

teste de repetição de dígitos do GLL. Nota-se que, nesse grupo, a maior parte 

dos participantes teve desempenho considerado abaixo do esperado, em todas 

as categorias testadas (ordem direta, ordem inversa, e score total). 

 

Tabela 4. Resumo descritivo dos resultados do GLL no teste de repetição de 

dígitos. 

Teste de repetição de dígitos 

Número máximo de dígitos repetidos 

N Média 
Desvio 

padrão 
Mínimo Mediana Máximo 

Dígitos repetidos na ordem direta 18 6,1 1,7 4,0 6,0 11,0 

Dígitos repetidos na ordem inversa 18 4,2 1,8 0,0 4,0 7,0 

Score bruto nas duas provas 18 10,3 2,7 6,0 10,0 16,0 

        

Classificação do desempenho Número de participantes Porcentagem 

Dígitos 

repetidos na 

ordem direta 

Acima do esperado 3 16,7% 

Dentro do esperado 3 16,7% 

Abaixo do esperado 12 66,7% 

    

Dígitos 

repetidos na 

ordem inversa 

Acima do esperado 4 22,2% 

Dentro do esperado 0 0% 

Abaixo do esperado 14 77,8% 

    

Score bruto 

nas duas 

provas 

Acima do esperado 3 16,7% 

Dentro do esperado 2 11,1% 

Abaixo do esperado 13 72,2% 
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A Tabela 5 apresenta o resumo descritivo dos resultados encontrados no 

teste de repetição de pseudopalavras do GLL. Nota-se que, nesse grupo, a 

maior parte dos participantes teve desempenho considerado dentro do 

esperado. 

 

Tabela 5. Resumo descritivo dos resultados do GLL no teste de repetição de 

pseudopalavras. 

Repetição de pseudopalavras N Média 
Desvio 

padrão 
Mínimo Mediana Máximo 

Porcentagem de acertos de palavras 

de baixa similaridade 
18 90,0 9,1 70,0 90,0 100,0 

Porcentagem de acertos de palavras 

de média similaridade 
18 89,4 7,5 75,0 90,0 100,0 

Porcentagem de acertos de palavras 

de alta similaridade 
18 97,2 4,6 90,0 100,0 100,0 

Porcentagem de acertos na prova toda 18 91,4 5,2 82,5 92,5 100,0 

Número total de acertos na prova 18 36,6 2,1 33,0 37,0 40,0 

       

Classificação do desempenho Número de participantes Porcentagem 

Acima do esperado 4 22,2% 

Dentro do esperado 13 72,2% 

Abaixo do esperado 1 5,6% 

 

A Tabela 6 apresenta o resultado da análise de correlação do teste de 

vocabulário com todas as outras variáveis estudadas (variáveis de 

caracterização e resultados das avaliações de fluência verbal, repetição de 

dígitos, e repetição de pseudopalavras), para o GLL. O resultado do teste de 

vocabulário apresentou correlação significativa com as variáveis idade e 

escolaridade do participante, resultados do teste de QI, e avaliação da fluência 

verbal, em todas as categorias. Contudo, o grau de associação (r) com cada 

uma das variáveis diferiu (Anexo 3). 
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Tabela 6. Correlações entre o teste de vocabulário, e as variáveis de 

caracterização e resultados das avaliações de fluência verbal, repetição de 

dígitos, e repetição de pseudopalavras, para o GLL. 

 
Correlações com o teste de vocabulário 

r p-value 

Idade 0,647 0,004* 

Gênero 0,109 0,666 

Escolaridade da criança 0,625 0,006* 

Escolaridade materna 0,159 0,528 

Resultados do teste de QI Raven 0,654 0,003* 

Idade da criança ao diagnóstico 0,511 0,030* 

Tempo de tratamento 0,009 0,971 

Fase do tratamento -0,285 0,251 

Número de internações durante o tratamento 0,115 0,649 

Duração total das internações 0,113 0,656 

   

Avaliação da fluência 

verbal 

Animais 0,719 0,001* 

Partes do corpo 0,704 0,001* 

Alimentos 0,545 0,019* 

   

Repetição de dígitos 

Ordem direta 0,239 0,340 

Ordem inversa 0,386 0,114 

Score bruto 0,407 0,094 

   

Repetição de 

pseudopalavras 

Baixa 

similaridade 
-0,133 0,600 

Média 

similaridade 
0,209 0,405 

Alta similaridade -0,233 0,352 

Total 0,046 0,857 

Legenda: * diferença significativa de acordo com o coeficiente de correlação de Pearson 

 

A Tabela 7 apresenta o resultado da análise de correlação dos 

resultados da avaliação da fluência verbal com as outras variáveis estudadas 

(variáveis de caracterização e resultados das avaliações de repetição de 

dígitos, e repetição de pseudopalavras; exceto teste de vocabulário, cujo 

resultado encontra-se na Tabela 6), para o GLL. Algumas correlações 



17 

 

   

significativas foram encontradas; contudo, o grau de associação (r) com cada 

uma das variáveis diferiu. 

 

Tabela 7. Correlações entre os resultados da avaliação de fluência verbal, e as 
variáveis de caracterização e resultados das avaliações de repetição de dígitos 
e repetição de pseudopalavras, para o GLL. 

 

Correlações com o teste de fluência verbal 

Animais Partes do corpo Alimentos 

r 
p-

value 
r 

p-

value 
r 

p-

value 

Idade 0,512 0,030* 0,470 0,049* 0,260 0,297 

Gênero -0,014 0,955 0,033 0,896 0,145 0,565 

Escolaridade da criança 0,541 0,020* 0,442 0,066 0,378 0,122 

Escolaridade materna 0,347 0,159 -0,096 0,704 0,160 0,526 

Resultados do teste de QI Raven 0,546 0,019* 0,465 0,052 0,656 0,003* 

Idade da criança ao diagnóstico 0,470 0,049* 0,419 0,084 0,396 0,104 

Tempo de tratamento -0,153 0,545 -0,099 0,696 -0,422 0,081 

Fase do tratamento -0,388 0,111 -0,039 0,878 -0,385 0,115 

Número de internações durante o 

tratamento 
-0,157 0,535 0,067 0,790 -0,300 0,226 

Duração total das internações -0,135 0,593 0,058 0,818 -0,075 0,766 

       

Repetição de 

dígitos 

Ordem direta 0,288 0,247 0,527 0,025* 0,382 0,118 

Ordem inversa 0,690 0,002* 0,174 0,491 0,215 0,392 

Score bruto 0,637 0,004* 0,454 0,058 0,371 0,129 

       

Repetição de 

pseudopalavras 

Baixa 

similaridade 
0,265 0,288 -0,085 0,739 0,133 0,599 

Média 

similaridade 
0,316 0,201 0,226 0,366 0,359 0,143 

Alta similaridade -0,012 0,964 -0,033 0,896 0,203 0,418 

Total 0,348 0,156 0,156 0,536 0,363 0,138 

Legenda: * diferença significativa de acordo com o coeficiente de correlação de Pearson 

 

A Tabela 8 apresenta o resultado da análise de correlação dos 

resultados do teste de repetição de dígitos com as outras variáveis estudadas 

(variáveis de caracterização e resultados da avaliação de repetição de 

pseudopalavras; os resultados da correlação com o teste de vocabulário 
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encontram-se na Tabela 6, e com a avaliação da fluência verbal encontram-se 

na Tabela 7), para o GLL. Algumas correlações significativas foram 

encontradas; contudo, o grau de associação (r) com cada uma das variáveis 

diferiu. 

 

Tabela 8. Correlações entre o resultado da avaliação de repetição de dígitos, e 

as variáveis de caracterização e resultados das avaliações de repetição de 

pseudopalavras, para o GLL. 

 

Correlações com o teste de repetição de dígitos 

Ordem direta Ordem inversa Score bruto 

r 
p-

value 
r 

p-

value 
r 

p-

value 

Idade em anos 0,205 0,413 0,257 0,303 0,301 0,225 

Gênero 0,033 0,898 0,209 0,406 0,158 0,532 

Escolaridade da criança 0,249 0,319 0,257 0,304 0,329 0,183 

Escolaridade materna 0,208 0,407 0,162 0,520 0,241 0,336 

Resultados do teste de QI Raven -0,236 0,346 -0,194 0,440 0,279 0,262 

Idade da criança ao diagnóstico 0,262 0,294 0,231 0,356 0,320 0,195 

Tempo de tratamento -0,254 0,309 -0,076 0,765 -0,214 0,395 

Fase do tratamento -0,063 0,803 -0,378 0,122 -0,289 0,246 

Número de internações durante o 

tratamento 
-0,158 0,531 -0,239 0,340 -0,258 0,300 

Duração total das internações -0,168 0,504 -0,181 0,473 -0,227 0,365 

       

Repetição de 

pseudopalavra

s 

Baixa 

similaridade 
-0,111 0,660 0,110 0,664 0,000 >0,999 

Média 

similaridade 
0,435 0,071 0,456 0,057 0,580 0,012* 

Alta similaridade 0,333 0,177 0,225 0,370 0,362 0,140 

Total 0,374 0,127 0,432 0,074 0,524 0,026* 

Legenda: * diferença significativa de acordo com o coeficiente de correlação de Pearson 
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A Tabela 9 apresenta o resultado da análise de correlação dos 

resultados do teste de repetição de pseudopalavras com as variáveis de 

caracterização (os resultados da correlação com as outras variáveis estudadas 

encontram-se nas tabelas acima), para o GLL. Nenhuma correlação 

significativa foi encontrada. 

 

Tabela 9. Correlações entre o resultado da avaliação de repetição de 

pseudopalavras e as variáveis de caracterização, para o GLL. 

 

Correlações com o teste de repetição de 

pseudopalavras: porcentagem total de 

acertos 

r p-value 

Idade 0,066 0,795 

Gênero -0,048 0,850 

Escolaridade da criança 0,147 0,560 

Escolaridade materna 0,122 0,630 

Resultados do teste de QI Raven -0,066 0,793 

Idade da criança ao diagnóstico 0,130 0,608 

Tempo de tratamento -0,187 0,457 

Fase do tratamento -0,003 0,992 

Número de internações durante o tratamento -0,129 0,609 

Duração total das internações -0,105 0,677 

Legenda: * diferença significativa de acordo com o coeficiente de correlação de Pearson 
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4.2 Análise intragrupo – Grupo Controle 

O grupo controle consiste de 18 crianças hígidas, 13 (72,2%) do sexo 

masculino e 5 (27,8%) do sexo feminino. A escolaridade dessas crianças variou 

do 1º ao 6º ano do Ensino Fundamental: 2 crianças, ou 11,1%, encontravam-se 

no 1º ano; 5 crianças, 27,8%, estavam no 2º ano; 3 crianças, 16,7%, 

encontravam-se no 3º ano; 4 crianças, 22,2%, estavam no 4º ano; 3 crianças, 

16,7% encontravam-se no 5º ano, e 1 criança da amostra, 5,6%, estava no 6º 

ano do Ensino Fundamental. 

O resumo descritivo das varáveis de caracterização do Grupo Controle 

encontra-se na Tabela 10. 

 

Tabela 10. Caracterização do Grupo Controle. 

 N Média 
Desvio 

padrão 
Mínimo Mediana Máximo 

Idade em anos 18 8,9 1,4 6,6 8,9 11,0 

Escolaridade materna, em anos de 

estudo 
18 11, 8 3,1 5,0 11,0 17,0 

 

A classificação das crianças do Grupo Controle de acordo com os 

resultados do teste de QI não verbal Raven distribuiu-se da seguinte forma: 7 

crianças, 38,9%, apresentaram resultados indicativos de QI superior; 5 

crianças, 27,8%, apresentaram QI acima da média; e 6 crianças, 33,3%, 

apresentaram QI médio. 
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A Tabela 11 apresenta o resumo descritivo dos resultados encontrados 

na avaliação do vocabulário do Grupo Controle. Nota-se que, nesse grupo, a 

maior parte dos participantes teve desempenho considerado dentro ou acima 

do esperado. 

 

Tabela 11. Resumo descritivo dos resultados do Grupo Controle no teste de 

vocabulário. 

Avaliação do vocabulário N Média 
Desvio 

padrão 
Mínimo Mediana Máximo 

Número de acertos 18 25,5 5,5 16,0 25,0 39,0 

       

Classificação do desempenho Número de participantes Porcentagem 

Acima do esperado 7 38,9% 

Dentro do esperado 5 27,8% 

Abaixo do esperado 6 33,3% 
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A Tabela 12 apresenta o resumo descritivo dos resultados encontrados 

na avaliação da fluência verbal do Grupo Controle. Nota-se que, nesse grupo, a 

maior parte dos participantes teve desempenho abaixo do percentil 75, em 

todas as categorias testadas (animais, partes do corpo e alimentos). 

 

Tabela 12. Resumo descritivo dos resultados do Grupo Controle no teste de 

fluência verbal. 

Avaliação da fluência verbal 

Número de palavras corretas emitidas 

N Média 
Desvio 

padrão 
Mínimo Mediana Máximo 

Categoria animais 18 14,7 4,3 9,0 14,5 23,0 

Categoria partes do corpo 18 15,7 2,7 10,0 16,5 19,0 

Categoria alimentos 18 14,0 3,9 7,0 13,5 21,0 

       

Classificação do desempenho de 

acordo com os percentis 
Número de participantes Porcentagem 

Categoria 

animais 

I 8 44,4% 

II 4 22,2% 

III 2 11,1% 

IV 4 22,2% 

    

Categoria 

partes do 

corpo 

I 7 38,9% 

II 5 27,8% 

III 5 27,8% 

IV 1 5,6% 

    

Categoria 

alimentos 

I 8 44,4% 

II 7 38,9% 

III 3 16,7% 

IV 0 0% 

Legenda: I = Abaixo do percentil 50; II = Entre o percentil 50 e o percentil 75; III = Entre o 

percentil 75 e o percentil 90; IV = Acima do percentil 90. 

 

A Tabela 13 apresenta o resumo descritivo dos resultados encontrados 

no teste de repetição de dígitos do Grupo Controle. Nota-se que, nesse grupo, 

a maior parte dos participantes teve desempenho considerado abaixo do 

esperado para as categorias dígitos na ordem direta e dígitos na ordem 
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inversa. Já no score total, a maior parte dos participantes apresentou resultado 

acima do esperado. 

 

Tabela 13. Resumo descritivo dos resultados do Grupo Controle no teste de 

dígitos. 

Teste de dígitos 

Número máximo de dígitos repetidos 

N Média 
Desvio 

padrão 
Mínimo Mediana Máximo 

Dígitos repetidos na ordem direta 18 6,6 1,6 3,0 12,5 10,0 

Dígitos repetidos na ordem inversa 18 5,7 1,5 3,0 6,5 9,0 

Score bruto nas duas provas 18 12,3 2,8 6,0 6,0 19,0 

        

Classificação do desempenho Número de participantes Porcentagem 

Dígitos 

repetidos na 

ordem direta 

Acima do esperado 8 44,4% 

Dentro do esperado 0 0% 

Abaixo do esperado 10 55,6% 

    

Dígitos 

repetidos na 

ordem inversa 

Acima do esperado 6 33,3% 

Dentro do esperado 2 11,1% 

Abaixo do esperado 10 55,6% 

    

Score bruto 

nas duas 

provas 

Acima do esperado 9 50,0% 

Dentro do esperado 1 5,6% 

Abaixo do esperado 8 44,4% 
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A Tabela 14 apresenta o resumo descritivo dos resultados encontrados 

no teste de repetição de pseudopalavras do Grupo Controle. Nota-se que, 

nesse grupo, a maior parte dos participantes teve desempenho considerado 

acima do esperado. 

 

Tabela 14. Resumo descritivo dos resultados do Grupo Controle no teste de 

pseudopalavras. 

Pseudopalavras N Média 
Desvio 

padrão 
Mínimo Mediana Máximo 

Porcentagem de acertos de palavras 

de baixa similaridade 
18 94,4 10,4 70,0 100,0 100,0 

Porcentagem de acertos de palavras 

de média similaridade 
18 92,5 7,7 70,0 92,5 100,0 

Porcentagem de acertos de palavras 

de alta similaridade 
18 98,3 5,1 80,0 100,0 100,0 

Porcentagem de acertos na prova toda 18 94,7 4,4 85,0 95,0 100,0 

Número total de acertos na prova 18 37,9 1,8 34,0 38,0 40,0 

       

Classificação do desempenho Número de participantes Porcentagem 

Acima do esperado 10 55,6% 

Dentro do esperado 8 44,4% 

Abaixo do esperado 0 0% 
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A Tabela 15 apresenta o resultado da análise de correlação do teste de 

vocabulário com todas as outras variáveis estudadas (variáveis de 

caracterização e resultados das avaliações de fluência verbal, repetição de 

dígitos, e repetição de pseudopalavras), para o Grupo Controle. Algumas 

correlações significativas foram encontradas; contudo, o grau de associação (r) 

com cada uma das variáveis diferiu. 

 

Tabela 15. Correlações entre o teste de vocabulário, e as variáveis de 

caracterização e resultados das avaliações de fluência verbal, repetição de 

dígitos, e repetição de pseudopalavras, para o Grupo Controle. 

 
Correlações com o teste de vocabulário 

r p-value 

Idade 0,611 0,007* 

Gênero -0,129 0,611 

Escolaridade da criança 0,511 0,030* 

Escolaridade materna 0,542 0,020* 

Resultados do teste de QI Raven 0,611 0,007* 

   

Avaliação da fluência 

verbal 

Animais 0,595 0,009* 

Partes do corpo 0,147 0,560 

Alimentos 0,383 0,116 

   

Repetição de dígitos 

Ordem direta 0,359 0,144 

Ordem inversa 0,504 0,033* 

Score bruto 0,456 0,057 

   

Repetição de 

pseudopalavras 

Baixa 

similaridade 
0,507 0,033* 

Média 

similaridade 
-0,045 0,858 

Alta similaridade -0,073 0,773 

Total 0,242 0,333 

Legenda: * diferença significativa de acordo com o coeficiente de correlação de Pearson 

 

A Tabela 16 apresenta o resultado da análise de correlação dos 

resultados da avaliação da fluência verbal com as outras variáveis estudadas 

(variáveis de caracterização e resultados das avaliações de repetição de 
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dígitos, e repetição de pseudopalavras; exceto teste de vocabulário, cujo 

resultado encontra-se na Tabela 15), para o Grupo Controle. Algumas 

correlações significativas foram encontradas; contudo, o grau de associação (r) 

com cada uma das variáveis diferiu. 

 

Tabela 16. Correlações entre os resultados da avaliação de fluência verbal, e 

as variáveis de caracterização e resultados das avaliações de repetição de 

dígitos e repetição de pseudopalavras, para o Grupo Controle. 

 

Correlações com o teste de fluência verbal 

Animais Partes do corpo Alimentos 

r 
p-

value 
r 

p-

value 
r 

p-

value 

Idade 0,554 0,017* 0,064 0,801 0,496 0,036* 

Gênero -0,525 0,055 0,114 0,652 0,033 0,897 

Escolaridade da criança 0,512 0,030* -0,028 0,912 0,575 0,013* 

Escolaridade materna 0,299 0,228 0,240 0,337 0,019 0,939 

Resultados do teste de QI Raven 0,414 0,088 0,209 0,406 0,139 0,582 

       

Repetição 

de dígitos 

Ordem direta 0,122 0,628 -0,320 0,195 0,519 0,027* 

Ordem inversa 0,088 0,728 0,096 0,706 0,396 0,104 

Score bruto 0,113 0,655 -0,126 0,612 0,490 0,039* 

       

Repetição 

de 

pseudopalav

ras 

Baixa similaridade 0,320 0,196 0,237 0,344 0,524 0,026* 

Média similaridade 0,200 0,426 -0,321 0,195 0,206 0,412 

Alta similaridade -0,102 0,686 0,435 0,072 -0,118 0,641 

Total 0,320 0,195 0,067 0,791 0,435 0,071 

Legenda: * diferença significativa de acordo com o coeficiente de correlação de Pearson 
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A Tabela 17 apresenta o resultado da análise de correlação dos 

resultados do teste de repetição de dígitos com as outras variáveis estudadas 

(variáveis de caracterização e resultados da avaliação de repetição de 

pseudopalavras; os resultados da correlação com o teste de vocabulário 

encontram-se na Tabela 15, e com a avaliação da fluência verbal encontram-se 

na Tabela 16), para o Grupo Controle. Algumas correlações significativas foram 

encontradas; contudo, o grau de associação (r) com cada uma das variáveis 

diferiu. 

 

Tabela 17. Correlações entre o resultado da avaliação de repetição de dígitos, 

e as variáveis de caracterização e resultados das avaliações de repetição de 

pseudopalavras, para o Grupo Controle. 

 

Correlações com o teste de repetição de dígitos 

Ordem direta Ordem inversa Score bruto 

r 
p-

value 
r 

p-

value 
r 

p-

value 

Idade 0,196 0,436 0,212 0,399 0,217 0,386 

Gênero 0,585 0,051 0,400 0,100 0,521 0,057 

Escolaridade da criança 0,283 0,256 0,367 0,134 0,348 0,157 

Escolaridade materna 0,426 0,078 0,320 0,196 0,395 0,104 

Resultados do teste de QI Raven 0,340 0,168 -0,145 0,566 -0,254 0,309 

       

Repetição 

de 

pseudopalav

ras 

Baixa similaridade 0,608 0,007* 0,577 0,012* 0,631 0,005* 

Média similaridade 0,131 0,605 0,230 0,359 0,194 0,440 

Alta similaridade -0,157 0,533 -0,302 0,223 -0,248 0,321 

Total 0,439 0,068 0,424 0,079 0,460 0,055 

Legenda: * diferença significativa de acordo com o coeficiente de correlação de Pearson 
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A Tabela 18 apresenta o resultado da análise de correlação dos 

resultados do teste de repetição de pseudopalavras com as variáveis de 

caracterização (os resultados da correlação com as outras variáveis estudadas 

encontram-se nas tabelas acima), para o Grupo Controle. Nenhuma correlação 

significativa foi encontrada. 

 

Tabela 18. Correlações entre o resultado da avaliação de repetição de 

pseudopalavras e as variáveis de caracterização, para o Grupo Controle. 

 

Correlações com o teste de repetição de 

pseudopalavras: porcentagem total de 

acertos 

r p-value 

Idade 0,134 0,596 

Gênero 0,040 0,875 

Escolaridade da criança 0,189 0,453 

Escolaridade materna 0,282 0,257 

Resultados do teste de QI Raven 0,383 0,116 

Legenda: * diferença significativa de acordo com o coeficiente de correlação de Pearson 
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4.3 Análise intergrupos 

As variáveis idade em anos, gênero, escolaridade da criança, 

escolaridade materna, e desempenho no teste de QI Raven foram comparados 

entre os grupos. Não foram encontradas diferenças significativas entre os 

grupos para nenhuma das variáveis de caracterização dos grupos, conforme a 

tabela 19. 

 

Tabela 19. Resultados das análises descritiva e inferencial da comparação 

intergrupos das variáveis de caracterização dos grupos. 

 
GLL 

(n = 18) 

Grupo Controle 

(n = 18) 

p-

value 

Idade em anos 

Média (±desvio padrão) 
8,9 (±1,5) 8,9 (±1,4) >0,999 

Gênero 

Número total 

(porcentagem) 

M = 13 (72,2%) 

F = 5 (27,8%) 

M = 13 (72,2%) 

F = 5 (27,8%) 
>0,999 

Escolaridade da criança 

Número total 

(porcentagem) 

1º ano = 4 (22,2%) 

2º ano = 2 (11,1%) 

3º ano = 5 (27,8%) 

4º ano = 2 (11,1%) 

5º ano = 3 (16,7%) 

6º ano = 2 (11,1%) 

1º ano = 2 (11,1%) 

2º ano = 5 (27,8%) 

3º ano = 3 (16,7%) 

4º ano = 4 (22,2%) 

5º ano = 3 (16,7%) 

6º ano = 1 (5,6%) 

0,801 

Escolaridade materna, 

em anos de estudo 

Média (±desvio padrão) 

11, 2 (±3,4) 11, 8 (±3,1) 0,521 

Desempenho no teste de 

QI Raven 

Número total 

(porcentagem) 

Superior = 3 (16,7%) 

Acima da média = 4 

(22,2%) 

Médio = 10 (55,6%) 

Abaixo da média = 1 

(5,6%) 

Superior = 7 (38,9%) 

Acima da média = 5 

(27,8%) 

Médio = 6 (33,3%) 

Abaixo da média = 0 (0%) 

0,085 

Legenda: M: gênero masculino; F: gênero feminino. 
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Os resultados da avaliação do vocabulário foram comparados entre os 

grupos. Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos para 

nenhuma das variáveis, conforme Tabela 20. 

 

Tabela 20. Resultados das análises descritiva e inferencial da comparação 

intergrupos dos resultados da avaliação do vocabulário. 

Avaliação do 

vocabulário 

GLL 

(n = 18) 

Grupo Controle 

(n = 18) 

p-

value 

Número de acertos 

Média (±desvio padrão) 
25,6 (±9,3) 25,5 (±5,5) 0,913 

Classificação do 

desempenho 

Número total 

(porcentagem) 

Acima do esperado = 6 

(33,3%) 

Dentro do esperado = 7 

(38,9%) 

Abaixo do esperado = 5 

(27,8%) 

Acima do esperado = 7 

(38,9%) 

Dentro do esperado = 5 

(27,8%) 

Abaixo do esperado = 6 

(33,3%) 

0,988 
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Os resultados da avaliação da fluência verbal foram comparados entre 

os grupos. O Grupo Controle apresentou desempenho significativamente 

superior apenas no número de acertos na categoria “partes do corpo”, 

conforme Tabela 21. 

 

Tabela 21. Resultados das análises descritiva e inferencial da comparação 

intergrupos dos resultados da avaliação da fluência verbal. 

Avaliação da fluência 

verbal 

GLL 

(n = 18) 

Grupo Controle 

(n = 18) 

p-

value 

Número de 

acertos 

Média (±desvio 

padrão) 

Animais 12,1 (±4,9) 14,7 (±4,3) 0,111 

Partes do 

corpo 
13,0 (±3,8) 15,7 (±2,7) 0,029* 

Alimentos 12,0 (±4,4) 14,0 (±3,9) 0,339 

    

Classificação 

do 

desempenho 

Número total 

(porcentagem) 

Animais 

I = 12 (66,7%) 

II = 2 (11,1%) 

III = 2 (11,1%) 

IV = 2 (11,1%) 

I = 8 (44,4%) 

II = 4 (22,2%) 

III = 2 (11,1%) 

IV = 4 (22,2%) 

0,265 

Partes do 

corpo 

I = 13 (72,2%) 

II = 3 (16,7%) 

III = 1 (5,6%) 

IV = 1 (5,6%) 

I = 7 (38,9%) 

II = 5 (27,8%) 

III = 5 (27,8%) 

IV = 1 (5,6%) 

0,079 

Alimentos 

I = 11 (61,1%) 

II = 6 (33,3%) 

III = 1 (5,6%) 

IV = 0 (0%) 

I = 8 (44,4%) 

II = 7 (38,9%) 

III = 3 (16,7%) 

IV = 0 (0%) 

0,308 

Legenda: I = Abaixo do percentil 50; II = Entre o percentil 50 e o percentil 75; III = Entre o 

percentil 75 e o percentil 90; IV = Acima do percentil 90. * diferença significativa de acordo com 

o teste de Mann-Whitney. 
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Os resultados da avaliação da repetição de dígitos foram comparados 

entre os grupos. O Grupo Controle apresentou desempenho significativamente 

superior no número máximo de dígitos repetidos na ordem inversa e no score 

bruto do teste, conforme Tabela 22. 

 

Tabela 22. Resultados das análises descritiva e inferencial da comparação 

intergrupos dos resultados da avaliação da repetição de dígitos. 

Avaliação da repetição de 

dígitos 

GLL 

(n = 18) 

Grupo Controle 

(n = 18) 

p-

value 

Número 

máximo de 

dígitos 

Média (±desvio 

padrão) 

Ordem 

direta 
6,1 (±1,7) 6,6 (±1,6) 0,226 

Ordem 

inversa 
4,2 (±1,8) 5,7 (±1,5) 0,029* 

Score 

bruto 
10,3 (±2,7) 12,3 (±2,8) 0,017* 

    

Classificação 

do 

desempenho 

Número total 

(porcentagem) 

Dígitos 

repetidos 

na ordem 

direta 

Acima do esperado = 3 

(16,7%) 

Dentro do esperado = 3 

(16,7%) 

Abaixo do esperado = 12 

(66,7%) 

Acima do esperado = 8 

(44,4%) 

Dentro do esperado = 0 

(0%) 

Abaixo do esperado = 10 

(55,6%) 

0,462 

Dígitos 

repetidos 

na ordem 

inversa 

Acima do esperado = 4 

(22,2%) 

Dentro do esperado = 0 

(0%) 

Abaixo do esperado = 14 

(77,8%) 

Acima do esperado = 6 

(33,3%) 

Dentro do esperado = 2 

(11,1%) 

Abaixo do esperado = 10 

(55,6%) 

0,104 

Score 

bruto nas 

duas 

provas 

Acima do esperado = 3 

(16,7%) 

Dentro do esperado = 2 

(11,1%) 

Abaixo do esperado = 13 

(72,2%) 

Acima do esperado = 9 

(50,0%) 

Dentro do esperado = 1 

(5,6%) 

Abaixo do esperado = 8 

(44,4%) 

0,279 

Legenda: * diferença significativa de acordo com o teste de Mann-Whitney. 
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Os resultados da avaliação da repetição de pseudopalavras foram 

comparados entre os grupos. Não foram encontradas diferenças significativas 

entre os grupos para nenhuma das variáveis, conforme Tabela 23. 

 

Tabela 23. Resultados das análises descritiva e inferencial da comparação 

intergrupos dos resultados da avaliação da repetição de dígitos. 

Avaliação da repetição de 

pseudopalavras 

GLL 

(n = 18) 

Grupo Controle 

(n = 18) 

p-

value 

Porcentagem 

de acertos 

Média (±desvio 

padrão) 

Baixa 

similaridade 
90,0 (±9,1) 94,4 (±10,4) 0,091 

Média 

similaridade 
89,4 (±7,5) 92,5 (±7,7) 0,192 

Alta 

similaridade 
97,2 (±4,6) 98,3 (±5,1) 0,443 

Total 91,4 (±5,2) 94,7 (±4,4) 0,055 

     

Número total de acertos 

Média (±desvio padrão) 
36,6 (±2,1) 37,9 (±1,8) 0,068 

    

Classificação do 

desempenho 

Número total (porcentagem) 

Acima do esperado = 4 

(22,2%) 

Dentro do esperado = 13 

(72,2%) 

Abaixo do esperado = 1 

(5,6%) 

Acima do esperado = 

10 (55,6%) 

Dentro do esperado = 8 

(44,4%) 

Abaixo do esperado = 0 

(0%) 

0,068 

Legenda: * diferença significativa de acordo com o teste de Mann-Whitney. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Considerando a neurotoxicidade do tratamento da leucemia linfoide 

aguda, o presente estudo objetivou avaliar as habilidades cognitivo-linguísticas 

dessa população e compará-las a crianças hígidas. 

Não foram encontradas diferenças entre os grupos no teste de 

inteligência não verbal. A maioria dos achados da literatura evidencia que 

crianças com LLA durante e/ou após o tratamento quimioterápico não 

apresentam QI pior que o de crianças hígidas da mesma idade14,45. A aplicação 

de provas que avaliam o quociente de inteligência de crianças com câncer é 

comum, porém são utilizados diferentes testes. Em nosso estudo foi avaliada 

apenas a inteligência não-verbal, o que impossibilita comparar o resultado com 

testes que abrangem a inteligência global. 

Nesse estudo não houve diferença entre o desempenho na prova de 

vocabulário entre os dois grupos. Lewis46 e Dowling47 ao comparar habilidades 

de linguagem de crianças com leucemia que receberam quimioterapia intra-

tecal com um grupo controle, também não encontraram diferença entre os 

grupos, concluindo que o tratamento não afetou o desenvolvimento da 

linguagem, mas com necessidade de acompanhamento dessas crianças para 

verificar prejuízos posteriores. Nesses estudos o vocabulário foi uma das 

variáveis estudadas, porém apenas o receptivo, por meio de teste no qual 

deviam apontar figuras, diferente da prova utilizada em nosso estudo. A análise 

dessa variável pode ter sido prejudicada devido à dificuldade da prova 

selecionada para avaliação do vocabulário, influenciando negativamente 

inclusive o desempenho do grupo controle. A prova envolvia explicar o 

significado de palavras como “contra-senso” e “migrar”, que não são 

frequentemente utilizadas no universo infantil. 

Além disso, as crianças foram pareadas pela escolaridade materna, 

descrita na literatura como uma das variáveis que influenciam o vocabulário49 o 

que pode ter gerado desempenho semelhante entre os grupos, uma vez que a 

média de anos de estudo das mães das crianças desse estudo era semelhante. 

Em relação à memória, na literatura é controversa a existência de 

déficits na memória operacional em crianças com leucemia, em alguns estudos 
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são encontradas alterações evidentes22,49, e em outros não foram encontrados 

prejuízos nessa habilidade39,50. Os estudos que evidenciam diferenças 

significativas são formados por amostras grandes ou por meta-análises, 

enquanto que os que não encontraram diferenças possuem grupos com 30 

participantes ou menos, possibilitando prejuízo das análises, tal qual observado 

no presente estudo. 

Nesse estudo, as crianças do grupo com leucemia apresentaram um 

desempenho significantemente pior na prova de repetição de dígitos na ordem 

inversa, sugerindo alteração da memória de operacional, confirmando 

parcialmente a nossa hipótese inicial. Outros estudos22,51 ao comparar 

sobreviventes da leucemia linfoide aguda com um grupo controle, também 

evidenciaram pior desempenho nessa habilidade. 

Quando avaliadas com pseudopalavras, as crianças do GLL também 

apresentaram desempenho pior nas palavras de baixa, média e alta 

similaridade, porém, sem significância estatística. Pode-se observar uma 

tendência à significância na porcentagem de acertos total do teste.  

No que diz respeito à ausência de diferença de desempenho na prova 

de repetição de pseudopalavras, é preciso considerar a similaridade fonológica 

das pseudopalavras presentes no teste utilizado, fato esse que auxilia o 

processo de retenção e repetição correta do estímulo-alvo e possibilita maiores 

acertos, independentemente da escolaridade. As pseudopalavras facilitam o 

armazenamento da informação fonológica na memória devido às suas 

associações com palavras reais do idioma. Ademais, a memória de longo prazo 

também pode influenciar o desempenho das crianças por meio do efeito da 

lexicalidade. Esse efeito, conhecido como reintegração, tenta reparar 

representações fonológicas incompletas ou difusas (pseudopalavras), 

utilizando representações permanentes da memória de longo prazo. Essa 

recordação é facilitada, sobretudo, se houver, além da similaridade fonológica, 

uma relação com o valor semântico, como é o caso das pseudopalavras 

presentes no teste utilizado. Assim, em futuras pesquisas sugere-se o uso de 

testes que possuam preferencialmente não-palavras com extensões variadas, 

uma vez que a lexicalidade, frequência, semelhança fonológica da não-palavra 



36 

 

   

e familiaridade com a língua podem ser fatores que comprometem a avaliação 

da memória verbal, conforme descrito por diferentes estudos52. 

Chidambaram et al39 avaliou 24 pacientes, com idade de 6 a 15 anos, 

em três momentos do tratamento da LLA, evidenciando piora na fluência verbal 

no terceiro, apesar de não haver impacto na memória operacional. Nesse 

estudo, porém, foram incluídas crianças submetidas à radioterapia craniana, já 

conhecida como prejudicial à cognição9, 13-15 e, portanto, utilizada como critério 

de exclusão para nossa pesquisa. 

Ao avaliar 30 crianças em tratamento de LLA, Espy et al50 observou um 

pequeno declínio na fluência verbal em crianças menores de 06 anos de idade 

que receberam apenas quimioterapia, corroborando com nossos achados, que 

demonstram pior desempenho das crianças com leucemia quando comparadas 

ao grupo controle. 

Em nosso estudo, as crianças com leucemia apresentaram desempenho 

pior nas três categorias semânticas na prova de fluência verbal, confirmando 

nossa hipótese inicial. No entanto, as categorias semânticas de “animais” e de 

“alimentos” não apresentaram diferença estatisticamente significante entre os 

grupos, fato que pode ser justificado pelo estímulo diariamente recebido 

durante a rotina da criança. Nomes de animais e de alimentos são muito mais 

utilizados no dia a dia do que partes do corpo. Essa categoria foi a única com 

significância, o que pode ser justificado pois são palavras geralmente 

aprendidas no contexto escolar, do qual a maioria das crianças em tratamento 

ficam afastadas. 

Deve-se considerar também que os axônios das áreas de projeção e 

associação do córtex cerebral não se tornam totalmente mielinizados até o 

início da idade adulta, de modo que o cérebro permanece vulnerável a agentes 

neurotóxicos durante o período principal de aprendizado da vida de uma 

criança. O recebimento de quimioterapia intra-tecal durante esse período pode 

afetar o desenvolvimento cortical e cognitivo53. Isso reforça a necessidade de 

avaliar e monitorar as habilidades cognitivo-linguísticas das crianças 

submetidas ao tratamento da leucemia. 

A maioria dos estudos citados avaliou crianças sobreviventes da 

leucemia, ou seja, após o término do tratamento, enquanto o presente estudo 
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avaliou as habilidades cognitivo-linguísticas durante o tratamento 

quimioterápico. Essa variável pode ter influenciado positivamente o 

desempenho das crianças que avaliamos, visto que ainda não receberam todas 

as drogas propostas pelo protocolo institucional.  

Ao longo da coleta de dados também foi percebida a necessidade de 

uma prova que avaliasse a habilidade de atenção dos indivíduos, a qual afeta o 

desempenho nas demais provas, sugerimos que estudos futuros também 

incluam a avaliação dessa habilidade. 

Deve-se considerar o pequeno número de participantes desse estudo, o 

que prejudica análises inferenciais mais eficazes. Estudos futuros devem incluir 

um maior número de sujeitos, e com características mais homogêneas, como a 

escolaridade e a fase do tratamento. Sugere-se avaliação antes do início do 

tratamento e também durante diferentes períodos do tratamento a fim de 

acompanhar mais fidedignamente as habilidades cognitivo-linguísticas das 

crianças. Além disso, a inclusão de provas que avaliem outras habilidades, com 

a atenção, podem ser importantes para um acompanhamento mais abrangente 

dessa população.  Não ter uma avaliação da criança antes do início do 

tratamento quimioterápico também gera dúvidas se o indivíduo já apresentava 

alguma alteração prévia. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Esse estudo possibilitou uma primeira análise dos efeitos do tratamento 

quimioterápico em crianças com leucemia nas habilidades cognitivo-

linguísticas. Notou-se que não houve diferença no vocabulário expressivo, mas 

que as habilidades de fluência verbal e memória parecem ser prejudicadas 

nessas crianças, quando comparadas ao grupo controle, apesar de não termos 

observado diferença estatística significante em todas as variáveis. 

O presente estudo levanta questões importantes a serem observadas 

nas crianças com leucemia e aponta caminhos para o acompanhamento 

fonoaudiológico dessas crianças, tanto longitudinalmente quanto após a 

finalização do tratamento, a fim de investigar mais profundamente de que forma 

o tratamento medicamentoso pode afetar as habilidades cognitivo-linguísticas. 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

 

A análise de correlação tem por objetivo medir o grau de relacionamento 

entre variáveis, que é dado pelo coeficiente de correlação. O coeficiente de 

correlação, representado pela letra r, nos diz se o relacionamento entre 

variáveis é fraco ou forte, e também se é no mesmo sentido (ou seja, quando o 

valor de uma das variáveis aumenta, o valor da outra variável também 

aumenta) ou no sentido contrário (ou seja, quando o valor de uma das variáveis 

aumenta, o valor da outra variável diminui) (Tabela 1). Este valor deve ser 

interpretado juntamente com o valor de p, que nos diz se a relação encontrada 

foi significativa. 

 

Tabela 1. Interpretação do valor de r. 

Valores de referência Interpretação 

r < -0,750 Relação negativa forte 

-0,750 < r < -0,500 Relação negativa moderada 

-0,500 < r < -0,250 Relação negativa fraca 

-0,250 < r < 0,250 Baixa ou nenhuma relação 

0,250 < r < 0,500 Relação positiva fraca 

0,50 < r < 0,750 Relação positiva moderada 

r > 0,750 Relação positiva forte 
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