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Resumo  
 
 
Funções executivas é um termo guarda-chuva relacionadas a vários aspectos de 
qualidade de vida que engloba uma série de processos cognitivos correlacionados, 
porém dissociáveis, que são relacionados ao conceito de atenção e que permitem o 
controle do comportamento dirigido a um dado objetivo. Pesquisas têm apontado que 
o funcionamento executivo pode ser melhorado por manipulações agudas de atividade 
física e administração de cafeína. Todavia, não está claro que tipo de função executiva 
é favorecida por estas manipulações, tampouco se esses efeitos ocorrem 
conjuntamente, são somatórios ou sinérgicos. O presente projeto objetivou investigar 
os efeitos agudos da atividade física [exercício preponderantemente aeróbico (prova 
contrarrelógio em bicicleta ergométrica)] combinados à ingestão aguda de cafeína (6 
mg/kg) na melhora do desempenho em três domínios executivos experimentalmente 
dissociáveis (inibição, atualização e alternância) avaliados em dois testes: escores de 
aleatoriedade no teste geração aleatória de números [random number generation - 
RNG] e teste mais ou menos (plus-minus). A amostra foi composta por 10 voluntários 
jovens e saudáveis do sexo masculino, alocados em ordem aleatória a duas diferentes 
condições: exercício físico agudo mais placebo ou exercício físico agudo mais cafeína. 
O desempenho executivo foi avaliado antes e após exercício agudo combinado a 
tratamento com cafeína e placebo. Quanto à administração de tratamento o estudo 
seguiu um delineamento cruzado e duplo-cego. Avaliou-se também percepção de 
esforço (Escala Borg), fadiga (Escala da Experiência Subjetiva com o Exercício: 
SEES) e dor induzida pelo exercício (Escala Numérica de Avaliação de Dor: NPRS) 
combinado ou não a cafeína.  Verificou-se que o exercício teve um efeito positivo 
somente sobre o domínio executivo de inibição. A percepção de esforço, fadiga e dor 
aumentaram após o exercício físico e a cafeína bloqueou a dor pós-exercício, embora 
esse tratamento não tenha tido efeito adicional ao do exercício sobre nenhum domínio 
executivo. A cafeína combinada com o exercício não aumentou o efeito do exercício 
no desempenho executivo. Conclui-se que o exercício preponderantemente aeróbico 
agudo exerce efeito positivo sobre o domínio executivo de inibição e que, apesar da 
dose de cafeína administrada bloquear a dor 30 min após a realização do exercício, 
ela não exerce efeito nootrópico sobre as funções executivas.   
Palavras-chave: exercício agudo, funções executivas, cafeína, atenção, inibição, 
esforço físico. 
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Abstract 
 
Executive function is an umbrella term related to various aspects of quality of life that 
encompasses a series of correlated but dissociable cognitive processes that are 
related to the concept of attention and that allow the control of the behavior directed to 
a given goal. Research has pointed out that executive functioning can be improved by 
acute manipulations of physical activity and administration of caffeine. However, it is 
not clear what kind of executive function is favored by these manipulations are 
summative or synergistic., nor whether these effects occur together. The present study 
aimed to investigate the acute effects of physical activity (predominantly aerobic 
exercise [proof counter on a stationary, bicycle]) in combination with acute caffeine 
intake (6 mg / kg) in improving performance in three experimentally dissociable 
executive domains (inhibition, update and shifting) evaluated in two tasks: Random 
Number Generation – RNG, and Plus Minus Task. The sample consisted of 10 healthy 
young male volunteers, random order to two different conditions: acute physical 
exercise plus placebo or acute physical exercise plus caffeine. The executive 
performance was assessed before and after acute exercise combined with caffeine 
and placebo treatment. Regarding treatment administration, the study followed a 
double-blind, cross-over design. It was also evaluated the perception effort (Borg 
Scale) fatigue (Subjective Exercise Experiences Scale, SEES) and pain induced by 
exercise (Numeric Pain Rating Scale, NPRS) combined or not with caffeine. It was 
found that the exercise had a positive effect only on the executive domain of inhibition. 
The perception of exertion, fatigue and pain increased after exercise, and caffeine 
blocked post-exercise pain, although this treatment did not have an additional effect 
on exercise in any executive domain. Caffeine combined with exercise did not increase 
the effect of exercise on executive performance. It is concluded that the predominantly 
acute aerobic exercise exerts a positive effect on the executive domain of inhibition 
and that although the administered caffeine dose blocks the pain 30 minutes after the 
exercise, it has no nootropic effect on the executive functions. 
Key words: acute exercise, executive functions, caffeine, attention, inhibition, physical 
effort. 
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1 - INTRODUÇÃO GERAL 
 

 

Funções executivas são habilidades cognitivas que permitem controlar e 

regular os pensamentos e comportamentos necessários para atingir um determinado 

objetivo que está em mente (Garon et al., 2008; Lezak et al., 2012). Estas habilidades 

são positivamente associadas ao sucesso acadêmico (Borella et al., 2010), melhor 

qualidade de vida (Davis et al., 2010), cognição social (Moffit et al., 2011), sucesso 

profissional (Bailey et al., 2007) e saúde física (Crescioni et al., 2011). 

Embora as funções executivas possam ser prejudicadas por vários fatores 

associados à piora da saúde (veja item 1.1.8, a seguir), há várias manipulações que 

podem melhorá-las, como exercício físico agudo e crônico (Barenberg et al., 2011; 

Chang et al., 2012; Guiney & Machado, 2012; Verburgh et al., 2013) e ingestão aguda 

de algumas substâncias como cafeína (Brunyé et al., 2010; Einöther & Giesbrecht, 

2013; Lanini et al., 2015; Soar et al., 2016). Ademais, há alguns estudos que sugerem 

que o exercício agudo combinado a doses agudas de cafeína pode melhorar o 

desempenho executivo ainda mais (Hogervorst et al., 1999). Todavia, as evidências 

dos efeitos benéficos dessa combinação de manipulações são ainda tênues.  

Devido à importância das funções executivas no comportamento humano, o 

presente estudo visou investigar se manipulações agudas de exercício físico, e 

exercício físico combinado a doses agudas de cafeína melhoram o desempenho de 

jovens adultos saudáveis. Essa investigação considerou diferentes domínios, ou 

subtipos dessas funções, propostos em modelos teóricos de funções executivas 

(Miyake et al., 2000) que foram raramente considerados na literatura que trata desses 

efeitos.  Ou seja, é possível que manipulações agudas de exercício suplementados 

ou não por doses agudas de cafeína atuem em subtipos específicos de funções 

executivas e não de forma genérica em todo tipo de tarefa que avalia esse conceito 

contemplado de forma ampla.  

Encontrar fatores que exercem efeitos agudos sobre as funções executivas é 

importante para permitir sua manipulação em laboratório, o que pode servir como base 

para entender os mecanismos subjacentes a estes efeitos. Ademais, isto tem o 

potencial de permitir o desenvolvimento de intervenções baseadas em evidências que 

podem servir para melhorar as funções executivas em diferentes situações e distintas 

populações.     
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Assim, de modo a detalhar os conceitos envolvidos no presente estudo e dar 

suporte teórico a seus objetivos, encontre a seguir uma revisão bibliográfica que 

compreende uma explicação sobre funções executivas, o modelo utilizado para 

estudá-las, como podem ser fracionadas em diferentes domínios, fatores que 

influenciam essas funções, com foco em exercício físico agudo e doses agudas de 

cafeína. Há também uma explicação sobre os efeitos de atividade física e cafeína 

sobre processos cognitivos de mais baixa ordem, como aumento da velocidade de 

respostas psicomotoras, que podem contribuir para o bom desempenho em tarefas 

de funções executivas, mas que não são melhoras executivas propriamente ditas. Foi 

também abordado o efeito ergogênico da cafeína sobre alguns parâmetros 

relacionados ao exercício físico (redução de percepção de esforço, fadiga, melhora 

de humor), bem como ação analgésica, que poderiam justificar seus efeitos benéficos 

sobre o exercício.  

 
 
1.1 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

(1.1.1) - Funções cognitivas.   
 
 Habilidades cognitivas são propriedades funcionais de um indivíduo que 

descrevem as diferentes maneiras pelas quais as pessoas pensam, detectam 

estímulos, reagem a eles, bem como o que conhecem e como usam conhecimentos 

(Corr, 2010; Palmese, 2011). Estas funções incluem atenção, percepção, respostas 

psicomotoras (ex. tempo de reação), tomada de decisão, formação de conceitos, 

velocidade de processamento, memória, aprendizagem, linguagem, habilidades viso-

espaciais, funções executivas, entre outras (Corr, 2010; Palmese, 2011). Embora 

diferentes funções cognitivas envolvam ativação de diferentes sistemas e regiões 

cerebrais (Palmese, 2011), elas não são diretamente observáveis, sendo inferidas 

somente a partir do comportamento (Sivan & Benton, 1999). No presente estudo, 

focar-se-á em dois tipos de cognição que são afetados mais claramente por atividade 

física aguda e doses agudas de cafeína: atenção simples/respostas psicomotoras e 

funções executivas. 
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(1.1.2) Processos cognitivos de baixa ordem envolvidos na detecção de 

estímulos e respostas psicomotoras  

 Uma das habilidades que é afeta pelas manipulações empregadas nesta 

pesquisa é a velocidade de resposta a estímulos, que compreende em parte 

processos atencionais básicos também conhecidos como controle atencional exógeno 

(Awh et al., 2012). Esses processos são automáticos, entendidos como de baixa 

ordem e considerados ascendentes ou bottom-up, e não controlados volitivamente, 

em contraste a processos de alta ordem, descendentes ou top-down, associados a 

processos executivos que serão discutidos adiante (Corbetta & Shulman, 2002; 

Einöther & Giesbrecht, 2013; Petersen & Posner, 2012; Posner & Rothbart, 2007). Em 

outras palavras, o processamento de informações simples é amplamente dependente 

das interações relativamente diretas entre sistemas de entrada sensorial (por 

exemplo, um estímulo) e sistemas de saída (por exemplo, uma resposta) (Einöther & 

Giesbrecht, 2013). Esses processos são chamados na literatura de bottom-up (ou 

atenção dirigida por estímulos) de acordo com o “caminho” trilhado pelos estímulos 

em nível cortical, de baixo para cima (Sarter et al., 2001). Por exemplo, de acordo com 

o modelo de Menon e Uddin (2010; p. 655), este processo envolveria os seguintes 

passos: 1) detecção bottom-up de eventos salientes; 2) ativação de outras redes de 

grande escala para facilitar a utilização de funções executivas quando um evento 

saliente é detectado; 3) interação da ativação da ínsula anterior e posterior para 

modular a reatividade autonômica a estímulos salientes; e 4) forte acoplamento 

funcional com o córtex cingulado anterior que facilita o acesso rápido ao sistema 

motor.  Assim, um estímulo saliente pode atrair atenção automaticamente, mesmo que 

não se tenha intenção consciente de atentar a esses estímulos (Pinto et al., 2013; 

Schreij et al., 2008), fazendo com que o processamento inicial do estímulo seja 

impulsionado por fatores externos (Awh et al., 2012). Como visto acima, contudo, é 

possível, posteriormente, ativar outros processos cognitivos descentes para processar 

esse estímulo. Por exemplo, se uma pessoa estiver envolvida em uma conversa e 

ocorrer um grande estrondo por perto, o barulho atrairá sua atenção (Pinto et al., 2013) 

mesmo que esse indivíduo não esteja controladamente atento a sons ao seu redor. 

Nessa perspectiva, a atenção ascendente explica a habilidade de um indivíduo de 

detectar alvos e processá-los com recursos cognitivos acionados pela saliência 

sensorial desse estímulo. Isso contrasta com ativações descendentes, nas quais o 
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processamento cerebral caminha de regiões superiores (ex. frontais) para as demais 

regiões inferiores, como é o caso de funções executivas que serão tratadas a seguir. 

 Os testes que medem atenção ascendente geralmente envolvem detecção 

rápida de um único tipo de estímulo, sem necessitar de processos decisórios 

adicionais (Einöther & Giesbrecht, 2013) ou grande quantidade de conhecimentos 

prévios (Sun et al., 2001) e são sensíveis ao nível de alerta (Einöther & Giesbrecht, 

2013). Todo tipo de tarefa cognitiva, mesmo as mais complexas, envolvem detecção 

de estímulos em algum grau, e muitas exigem integração sensório-motoras para 

permitir um comportanto de resposta (ex. apertar um botão ou falar uma resposta), o 

que impacta o tempo de reação. Portanto, quando da análise do desempenho em 

tarefas complexas, de processos mais descendentes, não se pode esquecer que em 

certo grau a resposta dos testandos é influenciada por processos ascendentes e de 

intergração sensório-motora.  

De acordo com Audiffren (2009), o nível sensório-motor pode ser concebido 

como uma interface entre o cérebro e o ambiente. Embora a integração sensório-

motora tenha funções essenciais para ativação de reflexos de estiramento e reação 

de orientação (Audiffren, 2009), que são mais básicas e automáticas, essa integração 

também está envolvida em atos motores voluntários, como apertar um botão. Isso 

ocorre pela sequência dos seguintes processos para se preparar para o movimento 

(feed-forward ou antecipação) (Lundy-Ekman, 2008): 1) a atividade neural começa por 

uma decisão tomada na parte anterior do lobo frontal; 2) após este processo de 

decisão, são ativadas as áreas de planejamento motor e depois os circuitos de 

controle; 3) os circuitos de controle (consistindo no cerebelo e nos núcleos da base), 

regulam a atividade nos tratos motores descendentes; 4) estes tratos levam sinais a 

interneurônios espinais e a neurônios motores inferiores; 5) os neurônios motores 

inferiores transmitem sinais diretamente aos músculos esqueléticos, ocasionando a 

contração das fibras musculares apropriadas para mover o membro alvo.  

Outro mecanismo utilizado na integração sensório-motora é o conceito de 

feedback (retroalimentação), o uso de informação sensorial durante ou depois do 

movimento, que permite que seja feita correções do movimento que está sendo 

realizado e ajustes a futuros movimentos (Lundy-Ekman, 2008). Assim, para a 

ocorrência de movimentos autorregulados requer-se essa interface sensório-motora 

de informações ascendentes, detectadas por órgãos sensoriais, que são processadas 

em seguida por meio de controle atencional e comandos descendentes (Audiffren, 
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2009; Paillard, 2005). Portanto, o movimento voluntário é controlado de cima para 

baixo (encéfalo à medula espinhal ao músculo) (Lundy-Ekman, 2008), mas é também 

influenciado por processos ascendentes.  

A velocidade de resposta é positivamente influenciada pela familiaridade ou 

frequência com que dada tarefa foi realizada anteriormente (Lundy-Ekman, 2008) e 

pode ser melhorada por diversos tipos de manipulações, como intervenções 

farmacológicas agudas com cafeína (Einöther & Giesbrecht, 2013) e também 

exercício físico agudo (Audiffren, 2009; Etnier et al., 1997; Tomporowski, 2003). Não 

se sabe exatamente em que nível dos processos acima discutidos (detecção de 

estímulos, integração sensório-motoras, alerata) esses fatores interferem. Porém, 

mesmo assim é importante apontar que esses processos mais automáticos e básicos 

(atenção ascendente e resposta psicomotora), mais descendentes, contribuem no 

desempenho de testes cognitivos mais complexos que, embora envolvam sistemas e 

processos descendentes, necessitam obrigatoriamente de detecção e processamento 

de estímulos e respostas motoras de algum tipo. Portanto, é essencial buscar 

determinar até que ponto o desempenho executivo, por exemplo, é influenciado por 

esses fatores mais automáticos. Isso, todavia, é muitas vezes desconsiderado na 

literatura, mas será levado em conta aqui. 

 

(1.1.3) - Funções executivas 
 
  As habilidades cognitivas que permitem ao indivíduo controlar e regular o seu 

comportamento são denominadas de diferentes formas na literatura cognitiva. Essa 

terminologia inclui termos como funções executivas, controle executivo, habilidade 

executiva, atenção executiva, atenção controlada, entre outros (Uehara et al, 2013). 

Aqui, será empregado o termo “funções executivas”, proposto e sistematizado por 

Lezak e colaboradores em 1982 (Lezak et al., 1982; 2012), por ser esse o mais usado 

na literatura internacional. 

A definição do que vem a ser funções executivas não é consensual mas, em 

geral, elas são consideradas habilidades de alto nível, ou seja, que ocorrem após a 

identificação perceptual de estímulos, que nos permitem controlar, organizar e 

coordenar diversas funções cognitivas dirigidas a um objetivo (ex. Alvarez e Emory, 

2006; Chan et al., 2008; Friedman & Miyake, 2017; Friedman et al., 2008; Jurado e 

Rosselli, 2007; Miyake et al., 2000; Miyake & Friedman, 2012; Packwood et al., 2011 
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Garon et al., 2008; Mesulam, 2002; Uehara et al., 2013). Essas habilidades são 

recrutadas em uma perspectiva temporal curta (ver Hofmann et al., 2012), isto é, são 

usadas durante a realização de tarefas, online, com duração de poucos segundos; 

não abrangem, no entanto, processos decisórios que se somam ao longo da vida, em 

longo prazo, como determinar qual carreira seguir ou como será a nossa 

aposentadoria.  

Mesmo assim, estas habilidades colaboram na realização de muitas atividades 

do dia-a-dia, como resolver problemas desconhecidos e controlar o próprio 

comportamento diante de conflito e distrações. Portanto, um bom desempenho 

executivo é relacionado a diversos parâmetros como sucesso acadêmico, boa 

cognição social, boa qualidade de vida, adequada saúde mental e física, entre outros 

fatores (veja Masten et al., 2012; Moffitt et al., 2011; Monette & Guay, 2011). 

O tipo de atenção envolvido em funções executivas é descendente (top-down), 

diferente do abordado acima, que é ascendente, ou de controle atencional endógeno. 

Refere-se à alocação voluntária da atenção a certas características, objetos, ou 

regiões no espaço (Awh et al., 2012; Pinto et al., 2013). Esses processos são 

orientados pelo conhecimento, projetados para melhorar o processamento neuronal 

da entrada sensorial relevante e facilitam a discriminação entre sinais e ruídos ou 

distratores, influenciam o direcionamento de recursos atencionais a locais específicos 

nos quais sinais podem aparecer, etc. (Kastner & Ungerleider, 2000; Sarter et al., 

2001). A ativação dos processos top-down é tradicionalmente considerada um 

componente da mediação cortical frontal das funções executivas (Sarter et al., 2001). 

Estudos de neuroimagem em humanos e de registro de unidade única de primatas 

mostram que durante tarefas que envolvem esse tipo de atenção ocorre uma ativação 

sequencial das regiões frontais para as parietais e em seguida, sensoriais, refletindo 

as funções top-down; isso inclui diminuição na atividade em regiões sensoriais 

irrelevantes para a tarefa e modulação da atividade neuronal em áreas sensoriais e 

de associação sensorial (Desimone & Duncan, 1995; Hopfinger et al., 2000; Kastner 

& Ungerleider, 2000; Sarter et al., 2001; Shulman et al., 1997). As tarefas desenhadas 

para medir estas habilidades geralmente, como a coordenação ativa de 

comportamentos que envolvem inibição de respostas, tomada de decisão e 

planejamento (Einöther & Giesbrecht, 2013), são dependentes do córtex pré-frontal 

(Miller & Cohen, 2001). 
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As funções executivas são geralmente associadas ao funcionamento do córtex 

pré-frontal (Alvarez & Emory, 2006; Bolton & Hattie, 2017; Carpenter et al., 2000; Faw, 

2003; Funahashi, 2001; Fuster, 2002; Lezak et al., 2012; Mansouri et al, 2009; Miller 

& Cohen, 2001; Robbins, 1995; Stuss, 1992; 2011; Stuss & Alexander, 2000; 2007; 

Stuss & Knight, 2002; Wagner et al., 2001). Estudos com pacientes que sofreram lesão 

no lobo frontal (Duncan et al., 1995; Godefroy, 2003; Roca et al., 2010; Stuss & 

Alexander, 2000; 2007) apontam para desempenho inferior em testes executivos 

quando comparado ao de pessoas saudáveis, particularmente quando as tarefas são 

novas e demandam processos controlados (Rabbitt, 2005).  

Estudos que mensuraram a ativação cerebral durante a realização de tarefas 

executivas confirmam o envolvimento de regiões cerebrais frontais, tanto corticais 

como subcorticais. Esses estudos envolvem, por exemplo, ressonância magnética 

funcional  (functional Magnetic Ressonance Imaging: Carpenter et al., 2000; 

Hampshire et al., 2010; Houdé et al., 2010; Koechlin et al., 2003; Koechlin & 

Summerfield, 2007; Niendam et al., 2012; Roca et al., 2010; Smith & Jonides, 1999; 

Sylvester et al., 2003), espectroscopia no infravermelho próximo funcional (Functional 

Near-Infrared Spectroscopy: Cutini et al., 2008; Morigushi & Hirake, 2013; Schroeter 

et al., 2004), tomografia por emissão de pósitrons (Positron Emission Tomography: 

Collete et al., 2001; Dagher et al., 1999; Jahanshahi et al., 2000; Niendam et al., 2012; 

Owen et al., 1996; Siegel et al 1995), eletroencefalografia (Garavan et al., 2000; 

Kawasaki et al 2010; Klimesch et al., 2007; Sauseng et al., 2005; 2007), entre outros 

recursos.   

 

(1.1.4) – Modelos e domínios distintos de Funções executivas 
 

O termo “funções executivas” pode ser compreendido como um conceito 

guarda-chuva que engloba uma série de processos cognitivos relacionados ao 

conceito de atenção descendente, não automática (ver Hofmann et al., 2012): 

planejamento, flexibilidade cognitiva, tomada de decisão, atenção sustentada, 

controle inibitório, a capacidade de realizar duas tarefas ao mesmo tempo, aspectos 

dos processos da memória operacional (manutenção, manipulação e atualização), 

monitoramento, fluência verbal e de desenhos, entre outras (Arnsten, 1998; Arnsten e 

Li, 2005; Banich, 2009; Barkley, 1997; 2001; Fisk & Sharp, 2014; Friedman et al., 2016; 

Friedman & Miyake, 2017; Luna et al., 2004; Miyake et al., 2000; Miyake & Friedman, 

2012; Oliveira et al., 2012; Packwood et al., 2011; Papazian et al., 2006). Essas 
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habilidades de controle atencional operam sobre informações retidas em um sistema 

de memória chamado memória operacional. Existem várias definições e modelos de 

memória operacional, mas usaremos aqui o mais aceito internacionalmente, o modelo 

multicomponente de memória operacional proposto inicialmente por Baddeley e Hitch 

(1974), e modificado posteriormente (Baddeley, 2000). Em termos simplificados, esse 

modelo propõe a existência de vários subsistemas responsáveis pelo armazenamento 

temporário (na ordem de segundos) de quantidades limitadas de informações 

(fonológicas, visuoespaciais e multimodais) e um subsistema controlador de atenção, 

responsável pelas funções executivas (chamado executivo central). Assim, funções 

executivas operam sobre essas informações temporariamente retidas. Baddeley 

assume que existem vários tipos de funções executivas em seus trabalhos (Baddeley, 

1996, 2002; Baddeley et al., 2011), contudo não se propõe a comprovar quais são em 

suas publicações, tampouco fraciona o executivo central em seu modelo. 

Diversos modelos teóricos foram propostos com o objetivo de fracionar 

habilidades executivas em subtipos distintos e assim aprofundar o conhecimento 

sobre elas (ver Chan et al., 2008). Dentre alguns, vale destacar os modelos: de Luria 

e as Unidades Funcionais (1966; 1973), o modelo do Sistema Atencional Supervisor 

(SAS) de Norman & Shallice (1986), o modelo de Lezak et al. (2012) proposto em 

1982, o modelo de Autorregulação de Barkley (1997; 2001), a Hipótese do Marcador 

Somático de Damásio (1996), o modelo Anatômico-Funcional de Stuss et al. (2000), 

o modelo baseado em resultados de neuroimagem de Koechlin et al. (2003) e o 

modelo (unidade/diversidade) de Miyake et al. (2000; 2012; Friedman & Miyake, 

2017). Para revisões sobre os modelos, veja Alvarez e Emory (2006), Filippetti & 

López (2013), Jurado e Rosselli (2007), Kluwe-Schiavon et al. (2012), Tirapu-Ustárroz 

et al. (2008a, 2008b) e Uehara et al. (2013).  

Os modelos citados a cima (para um melhor entendido sobre cada modelo, ver 

Anexo 1), porém, carecem de confirmação experimental. Alguns foram determinados 

por meio de investigações clínicas sem considerar o desempenho em participantes 

saudáveis; outros propõem subdivisão das funções executivas pouco claras (não são 

apresentados dados empíricos ou modelagens estatísticas para determinar quais são 

esses domínios) e, para muitos, as tarefas utilizadas carecem de análises 

psicométricas e teoria para dar suporte os achados encontrados.   

O modelo escolhido para realizar a presente pesquisa foi o de Miyake et al. 

(Friedman & Miyake, 2017; Miyake et al., 2000; 2012), que será melhor explicado logo 
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abaixo. Ele foi empregado pois tem alicerces experimentais mais consistentes do que 

os acima mencionados. Explicações sobre os outros modelos podem ser encontradas 

em anexo (Anexo 1), onde são contrastados com a vantagem de empregar o modelo 

de Miyake et al.  

 

(1.1.5) - Modelo (unidade/diversidade) fatorial de Miyake e colaboradores 

O modelo escolhido para realizar o presente projeto foi proposto no influente 

trabalho de Miyake et al. (2000), usado e modificado por este grupo de pesquisa em 

estudos posteriores (Friedman et al., 2008; Friedman et al., 2011; Friedman & Miyake 

2017; Miyake & Friedman, 2012).   

Para propor esse modelo, inicialmente, Miyake et al. (2000) revisaram estudos 

sobre variáveis latentes de funcionamento executivo. Esta abordagem estatística pode 

ser definida de diferentes maneiras (Bollen, 2002). Sua característica mais importante 

é que ela permite capturar apenas a variância comum entre múltiplas medidas do 

mesmo tipo de processo cognitivo, no caso, funções executivas de determinado 

subtipo; essa variância comum não inclui erros de medição aleatório, tampouco a 

variância de habilidades cognitivas particulares à cada tarefa e que não são 

executivas em si (ex. percepção de estímulos, respostas motoras) (Friedman & 

Miyake, 2017). Ou seja, todas as tarefas cognitivas são “impuras”, isto é, envolvem 

várias habilidades conjuntamente. O uso de variáveis latentes obtidas de várias 

tarefas que supostamente medem o mesmo construto permite determinar somente o 

que há de comum entre elas, isto é, a habilidade executiva em si.      

 Por meio de achados que usaram esse tipo de abordagem, Miyke et al. (2000) 

constataram que as funções mais encontradas nesta literatura eram: alternância 

(switching), habilidade de alternar entre tarefas diferentes; atualização (updating) 

capacidade de modificar continuamente o conteúdo da memória operacional de modo 

a manter em mente as informações mais relevantes para realização de dada tarefa 

(Collete e Van der Linden, 2002; Morris & Jones, 1990); e inibição (inhibition), a 

capacidade de inibir de forma controlada a produção de respostas 

predominantemente automáticas.  

Estes autores avaliaram, então, a relação, dependência ou interdependência 

entre esses três tipos de processos executivos por meio de análises fatoriais 

confirmatórias com dados de desempenho obtidos de centenas de jovens 

cognitivamente preservados. Esta abordagem considera que diferenças individuais de 
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desempenho podem ser empregadas para determinar o grau de interrelações entre 

diferentes processos cognitivos. Nos modelos estatísticos testados foram usadas 

variáveis latentes obtidas a partir do desempenho em três tarefas que supostamente 

envolviam cada um desses tipos de função, no fito de evitar o problema da impureza 

das tarefas executivas e capturar apenas a variância comum no desempenho de 

múltiplas tarefas. Os resultados mostraram que, mesmo sendo moderadamente 

correlacionados entre si (o que é chamado de unidade das funções executivas), os 

três componentes executivos são claramente diferenciáveis, o que caracteriza a 

diversidade das funções executivas (ver figura 1). Esse modelo também é conhecido 

por “fracionar” as funções executivas em subtipos distintos. 

Em conjunto, estudos dessa equipe de pesquisadores (Friedman & Miyake, 

2017; Miyake et al., 2000) mostraram que modelos estatísticos de um único fator 

(domínio executivo único, ou seja, assumindo que não há separabilidade entre as 

funções executivas) e de três fatores não relacionados (domínios independentes, ou 

seja, assumindo total separabilidade entre as funções executivas) não se ajustaram 

tão bem aos dados como o modelo de três fatores correlacionados (ver figura 1).  

 

Figura (1): representação esquemática do modelo fatorial proposto por Miyake et al. (2000) que 
apresenta a diversidade das funções executivas (variáveis latentes - elipses) obtidas a partir das 
cargas fatoriais das variáveis manifestas (testes individuais – retângulos - escolhidas por 
supostamente representar cada domínio executivo específico), ilustradas pelas setas de ponta 
única, bem como a unidade das funções executivas (correlação entre as variáveis latentes – 
setas curvas de duas pontas). Adaptado de Miyake et al. (2000).   
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Em seguida, determinaram o quanto cada tipo de função executiva estava 

envolvido em tarefas clássicas de funções executivas, como o teste Geração Aleatória 

de Números (Random Number Generation, RNG), Torre de Hanoi e Wisconsin Card 

Sorting test. Voltaremos a mencionar os achados quanto a essas medidas abaixo. 

Em estudo posterior, Miyake e Friedman (2012) demonstraram que essa 

unidade, ou seja, o fator comum entre os três domínios executivos estudados, era 

equivalente à variável latente extraída das medidas de inibição (ver figura 2). Neste 

caso, a função de inibição seria isomórfica (sic) à função comum das funções 

executivas, não sendo possível encontrar uma separação clara entre esses dois 

constructos (ver Figura 3).  

 

 

 

Figura (2): representação esquemática do modelo fatorial proposto por Miyake e Friedman 
(2012). As setas representam as cargas fatoriais entre as variáveis latentes (funções executivas 
- elipses) e as variáveis manifestas (testes individuais - retângulos). Neste modelo, há uma 
variável latente comum às funções executivas, em que todos os nove testes tem carga fatorial 
(unidade), bem como duas variáveis latentes diferenciáveis do fator comum, nas quais as tarefas 
de atualização e alternância, respectivamente, também tem carga fatorial específica 
(diversidade). Como a variância comum entre as funções executivas foi perfeitamente 
correlacionada com a variável latente de inibição, nenhum fator específico de inibição é 
representado na figura (esta relação entre o fator comum e a função executiva de inibição, é 
chamada no trabalho de 2012 como isomórfica). Diferentemente do modelo de Miyake et al. 
(2000) não mais são observadas correlações entre as variáveis latentes. Adaptação do modelo 
atualizado de Miyake & Friedman (2012).  
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Figura (3): representação esquemática da unidade e diversidade das funções executivas, 
adaptado de Miyake e Friedman (2012).  

  

 

Em seu trabalho mais atual (Friedman & Miyake, 2017), os autores descrevem 

achados que corroboram a ideia de que pode haver diferentes tipos de inibição 

(Friedman & Miyake 2004; Rey-Mermet, Gade & Oberauer; 2017), demonstrando 

processos que são conceitualmente e empiricamente separáveis. De acordo com o 

estudo de Friedman & Miyake (2004), que é considerado o primeiro trabalho a 

fracionar o domínio executivo de inibição, estes autores empregaram uma abordagem 

das diferenças individuais, utilizando uma modelagem estatística de equações 

estruturais e análises fatoriais em jovens adultos para investigar se a função executiva 

de inibição é formada por um único constructo, ou se haveriam tipos diferentes de 

inibição. Eles testaram um modelo fatorial distinguido três formas de inibição, 

nomeados de: inibição de respostas automáticas (capacidade de suprimir respostas 

dominantes), resistência a interferência distratora (habilidade para ignorar informação 

distratora) e resistência a interferência proativa (habilidade de resistir a intrusões de 

memórias formadas anteriormente, que antes eram relevantes para a tarefa, mas que 

não mais o são). Cada forma de inibição foi medida com três tarefas. Os autores 

encontraram que inibição de respostas automáticas e resistência a interferência 

distratora foram fortemente correlacionadas, transformando-se em um único domínio, 

o qual foi chamado pelos autores de inibição de distração de respostas (response-

distracter inhibition) e disitinguível de inibição a interferência proativa. Assim, esta 

investigação (Friedman e Miyake, 2004) encontrou duas formas de inibição, 
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chamadas por eles de inibição de distração de respostas e resistência à interferência 

proativa. A partir desse estudo, porém, o grupo de Miyake e Freidman passou a 

desconsiderar inibição de interferência proativa em seus modelos e passou a focar no 

outro tipo de inibição. Aqueles interessados em estudos subsequentes de 

fracionamento do domínio executivo de inibição podem consultar Rey-Mermet, Gade 

& Oberauer (2017).   

 Friedman e Miyake (2017), em seu modelo mais atual, sugerem que o fator 

comum das funções executivas reflete diferenças individuais na habilidade de 

manter e gerenciar metas, e usar essas metas para influenciar o 

processamento/comportamento em andamento. Essa proposta é consistente com 

diversas teorias de funções executivas e funcionamento do lobo frontal (Courtney, 

2004; Desimone & Duncan, 1995; Miller & Cohen, 2001; Roberts & Pennington, 1996). 

Essa manutenção e implementação de metas são requerimentos gerais de todas as 

tarefas de funções executivas e de diversos outros tipos de tarefas cognitivas, sendo 

mais intimamente relacionadas e importantes para tarefas de inibição de respostas 

automáticas, ou nas quais a principal função é evitar fortes repostas automáticas ou 

informações conflitantes. Daqui em diante o termo inibição será empregado nesse 

sentido, e não no de inibição de interferência proativa, sobre a qual se sabe pouco. O 

fato de a inibição depender desses aspectos para um bom desempenho, Friedman e 

Miyake (2017) explicam, faz com que não seja encontrado um fator adicional de 

inibição que não esteja acoplado ao fator comum das funções executivas.    

As vantagens do uso do modelo original de Miyake et al. (2000) são muitas: ele 

é atualmente um dos mais utilizados na literatura de funções executivas (possui cerca 

de 10193 citações pelo Google Scholar: dados obtidos em março de 2019), é 

empiricamente testável, compreende tarefas de domínio público e seu uso de 

variáveis latentes controla a impureza das tarefas (habilidades cognitivas distintas 

envolvidas no desempenho, além daquela supostamente testada), que pode distorcer 

os resultados. O uso do modelo mais atual (Friedmand e Miyake, 2017), porém, exige 

necessariamente a aplicação de diversos testes de todos os domínios para que se 

possa obter dados do fator comum (variável latente, sem a impureza das tarefas). Isso 

é difícil de ser feito, pois envolve tempo extenso, que nem sempre é viável em estudos 

de efeitos passageiros, como os de exercício agudo e administração única de cafeína, 

como será feito aqui. 
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A questão de impureza de tarefas é considerada particularmente difícil em 

estudos de funções executivas (Miyake et al., 2000). Devido ao fato das funções 

executivas necessariamente operarem sobre outras habilidades cognitivas, qualquer 

medida executiva implica fortemente outras habilidades que não são diretamente 

relevantes para a função executiva alvo. Por essa razão, uma pontuação baixa em um 

único teste executivo não significa necessariamente ineficiência ou prejuízo do 

funcionamento executivo (Miyake et al., 2000). Esse problema da impureza das 

tarefas é mais agravado pelo fato de que tarefas executivas complexas tendem a 

sofrer com problemas de baixa confiabilidade interna ou de teste-reteste (Rabbitt, 

1997). Isso ocorre, pois, as pessoas desenvolvem estratégias para resolver problemas 

que já experienciaram, ou mesmo automatizam esses processos, o que reduz a 

necessidade de usar essas funções. Outra questão que vale a pena ser mencionada 

é que tarefas executivas clássicas, como o Wisconsin Card Sorting Test e o de Torre 

de Hanói, não têm validade de constructo bem estabelecidas (Burgess, 1997; Miyake 

et al., 2000; Phillips, 1997; Rabbitt, 1997). Diversas tarefas executivas populares como 

essas parecem ter sido validadas apenas de acordo com um critério vago, como 

sensibilidade a danos ao lobo frontal, sendo que apenas alguns pacientes 

demonstraram prejuízos e/ou dificuldades em realizá-las (Miyake et al., 2000). Sendo 

assim, os processos executivos envolvidos no desempenho destas medidas são 

subespecificados. Conforme Miyake et al. (2000, p. 53) “em outras palavras, há uma 

escassez de análise teórica rigorosa e evidências empíricas independentes sobre o 

que essas tarefas executivas realmente medem.” Por exemplo, é encontrado na 

literatura que a tarefa Wisconsin Card Sorting Test mede “alternância mental”, 

“inibição”, “flexibilidade”, “resolução de problemas”, “categorização” entre outros 

termos (Miyake et al., 2000). No trabalho de Miyake et al. (2000) é de fato 

demonstrado que medidas desses testes envolvem contribuição de variáveis latentes 

de vários domínios executivos conjuntamente. 

 

(1.1.6) – Confirmação da Unidade e Diversidade das funções executivas 

 Diversos trabalhos apresentam evidências demonstrando a unidade como 

também a diversidade das funções executivas, tanto em indivíduos saudáveis como 

em populações clínicas. Estes achados dão embasamento à proposta de que o 

controle executivo pode ser um conjunto de processos e habilidades ao invés de uma 

função unitária (Baddeley, 1996; 2002; Duncan et al., 1997; Fisk & Sharp, 2004; 
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Friedman et al., 2008; Friedman & Miyake, 2017; Logie, 2016; Miyake et al., 2000; 

Miyake & Friedman, 2012; Stuss & Alexander, 2000; 2007; Teuber, 1972; Tirapu-

Ustárroz et al., 2017; Welsh et al., 1991).  

Ao mesmo tempo que existe um grande corpo de evidências para a diversidade 

das funções executivas, há algo em comum entre elas (Duncan et al., 1997; Friedman 

& Miyake, 2017; Teuber, 1972). Teuber, em seu artigo de 1972, com o título “Unity 

and Divsersity of Frontal Lobe Functions” (Unidade e Diversidade das Funções do 

Lobo Frontal) sugeriu em sua revisão das funções dos lobos frontais, há 47 anos atrás, 

a existência também da unidade das funções executivas e que este ponto deve 

também ser levado em consideração em teorias do desenvolvimento das funções 

executivas. Este autor indica haver alguma unidade na diversidade dos sintomas do 

lobo frontal. Segundo ele “...todos os sintomas superficialmente diferentes têm alguma 

semelhança familiar.” (Teuber, 1972, p. 645). Teuber continua,  

 

“dependendo da espécie e da localização da lesão, a patologia 
comportamental após o dano do lobo frontal é expressa de maneira diferente, 
mas através dessas diferenças, há mais características gerais, e estas podem 
ser traçadas em nosso tema central: o córtex pré-frontal, em todos os seus 
aspectos.” (Teuber, 1972, p. 645).  

 

Nos trabalhos de Duncan e colaboradores (Duncan, 2010; Duncan et al., 1996) 

uma rede fronto-cingulo-parietal parece ser responsável por essa unidade, que 

também tem sido destacada em estudos de neuroimagem de tarefas de funções 

executivas (Niendam et al., 2012).    

 Friedman & Miyake (2017) apontam em seu estudo outros modelos que 

apresentam evidências comportamentais e de neuroimagem para esta unidade das 

funções executivas, como o Sistema de Demanda Múltipla (Duncan et al., 1997); o 

modelo de Atenção (ou Controle) Executivo (Engle, Kane, & Tuholski, 1999; Kane & 

Engle, 2003), e o modelo do Controle Proativo (Braver, 2012; Braver, Gray, & Burgess, 

2007).   Ademais, a existência da unidade e diversidade das funções executivas foi 

replicada numerosas vezes, por outros grupos de pesquisa e com amostras 

independentes, incluindo populações de crianças e adolescentes (Ackerman & 

Friedman-Krauss, 2017; Brydges et al., 2014; Huizinga et al., 2006; Lee et al., 2013; 

Letho et al., 2010; Miller et al., 2012; Rose et al., 2012), jovens adultos (Fournier-

Vicente et al., 2004; 2008) e idosos (Fisk & Sharp, 2004; Hedden & Yoon, 2006; Hull 

et al., 2008; Vaughan & Giovanello, 2010). Para uma revisão atual sobre a unidade e 
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diversidade das funções executivas e variáveis latentes em diferentes faixas etárias, 

veja Karr et al. (2018).  

 

(1.1.7) Tarefas que permitem avaliar a unidade/diversidade de funções 

executivas 

Um estudo recente de revisão e meta-análise sobre a unidade e diversidade 

das funções executivas, elaborado por Karr et al. (2018), elencou as tarefas mais 

utilizadas na literatura para avaliar os três domínios executivos propostos pelo modelo 

de Miyake et al. Para a função executiva de inibição, estes pesquisadores 

encontraram as seguintes medidas mais utilizadas para a população adulta: Stroop, 

Antisaccade task e Stop-Signal. Para a função executiva de atualização, estes 

pesquisadores encontraram as seguintes medidas: N-back, Letter Memory, Keep 

Track e Digit Span inverso. Para a função executiva de alternância, as tarefas mais 

utilizadas foram Plus-Minus, Number-Letter, e Local Global (para uma revisão mais 

completa sobre o assunto, ver Karr et al., 2018).  

Muitos desses estudos examinaram os mesmos três domínios executivos 

examinados por Miyake et al. (2000), embora nem sempre com as mesmas tarefas. A 

maioria dos estudos constatou que as tarefas de funções executivas se agrupam em 

fatores separáveis, mas correlacionados, a despeito das estruturas fatoriais 

específicas serem diferentes entre eles (Freidman & Miyake, 2017). De acordo com 

Karr et al. (2018), poucos pesquisadores utilizaram a mesma bateria de testes 

executivos para avaliar todos os domínios. Isso justifica a grande dificuldade na área 

em encontrar tarefas representativas dos domínios avaliados.   

 Miyake e colaboradores (Miyake et al 2000, Friedman et al, 2008; Friedman et 

al., 2011; Friedman & Miyake 2017; Miyake & Friedman, 2012) empregaram diversas 

medidas para avaliar os domínios executivos de seu modelo. Tarefas de inibição 

envolvem a habilidade de suprimir deliberadamente respostas dominantes, 

automáticas ou preponderantes. O teste Stroop (MacLeod, 1991; Stroop, 1935) é um 

dos testes clássicos mais usados para avaliar inibição executiva (ver Miyake et al., 

2000). Existem várias versões dessa tarefa. Em geral, contudo, é geralmente pedido 

que os testandos digam o nome das cores em que são impressas palavras. Numa das 

partes da tarefa, as palavras representam coisas neutras (por exemplo, a palavra 

“hoje” escrita em azul). Mede-se o tempo que os testando demoram para dizer as 
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cores e o número de erros. Pessoas escolarizadas automaticamente lêem material 

escrito. Portanto, para fazer essa tarefa, têm que inibir a leitura em dizer a cor. O 

desempenho nessa parte é a linha de base, ou medida da habilidade de fazer a tarefa 

quando não há conflito entre a leitura da palavra e sua cor, ou seja, não há grande 

necessidade de inibir informações conflitantes. Em outra parte da tarefa, contudo, as 

palavras são nomes de cores impressas em tinta de outra cor (exemplo: a palavra 

“verde” impressa em cor de tinta azul). Assim, há uma incongruência entre a palavra 

escrita e sua cor, que exige inibição da leitura para poder nomear a cor da tinta em 

que são escritas as palavras. Portanto, a maior dificuldade em fazer essa tarefa em 

relação à anterior é uma medida de inibição executiva.   

Outro exemplo de uso de habilidade de inibição: se for solicitado que uma 

pessoa gere números aleatoriamente, uma atividade envolvida no teste Geração 

Aleatória de Números (Towse e Neil, 1998; ver seção Métodos para detalhes), ela 

tenderá a pensar em números que seguem uma lógica, como sequências 

ascendentes ou descendentes, números pares subsequentes, múltiplos de um certo 

números, etc. Para gerar números aleatoriamente é necessário inibir essas respostas 

continuamente (ver Miyake et al., 2000).  

Para gerar números aleatoriamente, é preciso também ter uma boa habilidade 

executiva de atualização (ver Miyake et al., 2000), ou renovação do conteúdo de 

informações que estão retidas em nossa memória operacional, que é limitada em 

termos da quantidade de informações retidas e no tempo dessa retenção. Isso ocorre 

porque para gerar novos números que não seguem uma lógica, deve-se lembrar dos 

últimos números mencionados, que mudam à medida que se continua a fazer a tarefa. 

Uma tarefa que é das mais empregadas para avaliar a atualização é o teste n-back. 

Esta tarefa foi originalmente proposta e descrita por Kirchner (1958). Nessa época, 

esta tarefa era utilizada para avaliar processos de recuperação geral (De Nardi et al., 

2012). Mais recentemente, foi sendo utilizada para avaliar a memória operacional 

(mais especificadamente o componente executivo central do modelo de 

multicomponentes de Baddeley e Hitch), e que a partir dos estudos, os pesquisadores 

compreenderam que a função do executivo central que estava sendo medida por esta 

tarefa era a função executiva de atualização (Miyake et al., 2000; Nyberg et al., 2009). 

Nessa tarefa, o voluntário é exposto a uma sequência de estímulos após ser instruído 

a identificar o estímulo apresentado uma (1-back), duas (2-back), três (3-back), etc, 

posições anteriores a cada novo estímulo (De Nardi et al., 2012; Dobbs & Rule, 1989). 
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Por exemplo, se o participante for instruído a identificar o estímulo, dentro da condição 

2-back, para a sequência de números 5-1-8-2-4-9, o mesmo deveria identificar o 

número “5” como o estímulo apresentado duas posições anteriores ao numero “8”. Da 

mesma forma, o participante deveria identificar o número “1” como o estímulo 2-back 

do número “2”, e assim por diante. Portanto, esta tarefa requer monitoramento on-line, 

atualização e manipulação de informações (De Nardi et al., 2012; Miyake et al., 2000; 

Owen et al., 2005).       

A princípio, o teste RNG não envolve a habilidade executiva de alternância (ver 

Miyake et al., 2000). Essa costuma ser avaliada em tarefas que exigem que o testando 

alterne entre fazer duas coisas diferentes sequencialmente, como somar e subtrair um 

número específico de estímulos seguidos. Isso é feito na tarefa Mais ou Menos (Plus-

Minus; ver Miyake et al., 2000 e a seção Métodos). Nessa tarefa, considera-se o custo 

cognitivo de alternar entre fazer duas tarefas comparado a fazer somente uma delas. 

O nome desse teste deriva das tarefas realizadas: somar (“Mais”) e subtrair (“Menos”). 

Mensura-se o tempo adicional levado para alternar entre somar e subtrair um número 

fixo (no caso 3) de uma sequência de números em comparação a simplesmente somar 

3 ou subtrair 3, sem alternar.  

Embora, idealmente, seja adequado avaliar os três domínios distinguíveis de 

funções executivas com múltiplas tarefas de cada domínio dessas funções, isso é 

raramente possível, pois envolve extensas baterias de testes cognitivos e muito tempo 

de aplicação. Uma alternativa é selecionar testes individuais que ao menos 

comprovadamente avaliam cada domínio. Assim, aqui optou-se por usar as seguintes 

tarefas com base em achados de Miyake et al. (2000): Geração Aleatória de Números, 

que permite determinar inibição de respostas automáticas e atualização, e tarefa Mais 

ou Menos, que avalia alternância. Em conjunto, o uso dessas duas medidas pode ser 

feito em poucos minutos, o que é desejável quando se pretende avaliar o impacto de 

efeitos potencialmente passageiros, como administração aguda de fármacos (ex. 

cafeína) e efeitos agudos de exercício físico. 

 

 (1.1.8) - Alteração do funcionamento executivo 

Pesquisas têm demonstrado que o funcionamento executivo pode ser 

prejudicado por diversos fatores como o envelhecimento (Buckner, 2004; Salthouse 

et al., 2003), abuso de drogas psicotrópicas ilícitas (Fernandez-Serrano et al., 2010; 

Giancola et al., 1999; Lundqvist, 2005; Montgomery et al., 2005; Verdejo-Garcia et al., 
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2005) e lícitas (ex. álcool: Hildebrandt et al., 2004), lesões cerebrais (Kliegel et al., 

2004; Levin et al., 2005; Reitan, 1958), transtornos do desenvolvimento, psiquiátrico 

e neurológico (Dixon et al., 2004; Elliot, 2003; Föster et al., 2018; Johnson, 2012; 

Malloy-Diniz et al., 2017; Pennington & Ozonoff, 1996; Stopford et al., 2012), bem 

como diversos parâmetros de saúde, como sedentarismo (Baker et al., 2010; Guiney 

e Machado, 2012; Jackson et al., 2016; Marzolini et al., 2012; Scherder et al., 2014), 

mal metabolismo glicídico/lipídico (Catoira et al., 2016), hipertensão arterial (Raz et 

al., 2003), síndrome metabólica (Segura et al., 2009) e desbalanços hormonais 

(Keshavan et al., 2014). 

Por outro lado, existem na literatura estudos com manipulações crônicas, ou 

seja, intervenções com períodos prolongados (envolvendo várias semanas de 

intervenção) que beneficiam as funções executivas, resultando em melhoria destas 

funções, como, por exemplo, treino cognitivo (Karr et al., 2014; Nouchi et al., 2012; 

Thorell et al., 2008), atividade física (Ambrose et al., 2010; Guiney & Machado, 2012; 

Hillman et al., 2014; Karr et al., 2014), yoga (Manjunath & Telles, 2001) e meditação 

(Diamond & Lee, 2011; Flook et al., 2010) (para outras manipulações, ver Diamond & 

Ling, 2016).    

 No presente contexto, destaca-se que manipulações agudas também afetam 

as funções executivas, como sessões únicas de atividade física (Barenberg et al., 

2011; Budde et al., 2008; Chang e Etnier, 2009; Chang et al., 2012; Kamijo et al., 2007; 

Tomporowski, 2003; Tomporowski et al., 2005) e desafios com doses agudas de 

cafeína (Brice e Smith, 2002; Brunyé et al., 2010; Kerr et al., 1991; Lanini et al., 2015). 

Estas manipulações melhoram estas funções (Audiffren & André, 2014; Chaddock et 

al., 2011; Chang et al., 2012; Etnier & Chang, 2009; Hawkes et al., 2014; Hillman et 

al., 2003; Lanini et al., 2015; Ludyga et al., 2016; McAuley et al., 2004; Pesce & 

Audiffren, 2011; Soar et al., 2016; Verburgh et al., 2013), até mesmo em adultos jovens 

e saudáveis (Lanini et al., 2015 Ludyga et al., 2016; Verburgh et al., 2013), que 

apresentam nível próximo do ótimo de desempenho. 

 

(1.1.9) - Exercício físico e funções executivas 

O efeito do exercício físico sobre as funções executivas foi alvo de diversas 

pesquisas (ex. Akatsuka et al., 2015; Alves et al., 2012; Baker et al., 2010; Costa et 

al., 2013; Engeroff et al., 2018; Etnier et al., 2009; Hawkes et al., 2014; Hillman et al., 

2006; 2008; 2011; Martins et al., 2013; Soga et al., 2018; Tanaka et al., 2009; Verburgh 
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et al., 2014). Na literatura os termos exercício crônico e exercício agudo são 

amplamente utilizados para se referir às investigações dos efeitos do exercício físico 

(Barenberg et al., 2011; Etnier & Chang, 2009; Verburgh et al., 2013). Estudos que 

investigam o efeito do exercício crônico consistem de protocolos de múltiplas sessões 

de treinos por semana, que podem chegar a longos períodos de tempo (entre 6 e 30 

semanas de duração) (Verburgh et al., 2014). Diferentemente, os estudos referentes 

ao efeito do exercício agudo consistem de protocolos com apenas uma única sessão 

de exercício de curta duração (entre 10 e 40 minutos) (Verburgh et al., 2014). 

 

(1.1.10) - Exercício crônico e funções executivas 

Muitos estudos demonstraram o benefício de programas de exercícios 

repetidos por um certo tempo (manipulação “crônica”) sob funções executivas em 

populações clínicas (Baker et al., 2010; Marzolini et al., 2012) e não clínicas (Guiney 

e Machado, 2012; Voss et al., 2011). Estas evidências são encontradas para distintos 

domínios executivos (Barenberg et al., 2011; Guiney & Machado, 2012). 

Considerando a diversidade dos domínios executivos, há estudos que mostram 

benefício de práticas crônicas de exercício sobre medidas executivas consideradas 

pelos autores como medidas de inibição (Dustman et al., 1984; Prakash et al., 2011; 

Smiley-Oyen et al., 2008), atualização (Hansen et al., 2004; Stroth et al., 2010) e 

alternância (Kamijo e Takeda, 2010; Themanson et al., 2006). Isso demonstra que o 

exercício crônico pode afetar todos eles ou a unidade entre eles (Firedman & Miyake, 

2017; Karr et al., 2018; Logie, 2016; Miyake et al., 2000; Miyake & Friedman, 2012; 

Packwood et al., 2011). Porém, os resultados são mistos e os estudos variam muito 

em termos de população estudada, tipo de teste e/ou de domínio executivo avaliado, 

protocolo de exercício, etc., de modo que o tipo de função executiva alterado por esta 

prática não está claro. Ademais, não parece haver nenhum trabalho que avaliou todos 

os domínios em um mesmo estudo. 

Revisões sistemáticas e meta-análises não auxiliam na determinação de quais 

domínios executivos são mais beneficiados pelo exercício crônico, pois percebe-se 

uma heterogeneidade nos achados entre estudos. Um deles considerou a diversidade 

das funções executivas, e utilizou as três funções descritas por Miyake et al. (2000), 

demonstrando que este tipo de manipulação parece beneficiar somente a função 

executiva de inibição (Barenberg et al., 2011). Porém, este estudo não levou em 

consideração diversos fatores que interferem com a cognição como o tipo de exercício 
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(aeróbico versus anaeróbico), sua intensidade, etc. (veja Chang et al., 2012 abaixo) e 

incluiu trabalhos com amostras bem diversas (crianças obesas, adultos saudáveis, 

idosos e idosos com depressão), tornando o resultado difícil de ser interpretado.  

Outros estudos de revisão e meta-análise (Verburgh et al., 2014; Guiney & 

Machado, 2012) não levaram em consideração o fracionamento das funções 

executivas. Não utilizaram, de fato, nenhuma teoria para dar suporte as funções 

executivas investigadas. Assim, os dados encontrados não contribuem para uma real 

identificação dos efeitos desta manipulação sobre os domínios de interesse.   

Os motivos para a diversidade de achados pode ser devido à variedade dos 

protocolos de exercício físico utilizados (como, por exemplo, predominantemente 

aeróbico, predominantemente anaeróbico, de força, de resistência, etc.), o tipo de 

exercício (bicicleta ergométrica, esteira, caminhada em pista de atletismo), a 

intensidade do exercício (leve, moderada, ou intensa) (Chang et al., 2012), e pôr fim, 

a tarefa executiva utilizada, pois existe uma grande heterogeneidade das medidas 

usadas em cada estudo, como discutido antes. Ademais, os estudos utilizam variáveis 

dependentes diferentes de testes distintos para extrair o escore (acurácia, tempo de 

reação, número de acertos menos número de erros, etc.). Além disso, há algumas 

desvantagens ou dificuldades deste tipo de protocolo crônico. Um deles é a 

permanência do voluntário até o final do estudo. Por se tratar de desenhos 

experimentais longitudinais, o voluntário pode se desmotivar ao longo do processo e 

acabar desistindo de participar da pesquisa. Assim, somente os que já tem maior 

controle executivo tendem a persistir e seguir os protocolos, enviesando as respostas. 

O custo desses estudos é, ainda, bastante alto. 

Sobre os mecanismos, em termos fisiológicos, que justificam a melhora 

cognitiva após exercício crônico, existe um corpo de evidências na literatura científica 

que mostra que esse efeito está associado a um aumento de ativação em regiões 

cerebrais pré-frontais após a intervenção (Chaddock-Heyman et al., 2013; Hillman et 

al., 2014; Kamijo et al., 2011), aumento nos índices eletrofisiológicos frontais de 

preparação cognitiva e flexibilidade (ou seja, variação negativa contingente e 

amplitude P3, respectivamente) (Kamijo et al., 2011; Hillman et al., 2014), aumento do 

volume de massa branca ou cinzenta em regiões pré-frontais (Oberlin et al., 2016; 

Verstynen et al., 2012; Weinstein et al., 2012). Weinstein et al. (2012) demonstraram 

que a alta capacidade cardiorrespiratória está, ainda, associada com melhor 

desempenho em tarefas de controle executivo. Não somente as regiões pré-frontais 
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estão modificadas após exercício crônico. Verstynen et al. (2012) encontraram que o 

volume de massa cinzenta no núcleo caudado mediou a relação entre preparo físico 

e flexibilidade cognitiva. Ademais, Oberlin et al. (2015) apresentaram resultados 

apontando que a integridade de massa branca em tratos difusos (por exemplo, 

conectando o córtex temporal medial para regiões pré-frontais) mediou a relação entre 

preparo cardiorrespiratório (medido pelo teste de consumo máximo de oxigênio, 

Vo2max) e o desempenho em uma tarefa de memória operacional espacial. Para uma 

revisão sobre os efeitos do exercício físico crônico sobre o desempenho cognitivo e 

alterações cerebrais, veja Stillman et al. (2016). 

 

(1.1.11) - Exercício físico agudo e cognição 

Que práticas regulares de exercício físico possam causar mudanças estruturais 

do cérebro que resultam em aumento da eficiência de seu funcionamento e, assim, 

melhoram a cognição, é compreensível dado que longos períodos são necessários 

para alterar estruturas do sistema nervoso central. Como será exposto a seguir, tais 

alterações estruturais não são necessárias para a obtenção de benefício cognitivo, 

pois sessões únicas de exercício também eliciam aumento do desempenho executivo. 

De acordo com a literatura, existem vários possíveis mecanismos 

neurobiológicos envolvidos na relação entre exercício físico agudo, cérebro e funções 

executivas. Exemplos são: a) o modelo de hipofrontalidade ativadora reticular de 

Dietrich (2006) e Dietrich & Audiffren (2011); b) efeitos sobre a função do córtex motor 

primário via a desregulação do neurotransmissor inibitório gama-aminobutírico 

(GABA) (Mooney et al., 2016); c) a ativação regional cerebral, via assimetria 

eletroencefálica frontal (Hall et al., 2007; Petruzzello et al., 1991); d) o aumento do 

fluxo sanguíneo cerebral regional (Ide & Secher, 2000; Suzuki et al., 2004; Timinkul et 

al., 2008); f) o fornecimento de oxigênio e a absorção deste oxigênio pelo cérebro 

(Secher et al., 2008); g) o papel dos neurotransmissores cerebrais, mais 

especificamente dopamina e noradrenalina, que são regulados pela atividade física 

(Meeusen & De Meirleir, 1995; Winter et al., 2007).  

Há ainda uma teoria baseada em mediação do fator neurotrófico derivado do 

cérebro (Brain-Derived Neurotrophic Factor - BDNF) na melhora do desempenho 

cognitivo após uma sessão única de exercício físico (Piepmeier & Etnier, 2014; 

Szuhany et al., 2015, Winter et al., 2007). Porém, este considera um potencial 

mecanismo para mudanças de desempenho em tarefas de memória e não funções 
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executivas, pois as tarefas de memória tendem a ser dependentes da atividade do 

hipocampo, região cerebral com importante expressão desse fator neurotrófico e que 

não está tão diretemente associado as funções executivas (Piepmeier & Etnier, 2015). 

Porém,  diferentes achados são encontrados em estudos longitudinais, como, por 

exemplo, um estudo multicêntrico de Leckie et al. (2014), no qual os pesquisadores 

acompanharam por um ano voluntários idosos e aplicaram uma intervenção de 

caminhada em intensidade moderada por 40 min. Verificou-se que o fator neurotrófico 

derivado do cérebro (BDNF) mediou a melhora nas funções executivas após esse um 

ano de intervenção. Esses resultados contrastantes podem ser devidos a variedade 

do protocolo de exercício utilizado (agudo vs crônico) e população empregada (jovens 

adultos vs idosos). O que se pode perceber, é que o BDNF está envolvido nesta 

relação entre exercício físico (agudou ou crônico) e cognição (memória ou funções 

executivas). 

Os métodos de investigação para encontrar os mecanismos neurobiológicos 

envolvidos no benefício do exercício físico agudo sobre as funções executivas são 

heterogêneos, pois alguns procuraram marcadores em nível central e outros, na 

corrente sanguínea (chamado em alguns estudos como investigação periférica). Não 

se sabe até hoje se as alterações em níveis periféricos representam da mesma forma 

alterações em níveis cerebrais (Ratey & Hagerman, 2012). Os mecanismos 

neurobiológicos variam conforme cada modelo citado acima, demonstrando desta 

maneira a falta de achados que corroboram um mecanismo em detrimento de outro. 

Ou seja, os estudos não comparam as respostas de diferentes mecanismos em uma 

única investigação. Cada trabalho investigou um único alvo e dessa forma não se tem 

ideia de qual mecanismo responde melhor a essa manipulação experimental. De 

acordo com Basso & Suzuki (2017), os efeitos mais intensos vistos após a realização 

do exercício físico agudo são mudanças em níveis neuroquímicos, que incluem 

alterações em neurotransmissores, metabolitos, fatores de crescimento e 

neuromoduladores, que talvez forneçam a melhor ilustração da complexidade de 

como o cérebro responde ao exercício agudo.  Não nos aprofundaremos aqui sobre 

isso pois o presente estudo focou em efeitos cognitivos. No presente estudo é de 

interesse determinar efeitos “agudos” de exercícios, isto é, as alterações em funções 

executivas subsequentes a sessões de exercícios isolados em participantes 

fisicamente ativos, jovens e saudáveis (para uma revisão sobre exercício agudo e 
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funções cognitivas ver Chang et al., 2012; Etiner et al., 1997; Lambourne & 

Tomporowiski, 2010; Sibley & Etnier, 2003).  

Primeiramente, serão elencados diferentes tipos de exercício e protocolos que 

podem ter impacto na cognição. Em seguida, são apresentados alguns dados de 

meta-análises referentes aos efeitos agudos do exercício físico sobre distintos 

domínios executivos.   

 Tem crescido o número de publicações referentes ao efeito de uma única 

sessão de exercício (referido na literatura como exercício agudo) sobre diferentes 

funções cognitivas (para uma revisão detalhada sobre esses efeitos, ver Chang et al., 

2012).  Todavia, os protocolos e as pesquisas variam muito entre si (Tomporowski e 

Ellis, 1986). Podem afetar a cognição, por exemplo, o tipo de exercício, o tempo de 

duração do exercício, sua intensidade, momento em que a testagem cognitiva é 

realizada, a idade dos voluntários, preparo físico, entre outros fatores (Chang et al., 

2012). 

A seguir encontre subitens que explicam efeitos gerais do exercício sobre a 

cognição considerando vários fatores moderadores desse efeito e, mais adiante, o 

que se sabe sobre efeitos específicos de exercício sobre respostas 

psicomotoras/velocidade de respostas, funções executivas e alterações de sensações 

subjetivas, que podem ser usadas para comprovar que o protocolo de exercício 

exerceu os efeitos esperados caso não fossem encontradas alteração cognitiva. Isso 

teve que ser separado nesses tópicos pois não há estudos que consideram a 

velocidade psicomotora e fracionamento de funções executivas com relação a todos 

os moderadores que sabidamente podem afetar o desempenho cognitivo. Foram 

priorizados estudos de revisão sistemática e meta-análise. Todavia, foram 

considerados também trabalhos nos quais foram incluídas medidas de funções 

executivas em domínios executivos específicos, pois não parece haver nenhum 

estudo que avaliou o efeito de exercício em medidas representativas de todos os 3 

domínios executivos de interesse aqui utilizando a mesma teoria sobre o 

funcionamento executivo. Como estudos diferem substancialmente em termos das 

caraterísitcas demográficas da amostra, tipo e duração de exercício, momento da 

testagem cognitiva, etc., a ausência de um que tenha medido todos os domínios em 

um mesmo experimento e utilizado a mesma teoria executiva, compromote a 

caracterização dos efeitos do exercício sobre a unidade e diversidade de funções 

executivas.   
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(1.1.12) - Efeitos do exercício físico agudo sobre a cognição de forma geral 

considerando o tipo de exercício (aeróbico vs. anaeróbico) e intensidade  

 Uma das diferenças comuns entre estudos é o tipo de protocolos de exercício, 

geralmente dividido entre exercícios predominantemente anaeróbicos ou aeróbicos. 

Os exercícios predominantemente anaeróbicos, podem ser divididos em dois tipos de 

metabolismo, segundo Pereira (2016), em anaeróbicos aláticos e anaeróbicos láticos. 

O metabolismo anaeróbico alático utiliza o sistema de produção de energia ATP-CP, 

sendo o ATP (adenosina trifosfato, que diz respeito a forma como o organismo 

armazena a energia química nas células) (Pereira, 2016) e o CP ou PCr (CP - creatina-

fosfato, ou PCr - fosfocreatina, composto que armazena energia química nas ligações 

entre o radical fosfato – PO4 –  e a molécula de Creatina) (Aoki, 2004). Esse sistema, 

ATP-CP, tem como característica uma rápida regeneração de ATP. Sua duração 

máxima é bastante curta, isto porque as reservas de PCr (fosfocreatina ou creatina-

fosfato) diminuem e a sua reposição é lenta (Pereira, 2016). A diminuição das reservas 

de PCr e de ATP levam à fadiga, impossibilitando a continuação do esforço ou 

implicando uma diminuição da intensidade do exercício (Pereira, 2016). A via ATP-CP 

é o sistema energético mais rápido e designa-se anaeróbico alático por não utilizar 

oxigênio e não produzir ácido láctico (Pereira, 2016; Urso et al., 2013).  O metabolismo 

alático é predominante em exercícios com esforços muito intensos e de duração breve 

(até 05 segundos aproximadamente) (Pereira, 2016).    

 O outro tipo de metabolismo, o anaeróbico lático, constitui outra via de 

ressíntese de ATP, utilizando para tal a degradação do glicogênio (forma como a 

glicose é armazenada nos músculos) (Bertuzzi et al., 2009). O glicogênio é um 

polissacarídeo formado por várias moléculas de glicose (Pereira, 2016). Para a 

obtenção de energia necessária a ressíntese do ATP, permitindo a continuidade do 

esforço, o músculo degrada o glicogênio em glicose (processo chamado de 

glicogenólise) que, por sua vez, através da glicólise (metabolização da glicose no 

citoplasma ou haloplasma) se transforma em ácido piruvato, gerando duas moléculas 

de ATP (Pereira, 2016). O ácido piruvato assim formado tem possibilidade de 

prosseguir uma via metabólica que lhe permite gerar novas moléculas de ATP, para a 

qual é necessária a presença de oxigênio, uma vez que essa via é oxidativa ou 

aeróbica (Pereira, 2016). Porém, o oxigênio pode não estar disponível, ou as fibras 
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musculares possuírem características que não lhe permitem utilizar de forma 

adequada o oxigênio. Nestas situações, o ácido piruvato transforma-se em ácido lático 

(Pereira, 2016). Por conta deste processo, este tipo de metabolismo é chamado de 

anaeróbico lático. Este tipo de metabolismo é predominante em exercícios 

relativamente curtos, mais prolongados que o anaeróbico alático, porém, com 

intensidades menores. Segundo Pereira (2016), a ressíntese do ATP por esta via é 

predominante em esforços intensos de duração entre 30 segundos à três minutos. 

Assim, exercícios anaeróbicos láticos consistem em atividades que envolvem 

predominantemente músculos de contração rápida e incluem corrida de alta 

intensidade e curta duração, treinamento intervalado de alta intensidade, exercícios 

contra-resistidos, etc. (Patel et al., 2017).  

Diferentemente, o exercício aeróbico é definido como qualquer atividade de 

natureza rítmica que utiliza grandes grupos musculares e que pode ser mantida (Patel 

et al., 2017) em um nível constante de rendimento em intensidades leves e moderadas 

(Tomporowski & Ellis, 1986). O metabolismo aeróbico consite num processo de 

ressíntese de ATP (Pereira, 2016) a partir da oxidação de diferentes substratos 

energéticos, como os carboidratos (açúcares ou hidratos de carbono) e os lipídios 

(gorduras) através de uma série de reações bioquímicas em cadeia (ciclo de Krebs), 

tendo como produtos finais o dióxido de carbono, água, NAD (nicotinamida-adenina-

dinucleotídeo) e NADH (nicotinamida-adenina-dinucleotídeo reduzido) (Pereira, 

2016). Este processo permite a obtenção de maior quantidade de energia, porém, 

mais lentamente do que a conseguida no metabolismo energético anaeróbico 

(Pereira, 2016). O processo aeróbico de ressíntese do ATP assegura o suprimento 

energético em esforços prolongados e de baixa intensidade, em regime de resistência, 

mas também em esforços intermitentes e/ou alternados, especialmente nos períodos 

de recuperação ou de menor intensidade (Pereira, 2016), como dança, caminhada, 

corrida de intensidade leve ou moderada podendo ser de curta e/ou de longa duração, 

natação, entre outros.   

Como dito acima, embora os estudos variam muito em termos metodológicos, 

e os resultados individuais de estudos empíricos nesse campo sejam bastante 

controversos (Chang et al., 2012), há um consenso entre as revisões sistemáticas de 

que o exercício físico predominantemente aeróbico agudo exerce efeitos positivos 

sobre a cognição (Brisswalter, et al., 2002; McMorris & Graydon; 2000; Tomporowski, 
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2003a, 2003b), mas que exercício predominantemente anaeróbico agudo não o faz 

(Tomporowski, 2003; Chang et al., 2012).  

 Para exercício aeróbicos são encontrados efeitos positivos principalmente para 

funções executivas (Barenberg et al., 2011; Basso & Suzuki, 2017; Chang et al., 2012; 

Ludyga et al., 2016; Verburgh et al., 2013), embora efeitos benéficos sobre outras 

funções cognitivas, como memória, também sejam verificados (Budde et al., 2008; 

Davey, 1973; Hwang et al., 2016; Kulinna et al., 2018;  Labban & Etnier, 2011; Ludyga 

et al., 2018; Medina et al., 2010; Palmer et al., 2013; Pesce et al., 2009; Piepmeier & 

Etinier, 2015; Potter et al., 2005; Tomporowski et al., 2005; Walsh et al., 2018).  

Ressalta-se que há também melhora no tempo de reação (Yagi et al., 1999; 

Yanagisawa et al., 2010), que, portanto, deve ser controlado na determinação dos 

efetios executivos, como explicado acima. 

 Outra forma de compreender as diferenças entre exercício aeróbico e 

anaeróbico é considerar a intensidade do exercício, que também varia entre estudos. 

As intensidades são classificadas de por Chang et al. (2012) como: muito leve (<50% 

da frequência cardíaca máxima - FCMáx), leve (50-63% FCMáx), moderada (64-76% 

FCMáx), intensa (77-93% FCMáx), muito intensa (>93% FCMáx) e submáxima (100% 

FCMáx). Uma atividade aeróbica compreende as intensidades leves, moderadas e 

intensas, sendo que intensidades muito intensas e submáximas são classificadas 

como atividade anaeróbica (Physical Activity Guidelines Advisory Committee, 2008). 

Assim, a intensidade do exercício fornece uma forma mais fina de classificar o 

exercício físico do que a classificação em aeróbico e anaeróbico. 

De acordo com alguns estudos, a intensidade do exercício influencia a 

magnitude dos possíveis efeitos agudos benéficos sobre funções cognitivas 

(Lambourne & Tomporowski, 2010). A teoria das interações entre excitação e 

desempenho (arousal and performance) (Yerkes & Dodson, 1908) propõe que o 

desempenho aumenta com a excitação fisiológica ou mental, mas apenas até um 

certo ponto, a partir do qual os níveis de excitação se tornam muito altos e reduzem o 

desempenho. O processo é geralmente representado graficamente como uma curva 

em forma de U invertido. Considerando a relação entre exercício físico agudo e função 

cognitiva, esta curva parece representar bem o efeito da intensidade sobre o 

desempenho cognitivo (Brisswalter et al., 2002). Ou seja, exercícios de intensidade 

moderada (em geral aeróbico) levam a maiores efeitos benéficos como mostram 

alguns estudos de meta-análise (Chang et al., 2012; McMorris & Hale, 2012).  
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(1.1.13) - Efeitos do exercício físico agudo sobre a cognição de forma geral 

considerando o momento de testagem e duração da atividade física 

Para medir o impacto do exercício agudo sobre as funções cognitivas, os 

estudos também variam em relação ao momento em que a cognição é avaliada: 

durante o exercício, imediatamente após, ou minutos a horas depois do término do 

exercício. Resultados de estudos de meta-análise indicaram que, independentemente 

do momento da avaliação, há mudanças benéficas com pequeno tamanho de efeito 

(Chang et al., 2012). Contudo, essa meta-análise de Chang et al. (2012) não considera 

se isso ocorre para todos os tipos e intensidades de exercício.  Porém, essa 

publicação levou em conta o tempo de duração do exercício físico, que pode 

influenciar seu efeito sobre as funções cognitivas avaliadas em diferentes momentos. 

Quando a testagem cognitiva ocorre durante o exercício físico, exercício com duração 

entre 11 e 20 min não elicia mudanças cognitivas, resultando em efeitos negativos no 

desempenho cognitivo. Diferentemente, se esse exercício for estendido por mais de 

20 min, há efeitos cognitivos positivos (veja também Brisswalter et al., 2002). Para a 

avaliação cognitiva realizada imediatamente após a realização do exercício, somente 

exercícios com ao menos 20 min de duração exerceram resultados positivos no 

desempenho cognitivo (Chang et al., 2012). Com esses resultados, Chang et al. 

(2012) afirmam que a avaliação cognitiva durante ou após o exercício são observáveis 

somente se o exercício for realizado por ao menos 20 min, em especial quando 

avaliados de 11 a 20 min após o fim do exercício físico. Para outros autores, porém, 

esses efeitos parecem persistir até 2 h após o final do exercício (Basso et al., 2015). 

Mas isso pode diferir entre domínios executivos, algo que não foi investigado.   

  

(1.1.14) - Efeitos do exercício físico agudo sobre a cognição de forma geral 

considerando aspectos demográficos 

 São encontrados na literatura efeitos diferentes do exercício físico agudo 

predominantemente aeróbico em relação a idade dos participantes, preparo físico, 

saúde entre outros fatores. 

 Chang et al. (2012) encontraram em sua meta-análise efeitos positivos para 

adolescentes (com idades entre 14-17 anos), adultos (31-60 anos) e idosos (mais do 

que 60 anos), e efeitos positivos, porém, menores, para crianças (6-13 anos) e jovens 
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adultos (18-30 anos). Constudo, esta publicação não considerou nessa análise a 

intensidade do exercício físico, tampouco o tipo de exercício (aeróbico e anaeróbico) 

sobre cada faixa etária, o que permitiria mostrar qual o tipo ideal de protocolo para 

cada idade.   

Outro estudo de meta-análise que investigou o efeito do exercício físico agudo 

sobre diferentes faixas etárias (pré-adolescentes, 6-12 anos, adolescentes, 13-17, e 

jovens adultos, 18-35) não encontrou diferença entre as idades, demonstrando efeito 

positivo para a função executiva de inibição/controle de interferência (Verburgh et al., 

2014). Este estudo avaliou a diferença entre as manipulações crônicas e agudas, 

demonstrando efeitos diferentes para estes tipos de exercício sobre as funções 

executivas, mas como na meta-análise de Chang et al. (2012), não consideraram o 

efeito da intensidade e tipo do exercício para cada faixa etária.    

Um trabalho de meta-análise que procurou esclarecer essa lacuna da literatura, 

(Ludyga et al., 2016) investigou o efeito do exercício aeróbico agudo em intensidade 

moderada para diferentes faixas etárias (crianças [6-12 anos], adolescentes [13-17], 

jovens adultos [18-35] e idosos [50+]) sobre diferentes domínios executivos. Os 

resultados encontrados foram de efeito positivo médio para crianças e idosos, efeito 

positivo pequeno para jovens adultos, e não encontraram efeitos significativos para 

adolescentes.  Assim, jovens adultos, a população empregada no presente estudo, 

parecem se beneficiar cognitivamente de manipulações agudas de exercício físico. 

Outro aspecto estudado nesta literatura é a saúde dos participantes, e se este 

fator influencia os resultados do exercício físico agudo sobre o desempenho cognitivo. 

Na meta-análise de Chang et al. (2012), o efeito do exercício físico agudo sobre o 

desempenho cognitivo em participantes saudáveis ou debilitados (cognitivamente ou 

fisicamente) foi positivo e de tamanho de efeito pequeno. Como encontrado nos 

achados citados a cima, esta pesquisa não investigou qual tipo de exercício foi 

utilizado e a intensidade. Assim, não sabemos de fato como o exercício físico agudo 

pode beneficiar estas amostras, e se esses benefícios são diferentes entre estes 

participantes manipulando o tipo e a intensidade do exercício. É claro, contudo, que 

não se exclui o benefício cognitivo de exercício agudo no tipo de amostra aqui 

empregada, jovens saudáveis (Etnier & Chang, 2009; Ludyga et al., 2016; Rathore & 

Lom, 2017; Tomporowski, 2003; Verburgh et al., 2014).  

Tomporowski (2003) em seu estudo de revisão, investigou o efeito do exercício 

físico agudo sobre o desempenho cognitivo em jovens, e separou uma sessão do seu 
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manuscrito para abordar o efeito desta manipulação sobre crianças e adolescentes 

com problemas clínicos, como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, 

autismo, transtornos comportamentais e retardo mental. Tomporowski (2003) conclui 

que os efeitos do exercício físico agudo sobre quadros que são caracterizados por 

pobre controle de impulsos e dificuldades atencionais indicam que as intervenções 

relacionadas ao exercício estão associadas a redução nos comportamentos 

disruptivos (que são comportamentos relacionados a agressões, destruição de 

propriedade, transgressões de regras, comportamentos desafiadores, antissociais) a 

melhorias nos comportamentos desejáveis e nas funções cognitivas. 

Outro aspecto investigado nesta literatura, e que pode interferir nos resultados, 

é o preparo físico dos voluntários. De acordo com a meta-análise de Chang et al. 

(2012), o preparo físico que obteve maiores efeitos positivos foi o alto preparo físico, 

tendo resultados positivos pequenos para os três momentos da testagem cognitiva 

(durante, imediatamente após e depois de um intervalo de tempo da realização do 

exercício físico). Para aqueles sem preparo físico, os resultados encontrados foram 

efeitos positivos pequenos quando a avaliação cognitiva é realizada imediatamente 

após e depois de um intervalo de tempo da realização do exercício físico, e o preparo 

físico moderado/médio só obteve resultados positivos quando a avaliação cognitiva 

foi realizada após um intervalo de tempo da realização do exercício físico. Esses 

dados demonstram que pessoas fisicamente ativas parecem se beneficar mais deste 

tipo manipulação. Conforme esses achados, em nossa investigação, foram avaliados 

os efeitos do exercício agudo predominantemente aeróbico em jovens saudáveis 

fisicamente ativos com preparo físico moderado, pois o uso de indivíduos com alto 

preparo físico poderia acarretar em pessoas que fazem uso de suplementos 

nutricionais com cafeína, ou outros tipos de suplementos nutricionais ou anabolizantes 

que poderiam influenciar nossos resultados (Meeusen et al., 2006; Kaufman et al., 

2015). Assim, a avaliação executiva ocorrou após um intervalo de tempo após o final 

do exercício (15 min), pois nessa população é nesse momento que se observam 

efeitos cognitivos/executivos positivos.  
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(1.1.15) - Exercício físico agudo na cognição considerada de forma geral: 

O estado da arte sobre o efeito do exercício físico agudo sobre a cognição 

humana 

 São encontrados na literatura estudos de revisão e meta-análise que avaliaram 

o efeito do exercício físico agudo sobre um quadro geral de funções cognitivas, que 

nos ajudam a compreender o estado da arte deste tipo de manipulação e seus 

resultados. Note, porém, que em raríssimos casos os efeitos do tipo de exercício, sua 

duração, o momento de testagem, etc., não são considerados separadamente, 

embora tenha-se demonstrado que esses fatores interferem com os efeitos agudos 

do exercício sobre a cognição (Chang, 2012). Ademais, nesses trabalhos, muitas 

vezes habilidades cognitivas que comprovadamente têm substratos biológicos 

distintos são consideradas conjuntamente.   

 Etnier et al. (1997) indicaram em sua meta-análise que em jovens adultos o 

exercício aeróbico agudo de intensidade moderada tem uma ação positiva de 

tamanho de efeito médio. Este estudo não especificou o momento da testagem 

cognitiva, então não fica claro se os resultados são referentes a testagens durante, 

imediatamente após ou com um intervalo de tempo depois do exercício.  Ademais, os 

autores indicaram que exercícios entre 2 a 15 min em intensidade moderada foram 

aqueles que produziram maiores efeitos sobre o desempenho cognitivo. Este 

resultado, em comparação com os de outros estudos, demonstra a heterogeneidade 

dos desfechos obtidos pelos pesquisadores em seus estudos de revisão e meta-

análise; cada artigo inclui trabalhos com diferentes protocolos de exercício, tipo de 

exercício, intensidade, faixa etária dos participantes, entre outras variáveis, fato este 

que faz com que os resultados entre estudos sejam diferentes entre si.     

Estudos mais recentes, como de Lambourne & Tomporowiski (2010), 

mostraram um tamanho de efeito pequeno para o desempenho cognitivo durante o 

exercício, mas em direção oposta, demonstrando prejuízo no desempenho cognitivo, 

e um efeito benéfico de pequeno tamanho de efeito para a condição pós-exercício (os 

pesquisadores utilizaram trabalhos que variavam entre 6 min até 100 min após o 

exercício) em jovens adultos para intensidades leves e moderadas, o que justificam 

pelo aumento do alerta causado pelo exercício, mesmo aquele que leva à exaustão 

(Tomporowski, 2003; Audiffren et al., 2008). Esses benefícios foram encontrados para 

Comentado [S6]: Como assim? Efeito negativo é falta de efeito. 
Falta de efeito não deveria ter effect size... favor esclarecer e evitar 
o termo “efeito negativo”, como explicado acima. 
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assim “Their results indicated 
that exercise had a detrimental effect on cognitive performance 
during exercise (d=-0.14), but improved cognitive performance after 
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Segundo o trabalho de Lambourne & Tomporowski 2010, está 
escrito assim “During exercise, cognitive task performance was 
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exercícios aeróbicos, diferentemente dos efeitos encontrados para o exercício 

anaeróbico, que não alteraram o desempenho cognitivo.  

Como já citado a cima, Chang et al. (2012) em um estudo meta-analítico 

encontrou um efeito geral positivo pequeno para o desempenho cognitivo em jovens 

adultos, independentemente do momento da testagem cognitiva.  

Conforme os achados mencionados acima, os estudos encontram efeitos 

positivos pequenos do exercício físico agudo predominantemente aeróbico de 

intensidade moderada sobre o desempenho cognitivo. De acordo com os resultados 

obtidos, o efeito referente ao momento da avaliação cognitiva é bastante controverso, 

e segundo Chang et al. (2012), o momento da testagem parece não interferir no efeito 

positivo desta manipulação, mas sim o tempo de duração do exercício (exercícios com 

um tempo menor do que 20 min parecem não resultar em qualquer efeito no 

desempenho cognitivo, e maiores do que 20 min, em efeitos positivos, melhorando o 

desempenho cognitivo).  

Uma possível explicação para esses desfechos variáveis encontrado na 

literatura é que o exercício físico agudo exerce um maior efeito sobre as funções 

executivas em comparação a outras habilidades cognitivas (Colcombe & Kramer; 

2003; Hall et al., 2001; Stillman et a., 2016). Assim, quando os pesquisadores calculam 

o efeito geral de exercício agudo sobre todas as funções cognitivas investigadas 

conjuntamente, acabam encontrando efeitos pequenos. Outro ponto que foi possível 

identificar nestes estudos de meta-análise é que os trabalhos empíricos que 

compreendem estas análises utilizaram diferentes tarefas cognitivas e variáveis 

dependentes extraídas desses testes (acurácia, tempo de reação, etc.) para avaliar a 

mesma função cognitiva, dificultando assim a análise e a generalização desses 

resultados.  

 

(1.1.16) - Exercício físico agudo e velocidade psicomotora e atenção 

bottom-up 

 As primeiras investigações científicas referente a relação entre atividade física 

e cognição são datas da década de 1930 (Hillman et al., 2008). De acordo com Hillman 

et al. (2008), nas décadas subsequentes, foram apresentadas evidências de uma 

relação entre o condicionamento físico e o tempo de reação mais rápido (Burpee & 

Stroll, 1936; Pierson & Montoye, 1958), embora, como apontado pelos autores, haja 
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estudos que não indiquem esta relação (Beise & Peaseley, 1937). Uma das primeiras 

investigações sistemáticas referente a este efeito data da década 1970 (Hillman et al., 

2008), no qual os achados indicaram que os idosos que participaram regularmente de 

atividade física apresentaram velocidade psicomotora mais rápida, em relação aos 

seus correspondentes sedentários, em testes de tempo de reação simples (ex. apertar 

um botão quando aparece um estímulo) e tempo de reação que envolvem escolhas 

(Spirduso, 1975; Spirduso & Clifford, 1978), ou seja, apertar um botão somente 

quando se vê um tipo de estímulo e não outro, o que necessitam de processamento 

mais ascendentes. 

 Com o passar dos anos e das investigações sobre o exercício físico regular e 

o tempo de reação, pesquisas foram elaboradas para investigar o efeito do exercício 

agudo sobre habilidades relacionadas a velocidade psicomotora (Audiffren et al., 

2008; Brisswalter et al., 2002; Fleury & Bard, 1987; Hogervorst et al., 1996; McMorris 

& Keen, 1994; Travlos & Marisi, 1995), encontrando efeitos positivos desta relação. 

Isso demonstra que, como no exercício crônico, o exercício físico agudo exerce efeitos 

positivos sobre estas habilidades.  

 De acordo com Audiffren (2009), existe um hipotético efeito bidirecional de 

exercício aeróbico agudo em processos cognitivos. Segundo este autor, as 

habilidades beneficiadas por esta manipulação são relacionadas a processos de mais 

baixa ordem, “bottom-up”, automáticos, implícitos e inconscientes. Estas habilidades 

melhorariam mesmo durante a realização do exercício físico, enquanto outras 

habilidades, mais relacionadas aos processos “top-down”, poderiam ser prejudicadas 

ao serem realizadas em conjunto com a atividade física (Audiffren, 2009), prejuízo 

esse encontrado também em alguns estudos de meta-análise (Lambourne & 

Tomporowski, 2010). Porém, não encontramos até o momento, estudos que mostrem 

efeitos negativos (prejuízos no desempenho cognitivo) após o término da realização 

do exercício físico agudo.   

Assim, em geral os efeitos benéficos do exercício sobre a cognição refletem 

menor velocidade de resposta e não necessariamente melhora na acurácia (McMorris 

et al., 2011). O exercício físico agudo exerce efeitos positivos no tempo de reação, na 

velocidade de resposta, no tempo de resposta e na velocidade psicomotora, ou seja, 

afeta o processamento sensório-motor (Audiffren, 2009). Segundo McMorris et al. 

(2011), isso pode ser explicado pelo aumento induzido pelo exercício nas 

concentrações cerebrais de catecolaminas, que podem resultar em um 
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processamento mais rápido da informação, muito embora o aumento do ruído neural 

possa afetar negativamente a precisão.  

 

(1.1.17) - Exercício físico agudo e fracionamento das funções executivas  

(1.1.17.1) - Estudos de revisão e meta-análise 

 Nessa seção serão apresentados estudos de revisão e meta-análise que 

investigaram o efeito do exercício agudo predominantemente aeróbico sobre as 

funções executivas, para que assim seja possível compreender o estado da arte dessa 

relação. 

 Diversas revisões e meta-análises (Basso & Suzuki, 2017; McMorris et al., 

2011; McMorris & Hale, 2012; Ratey & Loehr, 2011) mostraram que o exercício físico 

agudo beneficia as funções executivas, porém não consideraram nenhum modelo 

teórico que permita apontar se existe algum subtipo ou domínio que é mais sensível 

a esses efeitos. Ademais, essas publicações não consideram outros fatores que 

sabidamente interferem nesses efeitos, como momento de testagem, preparo físico, 

etc., discutidos anteriormente.     

 Uma meta-análise que considerou diversas variáveis, como intensidade do 

exercício, idade dos participantes, tipo de exercício (aeróbico e anaeróbico), momento 

da testagem cognitiva (durante, imediatamente após e depois de um intervalo de 

tempo), preparo físico dos participantes, tempo do exercício físico, momento do dia 

em que foi realizado a atividade física (de manhã, ao meio-dia, de tarde, a noite, e 

misturado), demonstrou que exercício agudo aeróbico em intensidades muito leves, 

leves e moderadas exercem efeitos positivos em desempenho executivo (Chang et 

al., 2012) independentemente do momento de avaliação cognitiva. Outros efeitos 

encontrados neste estudo, para a avaliação cognitiva após um intervalo de tempo da 

realização do exercício físico agudo, como será realizado nesta presente pesquisa, 

foram: a) as intensidades leve, moderada, intensa e muito intensa obtiveram 

tamanhos de efeitos positivos pequenos; b) o preparo físico moderado/médio e alto 

obtiveram tamanhos de efeitos positivos pequenos; c) referente as faixas etárias, os 

adolescentes (14-17 anos), adultos (31-60) e os idosos (60+) foram os que obtiveram 

tamanho de efeito positivo pequeno; d) o período do dia que obteve o melhor tamanho 

de efeito foi o período da manhã, com um tamanho de efeito positivo de pequeno para 

médio; e) o tipo de exercício aeróbico obteve um tamanho de efeito positivo pequeno, 
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junto com o estilo que eles chamaram de “combinado”, juntando o tipo de exercício 

aeróbico com o anaeróbico; e f) tamanho de efeito significativo positivo pequeno 

quando a avaliação executiva foi realizada após o final da realização do exercício 

físico agudo. Porém, este estudo não utilizou um modelo teórico para subdividir 

(fracionar) as funções executivas. Dessa forma, não fica claro qual função executiva 

é beneficiada por cada tipo de protocolo de pesquisa.  

 Já um estudo que utilizou o modelo de Miyake et al. (2000) para fracionamento 

destas habilidades (Barenberg et al., 2011), encontrou efeitos positivos do exercício 

físico somente para a função executiva de inibição. Este achado é corroborado por 

um outro estudo de meta-análise (Verburgh et al., 2014). Porém, estas publicações 

não levaram em consideração variações entre estudos no que tange possíveis efeitos 

diferenciais resultantes da intensidade e tipo do exercício, o momento da testagem, a 

idade dos participantes, entre outras variáveis que sabidamente interferem na relação 

entre cognição e exercício físico agudo. 

 Para investigar melhor estes resultados, Ludyga et al. (2016) conduziram um 

estudo de meta-análise sobre o efeito do exercício físico agudo de intensidade 

moderada sobre as funções executivas de inibição, alternância e atualização em 

diferentes faixas etárias. Para esta meta-análise, Ludyga et al. (2016) utilizaram o 

estudo de Miyake et al. (2000) para diferenciar os domínios executivos. Ademais, essa 

meta-análise é a mais completa, pois considera diversos fatores que sabidamente 

moderam os efeitos do exercício físico sobre a cognição. Os pesquisadores 

encontraram um tamanho de efeito pequeno de benefício do exercício aeróbico tanto 

para medidas dependentes de tempo como de acurácia que não foi específico a 

nenhum dos domínios executivos analisados. Ou seja, o efeito foi geral, possivelmente 

indicativo de melhora no componente comum (unidade) das funções executivas. 

Quando consideraram a idade dos participantes, verificaram um tamanho de efeito 

positivo médio para pré-adolescentes e idosos, e um tamanho de efeito pequeno 

positivo para adolescentes e jovens adultos, novamente de forma geral, sem ser 

específica a nenhum dos domínios. Isso demonstra que esta manipulação exerce 

influência sobre as funções executivas (provavelmente sua unidade) de maneira 

diferente conforme a faixa etária. Este estudo também avaliou o preparo físico 

aeróbico dos participantes e o seu efeito sobre as funções executivas: tanto indivíduos 

com baixo como com alto preparo físico aeróbico se beneficiaram de forma 

semelhante. Este estudo não levou em consideração, contudo, o momento da 
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testagem executiva, um fator importante na relação entre melhora executiva por 

exercícios físico agudo (veja Chang et al., 2012; Lambourne & Tomporowski, 2010). 

  Após analisar os resultados destes estudos (Bamberg et al., 2011; Bossa & 

Suzuki, 2017; Chang et al., 2012; Ludyga et al., 2016; McMorris et al., 2011; McMorris 

& Hale, 2012; Ratey & Loehr; 2011; Verburgh et al., 2013) em conjunto é possível 

observar que os tamanhos de efeito encontrados variam de pequenos para médios e 

que embora as funções executivas analisadas variem, os principais benefícios são 

encontrados para inibição ou são indiferenciáveis entre domínios, o que aponta para 

um possível efeito geral, ou sobre a unidade dessas funções. Até o presente momento, 

os mecanismos biológicos envolvidos nesses efeitos não são conhecidos. Não há 

também um trabalho que contemple o fracionamento das funções executivas por um 

modelo teórico e que leve em consideração todas as variáveis que mediam ou 

moderam os efeitos do exercício físico sobre funções executivas, embora o estudo de 

Ludyga et al. (2016) praticamente tenha contemplado quase todos. 

 

(1.1.17.2) - Estudos experimentais sobre o efeito do exercício físico agudo 

nas funções executivas 

Considerando a diversidade das funções executivas e os efeitos observados 

em estudos experimentais, que não são de meta-análise ou revisões sitemáticas, 

considerando as tarefas empregadas, observa-se que manipulações agudas de 

exercício (aeróbico) melhoraram o desempenho em tarefas que os autores 

consideram que avaliam inibição (Abe et al., 2018; Brush et al., 2016; Byun et al., 

2014; Chang et al., 2014b; Ludyga et al., 2018; Sibley et al., 2006; Yanagisawa et al., 

2010), alternância (Berse et al., 2015; Brush et al., 2016; Tsai et al., 2016) e 

atualização (Chen et al., 2016; Jäger et al., 2015; Weng et al., 2015), embora estes 

efeitos nem sempre sejam encontrados (ausência de efeito em tarefas que avaliam 

inibição Akatsuka et al., 2015; Barella et al., 2010; para atualização Brush et al., 2016; 

Egger et al., 2018; Drollette et al., 2012; Yamazaki et al., 2018; e para alternância 

Coles & Tomporowski, 2008; Tomporowski & Ganio, 2006; Tomporowski et al., 2008). 

Ou seja, quanto ao efeito de sessões agudas de exercício preponderantemente 

aeróbico, observa-se que, assim como encontrado em estudos sobre os efeitos do 

exercício crônico, a literatura não é consistente, possivelmente pelas mesmas 
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variabilidades metodológicas acima apontadas (Pesce et al., 2011; Gligoroska et al., 

2010; Scisco et al., 2008; Tseng et al., 2013).   

Alguns estudos pesquisaram o efeito do exercício físico agudo sobre os três 

domínios executivos investigados neste presente projeto (Brush et al., 2016; Chen et 

al., 2014; Egger et al., 2018; Jäger et al., 2014; Kubecsh et al., 2009). Estes trabalhos 

encontraram efeitos benéfico dessa manipulação experimental somente sobre a 

função executiva de inibição. Chen et al. (2014) encontraram efeitos similares para as 

três funções executivas em crianças da terceira série, porém, verificaram também 

benefício em inibição e atualização em crianças da quinta série. Diferentemente, 

Egger et al. (2018) não verificaram alterações para nenhuma das três funções 

executivas. Em conjunto, mesmo com a variação metodológica e populações 

investigadas entre os estudos, a função executiva que mais recebeu influência positiva 

desta manipulação experimental foi a inibição 

É digno de nota que nenhum estudo investigou o efeito agudo do exercício 

físico com medidas dos três domínios executivos aqui discutidos, baseados nas 

tarefas e teoria que foram empregadas no presente projeto. Assim, não é possível 

afirmar se manipulações agudas deste tipo de prática exercem efeitos sobre a unidade 

ou na diversidade das funções executivas. 

 

(1.1.18) - Exercício físico agudo e alterações de sensações subjetivas 

 Cresce o número de pesquisas que procuram encontrar o efeito do exercício 

físico aeróbico agudo sobre distintos aspectos do sensações subjetivas e humor1 

(Bartholomew et al., 2005; Berger & Motl, 2000; Heggelund et al., 2014; Hogan et al., 

2013; Petruzzello et al., 1991; Thayer et al., 1994; Yeung, 1996).   

 O exercício físico aeróbico agudo parece reduzir o humor negativo e aumentar 

o humor positivo (Yeung, 1996; Berger e Motl, 2000; Hogan et al., 2013), diminuindo 

tensão, depressão, raiva e confusão e melhorando a sensação de estar mais 

energético em pessoas saudáveis. Estes efeitos são encontrados imediatamente após 

e um dia depois de sessões agudas de exercício (Maroulakis & Zervas, 1993; Reed & 

                                                             
1 Humor é entendido aqui como um grupo de sentimentos, passageiros por natureza, que variam em intensidade e 

duração e que geralmente são compostos por mais de uma emoção (Lane & Terry, 2000). O humor expressa os 

estados emocionais de caráter somático, que são percebidos de forma consciente pelas pessoas e estão intimamente 

relacionados ao comportamento, sentimento e pensamento frente a uma tarefa (Gibson et al., 2003; Rejeski, 1985). 

 

Comentado [S9]: Somente, certo? 

Comentado [VP10R9]: Certo! 
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Ones, 2006). Efeitos similares são verificados em pacientes com alguns quadros 

psiquiátricos (por exemplo, depressão, transtorno de ansiedade e esquizofrenia: 

Bartholomew et al., 2005; Heggelund et al., 2014; Knapen et al., 2009). Esses 

resultados demonstram o efeito terapêutico agudo do exercício físico aeróbico no 

tratamento de transtornos psiquiátricos e de humor.   

 Não está bem elucidado na literatura o mecanismo pelo qual o exercício 

aeróbico agudo afeta sensações subjetivas. Assim como na literatura sobre exercício 

agudo e cognição, não existe também um protocolo padrão para investigar os efeitos 

do exercício agudo no humor (Basso & Suzuki, 2017). Ademais, são sugeridos outros 

fatores na literatura que podem afetar esses efeitos subjetivos, como, por exemplo, a 

experiência prévia dos participantes com o exercício físico e o quão agradável é o 

exercício para o indivíduo (Zervas et al., 1993; Basso & Suzuki, 2017).  

 Aqui, de modo a reduzir essa variabilidade individual, selecionou-se 

participantes que praticam atividade física por conta própria. Avaliações do humor 

foram estudadas como forma de controlar as ações centrais do exercício combinado 

ou não à cafeína (ver a seguir), ou seja, como forma de certificar que o protocolo de 

exercício físico e a manipulação farmacológica causariam os efeitos esperados caso 

não fossem encontrados efeitos cognitivos. Como apontado na introdução geral à 

essa dissertação, o presente estudo avaliou os efeitos combinados de exercício físico 

e cafeína. Assim, encontre a seguir uma breve descrição desta substância, seguida 

de seus efeitos sobre funções cognitivas, sensações subjetivas e desempenho físico. 

Tratar-se-á aqui apenas dos efeitos agudos da cafeína pois essa foi a manipulação 

do presente estudo.    

 

(1.1.19) - Cafeína: farmacodinâmica e farmacocinética    

A cafeína (1, 3, 7 - trimetilxantina) é um antagonista dos receptores de 

adenosina e sua ligação a esses receptores é o mecanismo principal para a ação 

desse fármaco (Ferré, 2016). A adenosina é um neuromodulador inibitório que se liga 

a vários tipos de receptores (A1, A2a, A2b e A3) acopladas a proteínas G (Freissmuth 

& Klotz, 2017; McLellan et al., 2016; Nehlig, 2018; Temple et al., 2017). Quando a 

adenosina se liga a seus receptores há inibição da liberação de diversos 

neurotransmissores no sistema nervoso central (Nehlig et al., 1992), como glutamato 

(Yang et al., 2013), serotonina (Okada et al., 1999), acetilcolina (Brown et al., 1990), 

noradrenalina (Fredholm, 1980), e dopamina (Ferré, 2016; Fuxe et al., 2005). 
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Diferentemente, quando antagonistas de receptores adenosinérgicos, como a cafeína, 

se ligam a esses receptores, ocorre a liberação desses vários neurotransmissores 

(Gomes et al., 2011; McLellan et al., 2016), o que resulta em ação excitatória e, 

portanto, efeito ergogênico que impacta tanto as habilidades físicas quanto alterações 

subjetivas e cognitivas, como será visto a seguir.  

Em jovens saudáveis, após ingestão oral de uma única dose de cafeína a 

concentração máxima na corrente sanguínea é atingida entre 15 e 120 minutos 

(Nehlig, 2018; Sinclair e Geiger, 2000), embora haja considerável variação individual 

(Desbrow et al., 2009; Skinner et al., 2013). A meia-vida da cafeína na circulação é 

normalmente de 3 – 5 horas (Fredholm, 1995). O desenho experimental do presente 

estudo levou em consideração essas características farmacocinéticas, isto é, após a 

administração, houve 30 min de espera para que o exercício físico fosse iniciado, e a 

testagem dos efeitos cognitivos, como também, das sensações subjetivas, ocorreu 

enquanto os efeitos da cafeína ainda estavam elevados na corrente sanguínea (veja 

a seção Métodos para mais detalhes). 

 

(1.1.20) – Efeitos ergogênicos de doses agudas de cafeína  

1.1.20.1. Efeitos ergogêncios da cafeína sobre o exercício físico 

Os mecanismos envolvidos no efeito ergogênico da cafeína (relatados pela 

primeira vez por Rivers & Webber, 1907) ainda não foram totalmente elucidados. 

Doherty e Smith (2005) afirmam que isto não é surpreendente, haja vista a ação desta 

substância em receptores de adenosina que resulta em inúmeros efeitos centrais e 

periféricos por meio de ação no funcionamento de vários órgãos e circulação 

sanguínea (Temple et al., 2017).  

A interpretação dos resultados dos efeitos agudos da cafeína sobre o exercício 

físico é dificultada pela grande variação nos estudos quanto às características das 

amostras, doses de cafeína utilizadas [de 5 mg/kg à 500 mg em dose única (ver 

Altimari et al., 2000)], desenhos experimentais e protocolos de exercício (ex.: 

combinando exercícios aeróbicos com anaeróbicos: ver Altimari et al., 2000). A 

despeito dessa variação, a maior parte dos estudos mostra que doses agudas da 

cafeína melhoram o desempenho físico, tanto aeróbico como anaeróbico (Astorino & 

Roberson 2009, Beck et al 2006; Cox et al 2002; Dodd et al., 1993; Graham et al., 

1994; McLellan et al., 2016; Motl et al 2003; Plaskett & Cafarelli, 2001).  
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Alguns aspectos que parecem explicar em parte a melhora do desempenho 

físico após a ingestão de cafeína é que esta substância reduz a sensação de esforço 

(Arazi et al., 2016; Backhouse et al., 2011; Bell & McLellan, 2003; Demura et al., 2007; 

Doherty & Smith, 2005; Faulkner & Eston, 2008; Hadjicharalambous et al., 2006; Killen 

et al., 2013), embora isso não seja sempre encontrado (Desbrow et al., 2012; Hudson 

et al., 2008; Willes et al., 1992). Essa variação entre estudos pode ser devida a 

diferenças de doses utilizadas entre os estudos, bem como a intensidade do exercício 

físico realizado. A sensação de esforço é principalmente formada por mediadores 

respiratórios e metabólicos, bem como mediadores periféricos motores que com eles 

interagem; em conjunto, estes efeitos influenciam aspectos comportamentais como a 

motivação em continuar o exercício (Doherty e Smith, 2005). Assim, estas alterações 

foram investigadas no presente estudo.   

A redução da sensação de esforço eliciada por doses agudas de cafeína, 

porém, não parece ocorrer em casos de exercício até a exaustão (veja Doherty e 

Smith, 2005; Hudson et al., 2008). Sendo assim, para que se observe melhora de 

desempenho físico é necessário empregar protocolos de exercício que permitam que 

os indivíduos regulem a taxa de esforço, como no estudo aqui proposto (prova 

contrarrelógio; veja a seção Métodos para mais detalhes). 

Alterações induzidas pela cafeína na dor também podem interferir no 

desempenho físico. O efeito analgésico eliciado pela cafeína por meio da ligação a 

receptores A1 (Gaspardone et al., 1995; Swaynok, 2010; Swaynok & Yaksh, 1993) 

também contribui para a redução da queda de motivação em continuar o exercício. 

Esses efeitos são encontrados na dor experienciada durante vários tipos de exercício 

(McLellan et al., 2016) e intensidades moderada (Duncan & Hankey, 2013; Ganio et 

al., 2011), alta (Gliottoni et al., 2009) e exercícios de resistência (Maridakis et al., 

2007). Ainda, a extensão do efeito analgésico varia conforme a intensidade do 

exercício (Gliottoni et al., 2009; O’Connor et al., 2004), nível de dor (Gonglach et al., 

2016), temperatura do ambiente (Ganio et al., 2011), sexo (Motl et al., 2006; O’Connor 

et al., 2004), sensibilidade à ansiedade (Gliottoni & Motl, 2008), embora não pareça 

estar relacionada ao uso habitual ou não habitual de cafeína (Gliottoni et al., 2009).   

 

1.1.20.2. Efeitos ergogênicos de doses agudas de cafeína sobre o humor 

Outro achado recorrente da literatura é que doses agudas de cafeína alteram o 

humor de forma dose-dependente. Doses baixas melhoram o humor (para uma 
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revisão ver Smit & Rogers, 2006; Amendola et al., 1998; Haskell et al., 2005; 

Lieberman et al., 2002; Smit & Rogers, 2000; Smith, 2009), fazendo com que as 

pessoas se sintam mais relaxadas e à vontade (Smit & Rogers, 2006). Doses médias 

são estimulantes, induzindo excitação física ao invés de uma excitação emocional 

(Smit & Rogers, 2006), ao passo que doses elevadas estão associadas a sintomas 

negativos, tais como tensão, nervosismo e ansiedade (Kaplan et al., 1997; Rogers, 

2007), bem como problemas estomacais e dor de cabeça (Smit & Rogers, 2006). 

 Tendo em vista que a cafeína altera o desempenho físico, o que está 

potencialmente relacionado a melhora de humor, redução de dor, e sensações 

subjetivas relacionadas ao exercício físico, medidas para avaliar estes parâmetros 

foram acrescidas às variáveis estudas no presente estudo. Contudo, note que a 

literatura não é clara quanto à dose que está mais relacionada a esses efeitos. 

 

1.1.20.3. Efeitos ergogênicos de doses agudas de cafeína sobre atividade 

psicomotora 

Além de beneficiar o desempenho físico, reduzir a dor e alterar o humor e outras 

sensações subjetivas, a cafeína administrada agudamente exerce melhora em vários 

tipos de funções cognitivas como, por exemplo, tempo de reação (Kahathuduwa et al., 

2016), alerta ou vigilância (Fine et al., 1994; Hewlett & Smith, 2007; Lanini et a., 2015), 

atenção seletiva (Lorist et al., 1994; 1996; Maridakis et al., 2009; Rao et al., 2005; 

Smith, 2009), raciocínio verbal (Warburton et al., 2001), memória operacional para 

conteúdo numérico (Haskell et al., 2005), foco de atenção (Heatherley et al., 2005), 

impulsividade/inibição (Heatherley et al., 2005), entre outras funções. Em conjunto, 

observa-se que esses efeitos podem ser considerados processos ascendentes (tempo 

de reação, alerta) e descendentes (memória operacional raciocínio, inibição, foco), 

incluindo funções executivas (ver revisão de Einöther e Giesbrecht, 2013).  

Einöther e Giesbrecht (2013) ressaltam que doses agudas de cafeína 

primordialmente melhoram processos atencionais simples, como redução de tempo 

de reação, que não propriamente refletem funções executivas, que são processos de 

mais alta ordem. Isso é importante ao se investigar outros tipos de processos 

cognitivos, pois reduções de tempo de reação podem melhorar o desempenho em 

toda sorte de tarefas, que dependem de respostas motoras, percepção de estímulos, 
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etc. Portanto, assim como o exercício físico agudo, doses agudas de cafeína 

melhoram detecção de estímulos e respostas motoras. 

 

1.1.20.4. Efeitos ergogênicos de doses agudas de cafeína sobre funções 

executivas 

No que tange atenção de mais alta ordem (atenção controlada ou descendente) 

como funções executivas, poucos estudos avaliaram os efeitos agudos desta 

substância em diferentes domínios executivos (inibição, atualização e alternância) em 

um mesmo experimento, o que permitiria determinar se essa substância afeta estes 

tipos de funções diferentemente, a sua unidade ou diversidade. O único trabalho 

conhecido que o fez foi realizado por Lanini et al. (2015). Esta publicação mostrou que 

as doses de cafeína individualizadas, que são usualmente ingeridas por jovens 

adultos saudáveis, são capazes de melhorar o desempenho em medidas de 

atualização, mas não inibição e alternância. Os efeitos sobre atualização em parte 

confirmam os resultados de outros autores que investigaram os efeitos da cafeína 

somente neste domínio dentre os 3 de interesse no presente projeto: Smith et al. 

(1999), encontraram efeitos benéficos de doses agudas de cafeína em uma tarefa 

(running memory task)  que, segundo os autores, foi elaborada para avaliar o 

componente executivo central do modelo de memória operacional de Baddeley. Esta 

tarefa tem sido investigada com o passar do tempo e tem sido pensada como uma 

possível medida da função de atualização do componente executivo central (Collette 

et al., 2007; Fiore et al., 2012; Kusak et al., 2000; Linden et al., 1994; Montgomery et 

al., 2017; Morris & Jones, 1990; Waris et al., 2015; Wilhelm et al., 2013). Smillie e 

Gökçen (2010) encontraram efeito positivo de doses fixas de cafeína (200 mg) em 

uma tarefa de atualização (n-Back), mas somente em pessoas extrovertidas, o que 

não tem de fato nenhuma justificativa teórica, o que pode ser interpretado por um 

efeito estatístico espúrio. Outra evidência possível dos efeitos da cafeína na 

atualização provém dos achados de Koppelstaetter et al. (2008), que verificaram que 

a dose fixa de 100 mg de cafeína aumentou a atividade do córtex pré-frontal e giro 

cingulado anterior durante a realização de uma tarefa de atualização. O fato de que 

não tenham sido encontrados benefícios desta manipulação em termos 

comportamentais nesse estudo (Koppelstaetter et al., 2008), contudo, enfraquece 

essa conclusão.  

Comentado [S11]: Não tem essa ref na sua lista. Só tem um 
Smith e Jonides, 1999 

Comentado [S12]: Não tem Smithe et al 1999 nas suas ref. Só 
Smithe e jonides 1999. 
Que ref é essa? 
Smith, A., Sturgess, W., & Gallagher, J. (1999). Effects of a 
low dose of caffeine given in different drinks on mood and 
performance. Human Psychopharmacology: Clinical and 
Experimental, 14(7), 473-482. 
 
SE for essa, eles dizem: improved performance on choice reaction 

time tasks involving focused attention and categoric search, a 
semantic memory task and a delayed recognition memory 
task. 
Qual dessas é de suposto “updating”? 

Comentado [S13]: Colocar o nome da tarefa entre parênteses. 
Veja, precisa disso pois está dizendo que ouros consideram a tarefa 
como sendo de updating. Portanto, não está claro que é de updating 

Comentado [S14]: Não pode dizer isso. Smith certamente não 
falou que éra unidade, pois o trabalho de Miyake et al. (2000) ainda 
nem havia sido publicado. Ademais, na minha leitura, Miyake et al. 
Não encontraram relação de operation span com unidade! Eles 
acham mais relação com updating do que shifting, mas nem 
testaram a possibilidade do medelo só com inhibition. 
Portanto, onde quer chegar com essa parte?  

Comentado [VP15R14]: Mudei de lugar, pois relacionei WMC 
com atualização, como encontrado por Miyake et al. 2000 

Comentado [S16R14]: É, mais tem um monte de outros 
estudos mostrando que isso não é bem assim (que WMC é igual a 
atualização), como você bem sabe. Acho complicado falar isso... 
depende muito da tarefa de WMC... 
E o que quer dizer que “pode ser compreendida” é uma tarefa que é 
ou não uma tarefa de span complexo? Inventaram a tarefa?... se não 
for comprovadamente uma tarefa dessas fica mais delicado ainda 
falar nisso.  O efeito observado por Smithe et al. Não podia ser 
devido a uma melhora de detecção de estímulos ou tempo de 
reação?... 

Comentado [VP17R14]: A tarefa que eles utilizaram foi a 
“Running Memory Task”. Para não ter que ficar justificando ou 
achando algo que relacione essa tarefa com alguma função 
executiva, preferi justificar como os próprios autores fizeram, 
dizendo que esta tarefa foi elaborada para avaliar o componente 
executivo central do modelo do Baddeley 
 
Achei alguns trabalhos que sustentam a ideia que esta tarefa 
“RUNNING MEMORY TASK” avalia a função de atualização do 
executivo central. Utilizei esses estudos para poder sustentar essa 
ideia    

Comentado [S18R14]: O Cowan não acha. Esta é uma medida 
para mim clara de capacidade de memória operacional! Há estudos 
mais recentes sobre isso, depois de 2000. Claro, vão estar associados 
a atualização, mas tb a outras habilidades executivas já que CMO 
tem a ver com todas.... 

Comentado [VP19R14]: Achei trabalhos que questionam esta 
arefa como medida de updating, mas tbm achei outros trabalhos 
mais modernos, por exemplo, (Fiore et al., 2012; Collete et al., 2007; 
Wilhelm et al., 2013; Warris et al., 2015, entre outros), que dão 
suporte a ideia que esta tarefa tem um forte componente de ...

Comentado [S20R14]: Não tenho tempo de ver isso agora. 
Procurei só um dos artigos, do Waris (um r só, certo?). A tarefa que 
ele chama de running memory não é a tarefa “running memory 
span” à qual me referia. Ele nem dá ref. ...

Comentado [S21]:  Colocar nome da tarefa entre parênteses. 
Pois ao qua parece você está colcoando em pauta supostos efeitos 
em supostos domínios. Portanto não está claro o que está sendo 
medido 
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Efeitos agudos benéficos de cafeína também foram encontrados para o 

domínio alternância (3 a 5 ou 6 mg/kg: Tieges et al., 2006; 2007) e inibição (250 mg: 

Barry et al., 2007), embora este último achado seja criticável (ver Tieges et al., 2009; 

Lanini et al., 2015) pois, ao que parece, reflete melhora da atenção simples/tempo de 

reação por esta substância e não a inibição em si. Isto está em consonância com 

achados de que a cafeína primordialmente melhora processos atencionais simples 

(Einöther e Giesbrecht, 2013).  

 Em suma, não está claro se a administração aguda de cafeína exerce um efeito 

benéfico geral, ou seja, na unidade das funções executivas, ou se tem efeitos 

específicos em distintos domínios. É também difícil determinar qual a dose que 

promove efeitos benéficos, assim como o é para os efeitos sobre o exercício físico. 

 

(1.1.21) - Exercício físico agudo somado a doses agudas de cafeína e seus 

efeitos sobre as funções executivas 

A somatória do efeito agudo da cafeína e de sessões agudas de exercício físico 

em funções cognitivas foram alvos de poucas pesquisas (Bottoms et al., 2013; 

Hogervorst et al., 1999; 2008). Bottoms et al. (2013) investigaram o efeito de um 

protocolo de exercício até a exaustão em jovens adultos competidores de esgrima. A 

medida executiva empregada foi a tarefa clássica Stroop, antes e depois do exercício. 

O desenho do estudo foi randomizado, simples-cego e cruzado, e a dose de cafeína 

(3 mg/kg) ou placebo foram administrados antes do protocolo de exercício. Os autores 

também avaliaram a percepção de esforço no exercício com a escala Borg, para 

verificar o efeito da cafeína sobre uma medida relacionada ao exercício. Não foram 

verificadas diferenças no desempenho na tarefa Stroop (acurácia e tempo de reação) 

entre exercício associado a placebo ou combinado à cafeína, mas os pesquisadores 

encontraram que a cafeína reduziu a percepção de esforço (Bottoms et al., 2013). 

A combinação de efeitos de exercício e cafeína foi também alvo de outras duas 

pesquisas do mesmo grupo (Hogervorst et al. 1999, 2008).  Em seu primeiro estudo, 

Hogervorst et al. (1999) avaliaram efeitos agudos de diversas doses de cafeína (150, 

225 e 320 mg/l) dissolvidas em uma solução de eletrólitos, uma condição placebo e 

outra de placebo com eletrólitos com exercícios aeróbicos agudos (prova de 

contrarrelógio em bicicleta ergométrica) em atletas jovens, com desenho experimental 

cruzado quanto à administração de cafeína. Foram observados os seguintes 
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resultados: o exercício físico agudo associado a placebo resultou em melhora na 

velocidade de resposta em comparação ao momento pré-exercício na tarefa Stroop, 

indicando, assim, efeito do exercício sobre esta medida. A velocidade de resposta 

após a ingestão das três doses de cafeína utilizadas foi também maior em comparação 

a placebo na avaliação após o exercício físico, o que demonstra um efeito benéfico 

dessa substância, mas não que a combinação dela com exercício tenha sido mais 

vantajosa. Para mostrá-lo, teria sido necessário comparar as condições pré e pós-

exercício com a administração de placebo e todas as doses de cafeína em um mesmo 

modelo estatístico e isso não foi feito. Ademais, os pesquisadores utilizaram uma 

medida não clara do teste Stroop. Sendo assim, não é possível saber se a cafeína 

influenciou a performance no exercício físico e se isso estaria relacionado a melhora 

na tarefa Stroop.  

 Em seu estudo posterior, Hogervorst et al. (2008) utilizaram barras de proteínas 

com e sem cafeína (100 mg) e uma bebida placebo, administradas aos participantes 

antes, durante e depois do exercício físico (150 minutos em bicicleta ergométrica) em 

ciclistas bem treinados, do sexo masculino. Os atletas foram avaliados cognitivamente 

em quatro momentos: antes do teste na bicicleta ergométrica, duas vezes durante e 

uma vez imediatamente após. Novamente, os autores empregaram medidas não 

usuais para mensurar inibição com o teste Stroop e os resultados foram obscuros, 

indicando uma melhora de desempenho após exercício combinado à ingestão de 

cafeína somente em tempo de reação, um resultado que não tem nada de inovador, 

pois é sabido que a cafeína melhora tempo de reação (ver Einöther e Giesbrecht, 

2013). Quando os atletas ingeriram a barra de proteína com cafeína também houve 

aumento do tempo para atingir a exaustão comparado com a barra sem cafeína e a 

condição placebo. Assim, os autores não encontraram evidências para o efeito da 

cafeína somado ao do exercício físico nos voluntários. Ademais, as fontes energéticas 

administradas junto com cafeína em ambos seus experimentos podem em si ter tido 

efeitos cognitivos (ex. Gómez-Pinilla, 2008). Dessa maneira, não se pode afirmar que 

há real efeito positivo da combinação aguda de doses de cafeína e exercício físico 

sobre a inibição.  

 

(1.2) - O presente estudo 

O que se pode notar sobre os estudos que avaliaram o efeito do exercício físico 

agudo, combinado ou não a doses agudas de cafeína em tarefas que mensuram 
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funções executivas, é a grande heterogeneidade dos protocolos de exercício físico 

(tipo, duração, intensidade, etc.), populações empregadas, doses de cafeína usadas, 

momento em que a cognição foi avaliada (durante, tempos variados após) e, 

principalmente, variação dos instrumentos (testes) utilizados para avaliar funções 

executivas. Ainda, salvo raras exceções, os estudos não empregam um modelo 

teórico para selecionar os domínios executivos a serem investigados, fato que dificulta 

a comparação dos dados de diferentes estudos. 

Assim, para melhor entender os efeitos executivos de exercício agudo e de sua 

combinação a doses agudas de cafeína, o presente projeto propôs utilizar o modelo 

de Miyake et al. (2000), para nortear a seleção de testes executivos a serem 

empregados. As funções avaliadas foram: alternância, atualização e inibição por meio 

de tarefas representativas destes domínios executivos (ver Miyake et al., 2000), a 

saber, Geração Aleatória de Números (RNG; Towse & Neil, 1998), que gera índices 

de aleatoriedade que tem carga fatorial nos domínios de inibição e atualização, e o 

teste Mais ou Menos (Plus-Minus Task, Spector & Biederman, 1976; Miyake & 

Friedman, 2000), que tem carga fatorial no domínio alternância. A aplicação desses 

testes leva cerca de 6 minutos, o que é vantajoso em diversos cenários experimentais. 

Ademais, o desempenho nessas tarefas permite o controle de possível melhora no 

tempo de reação induzido por exercício e cafeína (veja seção Métodos para detalhes). 

Os testes de funções executivas foram realizados antes da administração de 

cafeína/placebo e exercício e novamente no momento pós-exercício com e sem 

cafeína. Mais especificamente, o desempenho executivo foi avaliado 15 minutos após 

o exercício. Isso foi feito pois Chang et al. (2012) apontam que efeitos gerais sobre a 

cognição são mais pronunciados entre 11 e 20 min após o exercício, embora não 

tenham informado se isso também é verdadeiro para a testagem executiva. Ademais, 

é nesse período pós exercício que há maiores benefícios cognitivos em pessoas com 

preparo físico moderado (Chang et al., 2014a; Netz et al., 2011; Souza et al., 2018). 

A amostra foi composta por homens jovens. Mulheres não foram incluídas pois 

alguns estudos apontam que pode haver diferenças entre sexos no que tange os 

efeitos benéficos do exercício agudo sobre as funções cognitivas de interesse (Chang 

et al., 2012). Ademais, homens sofrem menos variações hormonais cíclicas (ou uso 

de contraceptivos hormonais) que afetam funções executivas (Castonguay et al., 

2015; Niemeier et al., 2007; Weiss et al., 2003) e desempenho físico (Bongard et al., 

2007; Harms 2006; Shephard 2000). Assim, empregar somente homens reduz a 

Comentado [S22]: Certo? 

Comentado [VP23R22]: Sim 
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variabilidade, permitindo o uso de menos voluntários para observar efeitos 

significativos.  

Todos os participantes deveriam ser fisicamente ativos de modo a evitar 

problemas decorrentes da prática de exercícios no laboratório. Note que o preparo 

físico não parece influenciar o benefício executivo do exercício agudo (Chang et al., 

2012; Ludyga et al., 2016). Os estudos que serviram de base para a nossa 

investigação (Bottoms et al., 2013; Hogervorst et al., 1999; 2008), que utilizaram o 

exercício físico aeróbico agudo e doses agudas de cafeína, demonstraram efeitos 

positivos sobre a função executiva de inibição em voluntários fisicamente ativos e 

saudáveis. Para poder comparar estes efeitos, selecionamos um público o mais 

parecido possível para poder, com maior precisão, contrastar os resultados obtidos. 

Para evitar potenciais efeitos negativos da dose aguda de cafeína (Childs e Wit, 2006; 

Smit e Rogers, 2000; Smith, 2002), os participantes deveriam ser consumidores 

regulares desta substância. Ademais, optou-se por estudar participantes jovens 

saudáveis para assegurar que problemas clínicos não influenciariam o desempenho 

cognitivo e físico. 

Os voluntários foram alocados em ordem aleatória a dois diferentes 

tratamentos: exercício físico agudo e placebo, exercício físico agudo e cafeína. 

Quanto à administração de cafeína, o estudo foi randomizado e duplo-cego, 

controlado com placebo, com delineamento cruzado. O intervalo entre as duas 

sessões de teste foi de 7 dias. O protocolo de exercício consistiu de 10 km em bicicleta 

ergométrica (prova contrarrelógio; Astorino et al., 2012). Esse tipo de manipulação 

permite que o voluntário possa usar a estratégia que quiser para chegar no seu 

máximo (sendo desta maneira mais motivacional) e possibilita que ele faça a tarefa 

em um ritmo que seja condizente com suas capacidades físicas. Esta prova pode ser 

considerada como ecológica até certo ponto, pois não exige do participante um ritmo 

aquém das suas possibilidades físicas; ao contrário, a prova contrarrelógio possibilita 

que o voluntário empregue o ritmo que for adequado e possível para ele, que pode 

estabelecer estratégias e a intensidade durante o percurso. Isso reduz a probabilidade 

do voluntário não terminar a prova.  

A dose de cafeína administrada (6 mg/kg) foi selecionada por ter efeitos 

positivos sobre a performance em atividades físicas (Astorino et al., 2012; Graham, 

2001; Skinner et al., 2012), tempo de reação (Hasenfratz & Battig, 1994) e melhora na 

atenção e funções executivas em consumidores habituais (ex. Brunyé et al., 2010). 
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Não houve administração de outras fontes energéticas junto com cafeína/placebo, que 

poderiam em si causar efeitos cognitivos (Gómez-Pinilla, 2008).  

Considerando um tempo médio de realização do exercício de 30 min e que a 

bateria de testes ocorreu 15 min após o final do exercício, vale ressaltar que as 

concentrações plasmáticas de cafeína ainda estavam elevadas no momento da 

testagem cognitiva, pois entre 15 e 120 min após a ingestão a cafeína atinge o pico 

teórico de concentração plasmática, que se mantém relativamente estável por ao 

menos 2 h (Sinclair e Geiger, 2000).  

Durante o experimento, cada teste cognitivo foi aplicado 4 vezes (antes e após 

o exercício, nos dois dias de testes). Para evitar a possível melhora de desempenho 

devido à reexposição ou prática na tarefa, os voluntários treinaram as tarefas 4 vezes 

antes do experimento em si, pois estudos piloto demonstraram que este número de 

repetições é suficiente para que seja atingido um desempenho estável nos testes aqui 

empregados. As sessões experimentais foram realizadas pela manhã, pois é nestas 

condições/período do dia em que mais benefícios executivos do exercício são 

observados (Chang et al., 2012). O esforço subjetivo na realização do exercício, 

fadiga, humor e a percepção de dor foram também avaliados por meio de escalas 

padronizadas e validadas no Brasil para averiguar os efeitos do exercício e da cafeína.  

Com base nos poucos estudos da literatura, hipotetizou-se que o exercício 

acompanhado de placebo melhoraria o desempenho executivo em relação à medida 

basal, intra-sessão, mas não pudemos antecipar em qual domínios pois a literatura é 

mista a esse respeito, embora os efeitos mais substanciais ocorrem para a inibição 

(Abe et al., 2018; Audiffren et al., 2009, Barenberg et al., 2011; Verburgh et al., 2014). 

Sobre efeitos executivos da combinação aguda de exercício físico e cafeína, também 

não previmos se haveria melhora, pois, somente há estudos para o domínio inibição. 

Todavia, quando uma possível melhora na rapidez de respostas é controlada, estudos 

anteriores mostram que a cafeína exerce mais efeitos benéficos sobre a atualização 

(Lanini et al., 2015), portanto seria improvável que seus efeitos se somassem aos do 

exercício, que parece melhorar mais a inibição. Esperávamos, ainda, que a cafeína 

poderia melhorar o desempenho físico pois essa substância reduz a sensação de 

esforço (Bell & McLellan, 2003), dor (Duncan & Hankey, 2013, Gliottoni et al., 2009) 

e/ou a fadiga (Kalmar & Cafarelli, 2004) (embora estes achados nem sempre sejam 

encontrados, por exemplo, para sensação de esforço Bellar et al., 2012; Hogervorst 

et al., 2008; para dor, Bellar et al., 2012, e para fadiga, Williams et al., 1998). 
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2 - OBJETIVOS 

(2.1) - Geral 

Verificar o efeito agudo do exercício físico isolado e com suplementação de 

cafeína sobre o desempenho em tarefas de domínios executivos (inibição, atualização 

e alternância) em voluntários jovens saudáveis, fisicamente ativos e do sexo 

masculino. 

  

(2.2) - Específicos 

a) Avaliar o efeito agudo do exercício físico sobre os três domínios executivos; 

b) Verificar o efeito agudo da combinação do exercício físico e cafeína sobre os 

três domínios executivos; 

c) Verificar o efeito da cafeína em parâmetros relacionados ao exercício físico 

(percepção de esforço, dor e fadiga). 
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3- MATERIAL E MÉTODOS 
 

(3.1) - Procedimentos Éticos 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de São Paulo/ Hospital São Paulo via Plataforma Brasil (CAAE 

41171014.2.0000.5505 e CAAE: 01507218.2.0000.5505) (Anexo 2). Antes de 

participar, todos os voluntários foram informados quanto aos procedimentos, 

desconfortos e riscos envolvendo os processos de avaliação e todos assinaram um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 3). Todos os participantes foram 

submetidos a um exame ergométrico realizado por um médico antes de serem 

contemplados como participantes, para assegurar condições físicas apropriadas para 

participar do estudo.  

 

(3.2) - Amostra 

Participaram do estudo 10 voluntários jovens. Os critérios de elegibilidade 

foram ser jovem (18-35 anos), saudável, fisicamente ativo, ter mais de 12 anos de 

escolaridade, ter o Português como primeira língua (para que não houvesse 

ambiguidade ao responder os questionários nesse idioma), relatar ser consumidor 

regular de doses habituais de cafeína, não ser fumante ou estar tomando medicação 

psicotrópica ou suplementos nutricionais que contenham cafeína na época do estudo, 

não ser obesos e ter eletrocardiograma durante o exercício (exame ergométrico) 

normal.  

 

(3.3) - Procedimento 

Os voluntários foram recrutados por divulgação nas dependências da 

UNIFESP. Após a determinação de que os interessados em participar preenchiam os 

critérios de elegibilidade, foi solicitado que comparecessem a uma sessão de 

treinamento dos testes cognitivos. Essa sessão teve o intuito de reduzir um possível 

efeito de treino nas tarefas, ou melhora no desempenho executivo com testagens 

repetitivas. Durante essa sessão, os voluntários realizaram os testes 4 vezes cada, 

pois estudos anteriores mostraram ser este um número suficiente de repetições para 

que se atinja um desempenho estável (Ginani, 2014).   

Os voluntários foram então submetidos a duas sessões experimentais, 

caracterizando um estudo cruzado com wash-out de sete dias entre as sessões que, 
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quanto à administração de cafeína, foi duplo-cego, randomizado, controlado com 

placebo. As sessões de testagem ocorreram pela manhã para evitar possível variação 

circadiana em habilidades físicas, cognitivas e humor.  

O exercício consistiu em uma prova de 10 km em bicicleta ergométrica (Lode, 

Excalibur Sport 925900, Groningen, Netherlands) contrarrelógio, classificada como 

predominantemente aeróbica (Astorino et al., 2012). Solicitou-se que os participantes 

percorressem esta distância no menor tempo que conseguissem, competindo consigo 

mesmo nas duas sessões. Em uma sessão o exercício foi associado a cápsulas de 

cafeína (6 mg/kg) (condição CAFEÍNA). Esta dose foi utilizada por eliciar benefício 

sobre o desempenho físico (Astorino et al., 2012; Graham, 2001; Skinner et al., 2012) 

e tempo de reação (Hasenfratz & Battig, 1994). Na outra sessão foram 

disponibilizadas cápsulas idênticas às que continham cafeína, mas que continham 

somente 5 mg de Psyllium (Metamucil®: Fischer et al., 2004; Pawar e Varkhade, 

2014), constituindo-se assim a condição PLACEBO. Os voluntários não receberam a 

informação do tempo de conclusão do exercício físico no primeiro dia do experimento. 

A informação do tempo gasto tanto do primeiro dia como do segundo foi passado aos 

voluntários somente após a realização do exercício físico no segundo dia.  

Os testes executivos foram realizados antes do exercício e tratamento com 

cafeína/placebo e 15 min após o exercício. Os tratamentos (cafeína e placebo) foram 

ofertados após os testes cognitivos e medidas subjetivas de exercício, e 30 min antes 

da realização do exercício físico, para que houvesse tempo suficiente para que as 

concentrações plasmáticas do fármaco estivessem elevadas (Sinclair e Geiger, 2000). 

Veja Figura 4, que ilustra o delineamento/fluxograma experimental. 

 

 

Figura (4): Delineamento experimental de uma das duas sessões de testes.  
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Os testes cognitivos foram administrados 30 minutos antes e 15 minutos após 

o final do exercício, momento pós-exercício em que os efeitos cognitivos são máximos 

(Chang et al., 2012). O esforço subjetivo do exercício foi mensurado no momento 

basal (antes do início da prova de 10 km) e de 2 km em 2 km até o término do 

exercício. A percepção de fadiga e nível de dor foram avaliados 30 minutos antes do 

exercício e 30 minutos após o fim da prova de 10 km. 

 

(3.4) - Bateria de medidas: 

(3.4.1) - Nível de preparo físico 

-Versão reduzida do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ – sigla em 

inglês, Craig et al., 2003; validado no Brasil por Matsudo et al., 2001) (Anexo 4): Todos 

os voluntários responderam este questionário antes de serem incluídos como 

voluntários no estudo. Este questionário é composto por oito questões referentes a 

frequência (dias por semana) e duração (minutos por dia) de atividades físicas 

vigorosas, moderadas e caminhadas. Para este estudo, os voluntários foram incluídos 

caso seus escores fossem de “suficientemente ativos” e “ativos”. Atletas foram 

excluídos, pois, na experiência de nosso departamento é muito raro haver atletas que 

não tomam suplementos com cafeína e outras substâncias que afetam a forma física 

como anabolizantes.    

 

(3.4.2) - Medidas de autorrelato dos efeitos do exercício 

- Escala de Percepção de Esforço de Borg (RPE: Borg, 2000) (Anexo 5): Esta escala 

mede a percepção subjetiva de esforço. Ela contém 15 itens em uma matriz categórica 

com intervalos de números e distâncias iguais entre as diferentes percepções de 

esforço (Borg, 1982). As pontuações variam de 6 (sem esforço) até 20 (esforço 

máximo). Esta escala foi respondida antes do começo do exercício físico e a cada 2 

km até o fim da prova. 

 

- Escala da Experiência Subjetiva com o Exercício (SEES: McAuley & Courneya, 1994, 

adaptada para uso local por Miranda & Souza, 2009) (Anexo 6): Esta é uma escala 

tridimensional que avalia os seguintes aspectos de como os participantes se sentem 

quando respondem o questionário: a) bem-estar positivo, b) sofrimento psicológico e 

c) fadiga. A escala é composta por 12 itens graduados em uma escala Likert de 7 

Comentado [S24]: Isso não é uma boa justificativa. Poderia ter 
pegado atelatas que não fazem uso dessas substâncias... 

Comentado [VP25R24]: Entendi. Perguntei para a professora 
Hanna e foi essa a justificativa dela para ter excluído atletas. 
Vou complementar com aquilo que você mandou no email.  
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pontos (7= alterações máximas devido ao exercício: Lox and Rudolph, 1994; McAuley 

and Courneya, 1994). Esta escala foi respondida 30 minutos antes e 30 minutos após 

o exercício. 

 

- Escala Numérica de Avaliação de Dor (NPRS: Downie et al., 1978; Ekblom & 

Hansson, 1988; adaptada para uso local por Pimenta et al., 1992) (Anexo 7): Esta 

escala permite que os participantes avaliem seu nível de dor em uma escala que varia 

de 0 a 10 (10= a maior dor possível). Esta escala foi respondida 30 min antes e 30 

min após o exercício físico.   

 

(3.4.3) - Medidas executivas 

- Geração Aleatória de Números (RNG, Towse e Neil 1998) (Anexo 8): Este teste 

avalia os domínios executivos de atualização e inibição (Miyake et al. 2000). Nesta 

tarefa o participante é instruído a gerar em voz alta uma sequência aleatória de 100 

números a uma taxa de um dígito por segundo (indicado por sinal sonoro por um 

metrônomo digital) usando números de 1 a 9. Para facilitar o entendimento do conceito 

de aleatoriedade as instruções fazem uma analogia de gerar números como se fosse 

jogado um dado de 9 lados. A sequência de números gerada é anotada pelo 

experimentador e os escores finais são calculados utilizando o software RGCalc 

(disponível gratuitamente em http://www.lancs.ac.uk/staff/towse/rgcpage.html). O 

número de falhas de geração são computados para controlar possíveis diferenças de 

tempo de reação entre condições experimentais, já que ambos o exercício como a 

cafeína podem aumentar a velocidade de resposta. Erros também são contados (ex. 

dizer o número 10, ou zero).  

Os escores se baseiam não no tempo de reação, mas na aleatoriades das 

sequencias de dígitos geradas. Foram considerados índices de aleatoriedade 

empregados como indicadores dos domínios atualização (Redundancy, Mean 

Repetition Gap e Coupon) e de inibição de respostas [Turning Point Index (TPI), 

Adjacency e Runs] (ver Towse e Neil, 1998). Acredita-se que essas tríades de índices 

medem constructos similares pois são estatisticamente associados em muitas 

publicações (Towse & Neil, 1998; Miyake et al., 2000; Friedman & Miyake, 2004) e se 

correlacionam bem (Audiffren et al., 2009). Considerar-se-á que há efeito de 

tratamento quando ao menos dois de três índices for alterado (Lanini et al., 2015).  
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 Conforme os estudos de Audiffen et al. (2009) e Maes et al. (2011), os índices 

que tiveram carga fatorial no domínio atualização na publicação de Miyake et al. 

(2000) avaliam aspectos distintos de aleatoriedade:  

1. Redundancy (R), é a porcentagem de redundância de um mesmo dígito, ou 

seja, este índice está relacionado com a frequência de uso da resposta (por 

exemplo, o mesmo dígito é usado em toda a sequência). Este índice mede a 

relação entre a quantidade de informação fornecida pela sequência de dígitos 

gerados pelo participante e a quantidade máxima de informação que é possível 

geral em tal sequência. Assim, o escore pode variar entre 0% (que é igual a 

nenhuma redundância) e 100% (que significa redundância completa), sendo 

quanto menor a redundância, melhor desempenho;  

2. Coupon mensura o número de dígitos ditos pelo participante antes de todas as 

alternativas de dígitos terem sido dadas. Diferentes alternativas utilizadas pelo 

participante resultam em um baixo valor de Coupon, de modo que quanto 

menor o escore, melhor o desempenho;  

3. Mean Repettition Gap (Mean RG) avalia as distâncias relativamente curtas e 

grandes entre os itens repetidos. Quando um participante varia muito 

regularmente todas as possibilidades de dígitos ao longo da sequência, ele 

produz scores entre 8 e 9, ao passo que se o participante apresenta a tendência 

de repetir um item ou diversos itens, sua pontuação será menor que 8. Assim, 

quanto maior a pontuação neste índice, melhor o desempenho.  

 

Quanto aos índices de inibição (sendo avaliado neste presente projeto a inibição 

de distração de respostas – response-distracter inhibition – ver Friedman & Miyake, 

2004) que tiveram carga fatorial no domínio inibição na publicação de Miyake et al. 

(2000) (veja também Audiffren et al., 2009; Maes et al., 2011): 

1. Turning Point Index (TPI) diz respeito ao número de respostas que implica uma 

mudança entre a série de respostas ascendentes e descendentes (ex.; 1 4 5 8 

6 – neste exemplo, o 8 é o ponto de virada /volta). Valores maiores que 100% 

representam muitos pontos de virada, e valores menores que 100%, poucos 

pontos de virada. Assim, escores mais próximos de 100% indicam melhor 

regularidade em gerar sequências;  

2. Adjacency (ADJ) é baseado no número de adjacentes ou dígitos “vizinhos” em 

pares ascendentes (ex. 1 2) ou descendentes (ex. 8 7), podendo variar entre 0 



56 
 

% (nenhum par adjacente) e 100 % (somente pares vizinhos). Quanto menor o 

escore, melhor o desempenho neste índice;  

3. Runs representa o número de opções de respostas em sequências 

ascendentes e descendentes sucessivas. O valor de Runs é igual a variância 

do comprimento dessas sequencias. Por exemplo, se um participante conta de 

1 a 9, e em seguida de 9 a 1, e assim por diante ao longo da geração de dígitos, 

ele alcançará a maior pontuação possível de execução; caso ele alterne entre 

sequências ascendentes e descendentes, por exemplo, 2, 7, 3, 8, 5, 9, ele 

alcançará o menor valor neste índice, que indicará desempenho mais aleatório 

possível. 

 

 

- Tarefa Mais ou Menos (Plus-Minus; adaptado de Miyake et al., 2000) (Anexo 9): Esta 

tarefa representa uma medida do domínio executivo de alternância. O teste é 

composto por três listas de números de dois dígitos (números de 10 a 96, 

aleatoriamente dispostos e sem repetição) apresentados em folhas de papel. As duas 

primeiras listas são consideradas de baixa demanda cognitiva (listas controle) e 

contêm 15 números cada. Na primeira lista, o voluntário é orientado a adicionar três 

aos números apresentados, e na segunda, subtrair três dos números apresentados. 

A terceira lista consiste no teste de alternância propriamente dito e é composto por 30 

números. Nesta etapa os participantes são instruídos a alternar entre somar e subtrair 

três (isto é, somar três ao primeiro número, subtrair três do segundo, e assim por 

diante). Essa ordem deve ser mantida em suas mentes. As respostas são escritas ao 

lado dos números em cada lista. Todas as tarefas são realizadas com supressão 

articulatória (dizer a-b-c, a-b-c repetidas vezes em voz alta) para diminuir o uso de 

estratégias de retenção oral das instruções (ver Emerson e Miyake, 2003). Mede-se o 

tempo gasto na realização de cada uma das três tarefas. A habilidade de alternância 

é avaliada pelo custo de alternância (diferença entre o tempo para completar a terceira 

tarefa e a soma das duas primeiras tarefas; o mesmo é determinado para erros). Ou 

seja, mesmo que o exercício e/ou cafeína aumentassem a velocidade de respostas, 

isso não impactaria a medida de alternância pois o custo de alternância reflete a 

diferença no tempo para completar as listas controle (só somar e subtrair) e o tempo 

levado para fazer a lista em que há alternância. 
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(3.5) - Análise estatística 

A análise descritiva incluiu médias e desvios-padrão (DP) de todas as variáveis. 

As análises inferenciais foram realizadas com Modelos Lineares Gerais (GLMs). 

Fatores e níveis serão descritos na seção “Resultados”. Violações de esfericidade 

foram corrigidas com a métrica Greenhouse-Geisser. Estimativas do tamanho do 

efeito [parcial eta-square (𝜂𝑝
2): Cohen, 1973; Pierce et al., 2004; Richardson, 2011] são 

relatados. Valores acima de 0,138 são considerados de alto efeito e entre 0,059 e 

0,138, tamanhos médios de efeito (Richardson, 2011). As análises post hoc, quando 

aplicáveis, foram realizadas com o teste de Bonferroni, que corrige o valor de 

significância por comparações múltiplas. Também calculamos a correlação linear 

(teste de Pearson) entre as medidas de função executiva obtidas na última 

oportunidade de teste na sessão de prática. O nível de significância adotado foi 

p≤0,05, embora efeitos marginais de até 0,07 também sejam relatados. Foram 

considerados dados desviantes (outliers) aqueles maiores ou menores que dois 

desvios-padrão da média.  
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4 - RESULTADOS 

Os participantes desse estudo tinham entre 18 e 31 anos (média ± DP: 24,2 ± 

3,91) e IMC de 23,61 (± 2,34). Dados desviantes foram retirados da análise nos 

seguintes casos: para a variável soma, subtração, alternância e para a variável “custo 

de alternância” da tarefa Mais ou Menos, na sessão de treino pré-experimento, foram 

retirados 1 voluntário de cada análise, pois se comportaram diferentes do resto da 

amostra (seus escores estavam acima de 2 desvios-padrão da média amostral); o 

mesmo foi realizado para  dados de um voluntário na variável “custo de alternância” 

para ambas as sessões (placebo e cafeína), um voluntário foi retirado da análise, pois 

seus escores foram negativos. Realizamos uma análise estatística utilizando o modelo 

GEE (Generalised estimating equations – teste estatístico da família dos modelos 

generalizados, que é utilizado para desenhos de pesquisa de medidas repetidas com 

amostras pequenas, ver Paul & Zhang, 2014; Skene & Kenward, 2010), e os 

resultados foram os mesmos que os encontrados com o modelo GLM.   

 

(4.1) - Efeitos do exercício físico agudo 

 Considerando o tempo gasto para completar os 10 km, os GLMs incluíram 

somente o fator tratamento (entre participantes). Não houve diferença no tempo para 

completar a prova de contrarrelógio de 10 km após cafeína e placebo (p= 0,75), 

indicando que os participantes desempenharam igualmente nas duas ocasiões em 

que fizeram a prova contrarrelógio. Após a ingestão de placebo, o tempo médio para 

completar a prova foi de 18’05’’ (DP± 03’31’’); para a condição cafeína, 18’12’’ (± 

03’27’’). 

Considerando a taxa de esforço percebido (escala de Borg), os fatores 

analisados no modelo foram tratamento e distância (6 níveis: pré-exercício e cada 2 

km até o fim da prova; Figura 5). Apenas efeitos sobre a distância foram significativos 

[F(2,609, 46,970) = 166,30, p = 0,001, 𝜂𝑝
2 = 0,902] (Tabela 1).  
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Tabela (1) Escores médios (±DP) para a percepção de esforço na Escala Borg, para os dias em 
que foi ingerido placebo e cafeína, durante a realização da prova contrarrelógio de 10 km. 
 

 Basal 2 km 4 km 6 km 8 km 10 km 

       
 Média(±DP) Média(±DP) Média(±DP) Média(±DP) Média(±DP) Média(±DP) 

       

       
Placebo 7 ±1,70 10,7 ±1,83 13,8 ±1,99 15,3 ± 1,49 17 ±1,33 18,6 ±1,51 

 

       
Cafeína 7,5 ± 2,46 12,3 ±1,64 14,7 ±1,16 15,8 ±0,92 17 ±1,05 18,4 ±1,17 
       

Nota: houve somente efeito de distância, independentemente do tratamento: todos os valores foram 
diferentes entre si (ps<0,003). 

 

Os participantes relataram maior esforço à medida que percorreram a prova, 

de modo que todos os valores foram diferentes entre si (ps<0,003). Não foram 

encontrados, porém, efeitos de tratamento para a percepção de esforço (p = 0,40).   

 

  

Figura (5): média (± EP) da taxa de esforço percebido no momento pré-exercício e a cada 2 km 
até o fim da prova, por tratamento 

 Os demais dados referentes aos efeitos do exercício foram analisados com os 

modelos GLMs com fatores intra-participante para o efeito do exercício (antes e 30 

minutos após o exercício) e tratamento (placebo vs. cafeína). O fator exercício 

indicaria efeito independentemente do tratamento. O efeito para o fator tratamento 

indicaria que o desempenho no dia em que a cafeína foi administrada foi diferente do 

dia em que o tratamento foi placebo, mas não necessariamente que a cafeína exerceu 

algum efeito, pois nesse dia houve também mensuração basal (pré-tratamento) e o 

Comentado [S26]: Tabelas e gráficos tem que caber na mm pg. 
Mude o texto de lugar e coloque tabelas e gráficos assim que der 
depois que foram citadas, de modo que caibam na pg 

Comentado [S27]: Não pode dizer que os efeitos foram 
diferentes entre si para cada tratamento. Foram diferentes entre si 
independentemente de tratamento 

Comentado [VP28R27]: Ok, obrigado 
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efeito da cafeína só poderia ocorrer no momento pós ingestão desse tratamento e 

exercício. Para mostrar um significativo efeito da cafeína somada ao do exercício, uma 

interação entre o momento/tempo da testagem cognitiva e o dia de tratamento 

(cafeína versus placebo) deveria ser obtido, diferenciando o desempenho pós-

tratamento com cafeína e exercício do pós-tratamento combinado a placebo ou 

demais condições experimentais.  

 Para a avaliação de dor (Figura 6), encontrou-se um efeito marginal do 

exercício [F(1, 9) = 4,38, p = 0,07, 𝜂𝑝
2= 0,327], um significativo efeito de tratamento 

[F(1, 9) = 6,00, p = 0,04, 𝜂𝑝
2= 0,400] e um significativo efeito de interação desses 

fatores [F(1, 9) = 9,53, p = 0,01, 𝜂𝑝
2= 0,514]. Os participantes relataram sensação maior 

de dor após o exercício no dia em que foi administrado placebo em comparação a 

todos os outros contrastes (ps < 0,05) (Tabela 2). Ou seja, a cafeína parece ter inibido 

a sensação de dor causada pelo exercício. 

 

Tabela (2): Escores médios (± DP) dos relatos de dor na escala Numérica de Avaliação de Dor 
(NSRP: variação de 0 a 10) e nível de fadiga, bem estar positivo e distresse na escala da 
Experiência Subjetiva com o Exercício (SESS: variação de 1 a 7), por momento de avaliação 
(pré e 30 min pós tratamento) e tratamento. 

Medidas Tratamento placebo Tratamento cafeína 

 Pré-exercício Pós-exercício 
30 min após 

   Pré-
exercício 

  Pós-
exercício 
   30 min após 

NPRS# 
Dor# (escore) 
 

 
0,30 (±0,95) 

 
1,50 (±1,35) 

 
0,30 (±0,48) 

 
0,30 (±0,67) 

Escala SESS     
Fadiga* (escore) 5,60 (±2,72) 9,60 (±4,97) 5,70 (±1,57) 10,00 (±4,40) 
Bem-estar positivo (escore) 18,90 (±2,56) 17,60 (±3,69) 18,40 (±2,46) 17,80 (±4,32) 
Estresse excessivo (escore) 4,50 (±1,27) 5,20 (±1,93) 4,30 (±0,48) 4,60 (±2,12) 

Nota: #interação de exercício e tratamento na avaliação de dor (supressão da dor pela cafeína pós-
exercício); *efeito de exercício (aumento pós-exercício) (ps < 0,05). 
 

 

Comentado [S29]: Nome da escala 

Comentado [S30R29]: Mas se tem figura, não inclua a tabela 

Comentado [VP31R29]: Coloquei as tabelas, caso falte alguma 
informação nas figuras, como média de DP. Pois, nas imagens, eu 
utilizo EP e não DP. Caso queira tirar as tabelas, fique à vontade, só 
as coloquei, como forma de mostrar talvez, dados que pela imagem 
não conseguimos saber. 
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Figura (6): média (representada pelas barras) para a avaliação subjetiva de dor na Escala 
Numérica de Avaliação de Dor (NPRS) e pontos indicando os valores de cada participante 
ligados a retas que representam a variação de respostas da avaliação pré para a pós tratamento 
(n=10).  
Nota: Houve uma interação de tempo e tratamento: a dor aumentou apenas no momento pós-exercício 
na condição placebo em comparação com todos os outros momentos; *p < 0,05.    

 

 Para a escala SEES (Figura 7), foram encontrados efeitos significativos do 

exercício apenas para a variável fadiga, que aumentou após a prova contrarrelógio 

[F(1, 9) = 21.08; p = 0,001, 𝜂𝑝
2= 0,701], mas não houve efeitos de tratamento (p = 0,80), 

tampouco interação de exercício e tratamento (p = 0,85). Para ver médias e desvios-

padrão da variável fadiga, veja Tabela (2).  

 

Figura (7): média (representada por barras) para a avaliação subjetiva da percepção de fadiga 
na Escala da Experiência Subjetiva com o Exercício (SEES) e pontos indicando os valores de 
cada participante ligados a retas que representam a variação de respostas da avaliação pré para 
a pós tratamento (n=10).  
Nota: Houve efeito apenas do exercício físico: maior fadiga pós do que pré-tratamento (p= 0,001).     

  

Comentado [S32]: Barras se usa para “barras de erro” 

Comentado [VP33R32]: Ok, obrigado.  
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 Para as outras variáveis da escala SEES, não foram encontrados efeitos 

significativos (ps>0,08). Conjuntamente, esses achados claramente mostram que os 

participantes seguiram as instruções. Eles se esforçaram para terminar a prova o mais 

rápido possível e sentiram mudanças subjetivas que são típicas do exercício, como 

altas taxas de esforço e fadiga. Além disso, a dose de cafeína administrada aboliu a 

percepção de dor pós-exercício.     

 

(4.2) - Efeitos nas funções executivas 

(4.2.1) - Efeitos de prática repetida nas tarefas executivas (Tabela 3) 

 Em primeiro lugar, para determinar se os participantes tinham praticado as 

tarefas executivas o suficiente para garantir que suas pontuações não aumentassem 

devido a testagem repetitiva durante o experimento propriamente dito, foi realizado, 

para cada uma das medidas cognitivas, um GLM que incluiu um fator intra-participante 

repetição com 5 níveis: as pontuações nas quatro práticas antes do experimento mais 

a pontuação pré-exercício (basal) do primeiro dia de experimento. O quinto nível foi 

incluído nessa análise para considerar que seria possível ter havido uma estabilização 

das habilidades adquiridas na sessão de prática durante o intervalo de dias entre a 

sessão de prática e a primeira sessão de exercício do experimento em si.  
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Tabela (3): média (± DP) das medidas de função executiva durante a sessão de prática. Cada 
tarefa foi realizada 4 vezes em dia anterior à primeira sessão com exercício. Inclui-se também o 
desempenho na 1ª sessão com exercício. 

 Repetições durante a prática (antes das sessões de 
exercício) 

1ª sessão 
com 
exercício 

 1º  2º 3º 4º 5ª  

      
RNG-Índices 
Atualização 

     

R (%) 1,44 (±0,83) 1,85 (±0,99) 1,60 (±1,40) 1,68 (±1,38) 1,46 (±0,86) 

Coupon (índice) 19,61 (±4,96) 18,95 (±4,79) 18,17 (±6,37) 18,49 (±6,34) 17,26 (±3,07) 

Mean RG (índice) 8,74 (±0,12) 8,70 (±0,20) 8,69 (±0,24) 8,66 (±0,23) 8,65 (±0,26) 

      

RNG-Índices  
Inibição 

     

TPI (%) 75,61 (±10,06) 85,26 (±12,79) 87,24 (±10,41) 88,93 (±10,95) 91,07 (±12,44) 

Runs (índice) 1,58 (±0,69) 1,34 (±0,58) 1,10 (±0,27) 1,05 (±0,32) 1,07 (±0,48) 

ADJ (%) 40,50 (±7,00) 31,40 (±8,73) 31,10 (±7,75) 30,70 (±10,36) 29,30 (±8,17) 

      

Mais ou 
Menos 

     

Adicionando 3 (s) 30.22 (±8,57) 26,22 (±6,59) 24,56 (±7,92) 23,89 (±9,05) 26,11 (±10,47) 

Subtraindo 3 (s) 33,8 9(±11,88) 31,00 (±8,60) 29,56 (±9,22) 25,56 (±7,20) 27,11 (±9,03) 

Alternando (s) 93,89 (±22,64) 85,33 (±18,65) 77,67 (±16,92) 72,56 (±15,94) 75,89 (±21,77) 

Custo de 

Alternância (s) 
36,22 (±22,34) 28,11 (±13,82) 24,78 (±17,56) 32,22 (±15,94) 28,22 (±12,55) 

  
Nota: RNG= Geração aleatória de números; R= Índice de Redundância; TPI= Índice de pontos de 
virada; ADJ= Índice combinado de adjacência; Mean RG= Valor médio das lacunas de repetição. Veja 
o texto para efeitos de prática significativos. 

 

 

Observou-se um efeito de repetição para os índices de inibição (da tarefa RNG) 

TPI [F(4,36) = 6,08, p = 0,001, 𝜂𝑝
2 = 0,403], ADJ [F(4, 36) = 10,03, p = 0,001, 𝜂𝑝

2= 0,527] 

e Runs [F(2,233, 20,099) = 3,35, p = 0,05, 𝜂𝑝
2= 0,271]. As análises post hoc realizadas 

pelo teste a post hoc Bonferroni, porém, apenas mostraram contrastes significativos 

para o índice ADJ: o desempenho neste índice foi pior na primeira vez em que a tarefa 

foi realizada em comparação com todas as outras repetições (valores de p < 0,02) (ver 

Figura 8).        
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Figura (8): média(representada por barras)±EP para os índices de inibição da tarefa de Geração 
Aleatória de Números (RNG) nos 5 momentos de realização da tarefa (4 vezes na sessão de 
treino seguido da primeira vez que a tarefa foi realizada no experimento propriamente dito, pré-
tratamento) e pontos indicando os valores de cada participante ligados a retas que representam 
a variação de respostas a cada repetição da tarefa (n=10): (A): índice TPI; (B): índice adjacency; 
(C): índice Runs.  
Nota: Contrastes significativos em análises post hoc foram somente encontrados para índice 
Adjancency (*>demais; p < 0.02).  

  

 Não foram encontrados efeitos de prática para os índices de atualização da 

tarefa RNG, R (p = 0,70), Coupon (p = 0,80) e Mean RG (p = 0,70). 

 Um modelo similar considerou o tempo gasto para adicionar e subtrair três da 

lista 1 e da lista 2 da tarefa Mais ou Menos, em dois GLMs separados. Foram 

encontrados efeitos de repetição para a condição de adição (análise realizada com a 

retirada de um participante outlier) [F(4, 32) = 4,89, p = 0,003, 𝜂𝑝
2= 0,927]. A análise 

de post hoc mostrou que os voluntários foram mais lentos na primeira prática de 

adição em comparação a terceira (p = 0,02). Encontramos também efeito de prática 

para a condição de subtração [F(4, 32) = 5,80, p = 0,001, 𝜂𝑝
2 = 0,420]. A análise post 

hoc mostrou que os voluntários foram mais lentos na segunda prática de subtração 
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em comparação a quarta (p = 0.01) (ver Figura 11). Para a condição de alternância, 

também encontramos efeito de prática [F(4, 32) = 5,50, p = 0,002, 𝜂𝑝
2 = 0,954], porém 

as análise de post hoc não mostraram diferença significativa entre as cinco condições 

(ver figura 9). 

 

 

Figura (9): média (repreentada por barras)(±EP) para as repetições de adição e subtração da 
tarefa Mais ou Menos nos 5 momentos de realização da tarefa (4 vezes na sessão de treino 
seguido da primeira vez que a tarefa foi realizada no experimento propriamente dito, pré-
tratamento) e pontos indicando os valores de cada participante ligados a retas que representam 
a variação de respostas a cada repetição da tarefa (n=9 (um outlier retirado). (A): tempo na 
condição de soma; (B): tempo na condição de subtração; (C): tempo na condição de alternância; 
(D): custo de alternância. 
Nota: Houve efeito significativo de prática para as condições: adição, diferença da primeira prática com 
a terceira (p = 0,02); e subtração, diferença da segunda prática com a quarta (p = 0,01). 

 

 Apesar da melhora na velocidade na condição de adição e subtração, o custo 

de alternância não melhorou ao longo das repetições da tarefa (p = 0.40). Erros de 

soma e subtração foram escassos e não permitiram análise por falta de variância.    

Comentado [S34]: Tem um dado muito louco aqui no custo. 
Esse mais em cima no custo 1, que descamba total no2, mais ainda 
no 3 e depois sobre ao máximo no 4. Favor rever. Não há nenhuma 
resposta individual no mais ou menos que indique um padrão 
assim... 

Comentado [VM35R34]: Fui checar os valores, e deu isso 
mesmo. Revi os tempos dele para soma, subtração, alternância e 
custo, e deu essa loucura mesmo. 
Esse voluntário foi retirado das análises das seguintes condições: 
ADIÇÃO, SUBTRAÇÃO E ALTERNÂNCIA. Os gráficos foram feitos sem 
os dados dele. 
Na análise do CUSTO, ele ficou, pois não ultrapassava os 2 dps como 
critério. 
Para a condição CUSTO, eu tirei outro voluntário, pois esse sim 
passava do critério do 2dps 
  

Comentado [S36R34]: Essa loucura não parecerá tão louca se 
você adequara escala do eixo y! Começe do zero. E vá até 120 em 
todos, assim ficam comparáveis entre si.    

Comentado [VP37R34]: Vou fazer e te mandar pra ver como 
fica. Acho que não vão ficar legais. Se eu colocar desde o zero, as 
diferenças que são possíveis de serem vistas nos 4 gráficos, vão 
sumir. Os pontos vão ficar todos aglutinados, pois a escaa será 
grande e terão muitos pontos no eixo y. Da forma que está, você 
consegue ver a variação individual de forma nítida, desse outro jeito, 
acho que ficará difícil de acompanhar a essa variação individual.  
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Em conjunto, esses resultados mostram que os participantes atingiram um nível 

estável de desempenho, e não melhoraram suas pontuações após a quarta prática e 

que, portanto, não deveriam melhorar ao longo do experimento em si.  

Após a análise referente ao treino nas tarefas executivas, foi aplicada uma 

análise exploratória (devido ao pequeno tamanho da amostra) para determinar 

correlações entre as pontuações nas medidas executivas. Para tanto, foram utilizados 

dados da quarta tentativa do dia de treino. Como resultado, os índices dos mesmos 

domínios correlacionaram mais do que com os índices de outros domínios (Tabela 4), 

demonstrando que os índices de desempenho do domínio atualização e inibição da 

tarefa RNG correlacionaram-se entre si, mas pouco com outros domínios, sugerindo 

que de fato avaliam habilidades diferentes. 

 

Tabela (4): Correlação de Pearson entre os índices de atualização e inibição da tarefa de 
Geração Aleatória de Números (RNG) e o custo de alternância na tarefa Mais ou Menos obtida 
na última tentativa de prática da sessão de treino. 

 R Coupon MeanRG TPI Runs ADJ Custo  
Alter-
nância 

RNG – R (atualização) -       
RNG – Coupon (atualização) 0,77* -      
RNG – MeanRG (atualização) -0,69* -0,71* -     
RNG – TPI (inibição) -0,54 -0,29 0,61 -    
RNG – Runs (inibição) 0,73* 0,48 -0,61 -0,91* -   
RNG – ADJ (inibição) 0,63 0,44 -0,57 -0,88* -0,91* -  
Mais ou Menos – Custo (alternância) -0,07 -0,49 0,11 -0,13 0,01 0,06 - 

Nota: *p<0.05 

 

(4.2.2) - Efeitos executivos durante o experimento propriamente dito 

 Considerando as pontuações durante o experimento, GLMs foram utilizados 

para cada medida cognitiva como variável dependente com os fatores intra-

participante tempo (pré-exercício vs. pós-exercício) e efeito do tratamento (dia do 

placebo vs dia da cafeína). Como para as análises anteriores, para averiguar o real 

efeito do tratamento (cafeína) somado ao exercício, deveria haver efeito de interação. 

 Não houve efeitos significativos de falhas para gerar respostas em intervalos 

de um segundo na tarefa RNG (ps > 0.14). Isso mostra que, nesta taxa de resposta, 

a cafeína e o exercício não alteraram a capacidade dos participantes de acompanhar 

a velocidade de geração com a taxa de um dígito por segundo.  

Efeitos significativos foram encontrados para o fator exercício para dois índices 

de inibição (Tabela 5) da tarefa RNG: TPI [F(1, 9) = 11,51; p = 0,008, 𝜂𝑝
2= 0,561], e 

Comentado [S38]: Pq não a quinta? Não é mais razoável, já que 
incluímos essa na análise anterior? 

Comentado [VP39R38]: Na época, para o paper, decidimos 
utilizar este momento, pois não queríamos ter interferência de 
placebo e cafeína. Mas, eles tomavam somente após a realização do 
teste, então, não teria esta interferência. Vou fazer e ver se muda 
muito os resultados  
 
Fiz com o momento 5, estou lhe enviando por e-mail um arquivo a 
parte 

Comentado [S40R38]: Pedi para faer com o 5 pq foi o que usou 
na análise de treino e fica sem padrão fazer essa correlação com o 
tempo 4 (só pq gostou mais do resultado). Mas deixa assim mm 
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ADJ [F(1, 9) = 16,62; p = 0,003, 𝜂𝑝
2= 0,649] (Figura 10). Em ambos os casos as 

pontuações melhoraram (altos tamanhos de efeito) após exercício em comparação ao 

desempenho pré-exercício. O índice Runs não sofreu alteração pelo exercício (p = 

0,30). Não foram encontrados efeitos da cafeína somado ao exercício físico para o 

índice TPI (p = 0,90), ADJ (p = 0,10) e Runs (p = 0,80), tampouco interação da cafeína 

com o momento do teste (ps > 0.29) para os índices de inibição.  

 

Tabela (5): média(± DP) de escores nas medidas de funções executivas de acordo com 
tratamento (cafeína ou placebo) e o momento do teste (pré e pós-exercício). 

Medidas  
(domínio executivo) 

Tratamento Placebo Tratamento Cafeína 

 Pré-exercício Pós-exercício Pré-exercício Pós-exercício 

     
RNG (Atualização)     
R (%) 1,69 (1,20) 1,85 (1,34) 1,90 (1,98) 2,03 (1,66) 
Coupon# (índice) 19,29 (4,98) 22,28 (13,37) 16,37 (2,81) 17,18 (5,30) 
Mean RG (índice) 8,67 (0,29) 8,70 (0,36) 8,58 (0,42) 8,67 (0,25) 

 
RNG (Inibição)     
TPI (%) * 93,21 (11,53) 100,56 (13,71) 94,59 (15,13) 99,64 (14,80) 
Runs (índice) 1,05 (0,43) 0,89 (0,47) 0,95 (0,47) 0,93 (0,45) 
ADJ (%) * 25,20 (7,51) 21,50 (9,61) 29,50 (8,38) 22,60 (10,39) 

 
Mais ou Menos 
(Alternância) a 

    

Custo de Alternância (s) 27,00 (10,82) 23,44 (9,27) 28,56 (13,77) 24,00 (11,24) 
Erros de Alternância (nº) 0,44 (1,00) 1,11 (2,02) 0,22 (0,44) 0,44 (1,01) 

Nota: RNG= Geração Aleatória de Números; n=10 exceto a: n=9 (um outlier retirado).   
*p < 0.05: efeito do exercício. # p = 0.06: efeito marginal do tratamento. 
 
 

Considerando os índices de atualização (Tabela 5), foi encontrado um efeito 

marginal de dia de tratamento para o índice Coupon [F (1, 9) = 4,59, p = 0,06, 𝜂𝑝
2= 

0,338], com melhores pontuações no dia em que a cafeína foi administrada (Figura 

12). No entanto, a interação com o momento do teste não alcançou significância (p = 

0,58), que seria necessária para confirmar o efeito da cafeína combinada ao exercício 

sobre este domínio. O índice Coupon não sofreu efeito do exercício físico (p = 0,44). 

Para os outros dois índices de atualização também não foram achados efeitos 

significantes (ps>0,30).      

Para o custo de tempo no teste de alternância (um voluntário outlier retirado da 

análise), não foram encontrados efeitos do exercício físico, cafeína ou interação 

(ps>0,10)].  
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Figura (10): média (representada por barras)±DP para as medidas executivas e pontos indicando 

os valores de cada participante ligados a retas que representam a variação do desempenho pré 

para o pós-tratamento [n=10 exceto para atualização: n=9 (um outlier retirado)] (n=10): (A): custo 

de alternância em segundos (tempo) na tarefa de alternância Mais ou Menos; (B): custo de 

alternância em número de erros na tarefa de alternância Mais ou Menos; (C): índice de 

aleatoriedade TPI % que tem carga fatorial no domínio de inibição da tarefa Geração Aleatória 



70 
 

de Números; (D): índice de aleatoriedade Adjacência (ADJ %) que tem carga fatorial no domínio 

de inibição da tarefa Geração Aleatória de Números; (E): índice de aleatoriedade Runs  que tem 

carga fatorial no domínio de inibição da tarefa Geração Aleatória de Números; (F): índice de 

aleatoriedade Redundância % que tem carga fatorial no domínio de atualização da tarefa 

Geração Aleatória de Números; (G): índice Coupon que tem carga fatorial no domínio de 

atualização da tarefa Geração Aleatória de Números; (H): Mean RG que tem carga fatorial no 

domínio de atualização da tarefa Geração Aleatória de Números. 

Nota: Houve efeitos do exercício físico agudo, independentemente do tratamento, para os índices TPI 
e ADJ (melhor após exercício: p < 0.05). 
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5 - DISCUSSÃO 

 Este trabalho procurou investigar os efeitos do exercício físico agudo (prova 

contrarrelógio em bicicleta ergométrica) predominantemente aeróbico em jovens 

saudáveis fisicamente ativos, somado ou não a doses agudas de cafeína, no 

desempenho em medidas cognitivas representativas de distintos domínios executivos 

propostos no influente modelo teórico de unidade e diversidade de funções executivas 

de Miyake et al. (2000).  

O protocolo de exercício utilizado foi eficaz em engajar os participantes a se 

esforçarem, a considerar o aumento da percepção de esforço e da fadiga em 

comparação ao momento basal. Esse tipo de exercício agudo melhorou a habilidade 

executiva de inibição, confirmando  achados anteriores (Abe et al., 2018; Brush et al., 

2016; Byun et al., 2014; Chang et al., 2014b; Hogervorst et al., 1999; 2008; Ludyga et 

al., 2018; Sibley et al., 2006; Yanagisawa et al., 2010). Nossos achados sobre a 

melhora após o exercício referem-se à inibição de distração de respostas (response-

distracter inhibition) (Friedman & Miyake, 2004). A ausência de efeitos nos domínios 

atualização e alternância também corrobora grande parte dos estudos anteriores que 

avaliaram os efeitos do exercício em tarefas que, a princípio, avaliam esses construtos 

(para atualização ver Brush et al., 2016; Egger et al., 2018; Drollette et al., 2012; 

Yamazaki et al., 2018; e para alternância ver Coles & Tomporowski, 2008; 

Tomporowski & Ganio, 2006; Tomporowski et al., 2008). Todavia, alguns estudos 

encontraram efeitos benéficos nesses últimos domínios (atualização: Chen et al., 

2016; Jäger et al., 2015; Weng et al., 2015; alternância: Berse et al., 2015; Brush et 

al., 2016; Tsai et al., 2016), o que possivelmente reflete melhora no tempo de reação 

induzido pelo exercício (Audiffren et al., 2008; Brisswalter et al., 2002; Fleury & Bard, 

1987; Hogervorst et al., 1996; McMorris & Keen, 1994; Travlos & Marisi, 1995), como 

será detalhado a seguir. Isso permite concluir que a inibição é o domínio executivo 
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mais sensível a efeitos benéficos do exercício físico agudo no tipo de amostra aqui 

avaliada.  

Porém, o efeito benéfico do exercício sobre a inibição não foi aumentado pela 

dose de cafeína utilizada (6 mg/kg), a despeito dela ter sido descrita como capaz de 

melhorar a cognição (Brunyé et al., 2010) e o desempenho físico (Astorino & Roberson 

2009, Beck et al 2006; Cox et al 2002; Dodd et al., 1993; Graham et al., 1994; Motl et 

al 2003; Plaskett & Cafarelli, 2001) em trabalhos anteriores, bem como ter bloqueado 

a dor induzida pelo exercício físico no presente estudo, como esperado (Duncan & 

Hankey, 2013; Gliottoni et al., 2009). A ausência de efeito somatório ou sinérgico entre 

exercício físico e cafeína confirma os achados de Hogervorst et al. (2008), que usaram 

uma amostra de 24 ciclistas bem treinados e 100 mg de cafeína (junto a uma barra de 

proteínas). A dose empregada de cafeína, contudo, não reduziu a percepção de 

esforço, tampouco fadiga, corroborando resultados de alguns trabalhos anteriores 

(Bellar et al., 2012; Hogervorst et al., 2008; Williams et al., 1988), mas não outros 

(Doherty et al., 2004; Kalmar & Cafarelli, 2004), o que pode ser explicado pelo uso de 

diferentes protocolos de exercício ao nosso, o momento da avaliação dessas 

variáveis, as características da amostra e/ou a dosagem da cafeína utilizadas.  

É improvável que os efeitos observados sobre a inibição tenham resultado da 

melhora no tempo de reação psicomotora induzida pelo exercício físico agudo (ver  

Alves et al., 2012; Ando et al., 2013; Ellemberg & Louis-Deschênes, 2010; Kubesch et 

al., 2009; Tempest et al., 2017) e cafeína (Einöther & Giesbrecht, 2013). Nossas 

medidas de funcionamento do domínio executivo de inibição não envolviam tempo de 

reação a não ser pela exigência de gerar respostas orais em intervalos de um 

segundo. O número de falhas de gerar respostas nestes intervalos, porém, não sofreu 

a influência do exercício combinado ou não à cafeína, demonstrando que, a este ritmo, 
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estas manipulações não exerceram efeitos na população empregada como 

voluntários neste experimento. No caso da tarefa Mais ou Menos, o cálculo do custo 

de alternância já corrige possíveis efeitos de velocidade de respostas. Portanto, o uso 

dos testes aqui empregados permite dissociar o aumento da velocidade psicomotora 

causada pelo exercício físico agudo e cafeína de possível melhora executiva. 

O efeito benéfico do exercício agudo na inibição foi observado em dois índices 

da tarefa RNG. O primeiro foi o TPI, que indica regularidade em utilizar pontos de 

virada para mudar entre séries de respostas ascendentes e descendentes (ver 

Audiffren et al., 2009).  Segundo Audiffren et al. (2009), escores de 100% indicam total 

aleatoriedade. Nossos voluntários, após o exercício agudo mais a ingestão de placebo 

e cafeína tiveram escores de 100,56% e 99,64%, respectivamente, sendo que seus 

escores pré-exercício para o dia placebo e para o dia cafeína foram 93,21 e 94,59 

respectivamente. O segundo índice para o qual isso correu foi o de geração de pares 

adjacentes (ADJ), tanto ascendentes, como descendentes. Para este índice (ADJ), 

quanto menor o escore, melhor o desempenho, e a pontuação obtida pelos voluntários 

no momento pós-exercício para o dia placebo e para o dia cafeína foram 21,50 e 22,60 

respectivamente. No momento pré-exercício para o dia placebo e para o dia cafeína 

os escores foram 25,20 e 29,50 respectivamente. Assim, em ambos os casos (TPI e 

ADJ), o desempenho tornou-se mais aleatório após o exercício físico, com altos 

tamanhos de efeito, indicando melhor desempenho, pois a tarefa requer que os 

testandos inibam a tendência de gerar números seguindo alguma lógica não aleatória.  

Como nós, Audiffren et al. (2009), que também avaliaram o efeito do exercício 

físico agudo sobre índices de inibição e atualização da mesma tarefa, encontraram 

somente melhora na inibição. Esse resultado é semelhantes ao nosso ao nível da 

função executiva beneficiada por esta manipulação, com diferença para os índices 
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para os quais foi encontrado (TPI e Runs), o que pode ser justificado pelo uso de 

diferentes protocolos e, principalmente, por esses autores terem verificado benefício 

executivo durante o exercício, ao passo que nós o encontramos após o final do 

exercício. Logo, nossos achados e os de Audifren et al. (2009) demonstram que a 

função executiva de inibição mensurada pelo teste RNG pode ser melhorada pelo 

exercício físico agudo além do aumento da velocidade do tempo de reação observada 

após atividade física (Audiffren et al., 2008; Brisswalter et al., 2002; Fleury & Bard, 

1987; Hogervorst et al., 1996; McMorris & Keen, 1994; Travlos & Marisi, 1995). 

Além disso, para ambos os testes, no presente trabalho com desenho 

experimental cruzado pode-se excluir que os efeitos cognitivos observados se 

deveram ao efeito da prática. Apenas uma sessão de prática pré-experimento foi 

necessária para alcançar um nível estável de desempenho, confirmando que o 

desempenho no teste RNG não tende a melhorar após repetições (Evans, 1978; 

Evans & Graham, 1980; Horne et al., 1982; Jahanshahi et al. al., 2007). O custo de 

alternância, mensurado no teste Mais ou Menos, também não diferiu com repetição 

do teste, mas não há resultados anteriores sobre isso que nos permitam confirmar 

esse achado.  

 A função executiva de inibição tem sido, em anos recentes, considerada 

isomórfica ao fator cognitivo comum subjacente a todas as funções executivas, que 

reflete a manutenção e implementação de metas (Friedman & Miyake, 2017; Miyake 

& Freidman, 2012). Consequentemente, quando há mais eficiência de inibição, pode-

se presumir que o desempenho cognitivo poderá ser beneficiado em diversas tarefas 

diferentes, já que grande parte delas envolve a manutenção e a execução de metas 

em alguma medida. Isso pode explicar porque tantas medidas cognitivas melhoram 

após a realização de exercício físico agudo (Chang et al., 2012; McMorris et al., 2011), 
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observado em diversas revisões sistemáticas e meta-análises (Barenberg et al., 2011; 

Brisswalter, et al., 2002; Etnier et al., 1997; McMorris & Graydon; 2000; Tomporowski, 

2003a, 2003b). Isso pode ocorrer inclusive quando são empregados testes que 

mensuram atualização (Chen et al., 2016; Jäger et al., 2015; Weng et al., 2015) e 

alternância (Berse et al., 2015; Brush et al., 2016; Tsai et al., 2016), bem como testes 

impuros, isto é, que envolvem vários processos cognitivos conjuntamente (ver Best & 

Miller, 2010, Burgess, 1997, Phillips, 1997, Rabbitt, 1997; ver também Etnier et al., 

2009).  

Note que as variáveis executivas empregadas aqui foram selecionadas por 

priorizar processos cognitivos que refletem os domínios de interesse (Miyake et al., 

2000), ao contrário da maior parte dos estudos, que não justificam a escolha das 

tarefas utilizadas, tampouco corrigem por possível melhora na velocidade 

psicomotora. Todavia, a maior sensibilidade da inibição a efeitos de atividade física 

aguda deverá ser confirmada em estudos que obtenham variáveis latentes a partir de 

um conjunto de tarefas que mensuram os 3 domínios executivos. Aqui, somente 

estudamos os efeitos usando escores individuais de cada construto. O tamanho 

amostral impossibilitou, ainda, avaliar os efeitos do exercício sobre uma variável 

latente obtida a partir dos 3 índices de aleatoriedade associadas à inibição no teste 

RNG. Para tanto é necessário analisar o desempenho de um número 

consideravelmente grande de indivíduos. 

 Destacamos o efeito marginal da sessão de tratamento em um índice de 

atualização da tarefa RNG (Coupon), que pode ter sido impulsionado pela ação da 

cafeína sobre a função executiva de atualização (Giles et al., 2012; Haller et al., 2013; 

2017; Koppelstaetter et al., 2010; Lanini et al., 2015; Smillie & Gökçen;  2010).  

Todavia, nosso desenho experimental foi projetado para apenas investigar os efeitos 
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da cafeína combinada ao exercício. A ausência de efeito de exercício sobre a 

atualização, somada à falta de interação entre cafeína e exercício, nos permite atestar 

que a atualização não parece ser melhorada por exercício combinado ou não à 

cafeína. Se um efeito seletivo da cafeína sobre a atualização for confirmado em futuros 

estudos, isso significaria que essa função é melhorada por doses agudas de cafeína 

isoladamente, enquanto a função executiva de inibição é aumentada pelo exercício 

físico agudo. Isso demonstraria uma elegante dupla-dissociação com índices 

cognitivos extraídos de uma única tarefa (RNG).  

A maior parte dos estudos que avaliaram os efeitos agudos de exercício 

restringiram-se a empregar um teste que avalia funções executivas e generalizaram 

os efeitos encontrados para esse tipo de função, a despeito de evidências abundantes 

de que existem diferentes subtipos dessas funções. Aqui, demonstrou-se que uma 

pequena bateria de testes (RNG e Mais ou Menos), que tem duração de cerca de 6 

min, é uma forma promissora de avaliar a unidade e diversidade das funções 

executivas em estudos de exercício físico e, possivelmente, administração de 

fármacos: 1) a seleção desses testes foi orientada por modelos teóricos bem 

estabelecidos (Miyake et al., 2000; Miyake & Friedman, 2012; Friedman & Miyake, 

2017); 2) as medidas de inibição e atualização correlacionaram-se melhor com outras 

medidas do mesmo domínio, ao passo que não foram associadas com a medida de 

alternância, refletindo que as pontuações obtidas da tarefa RNG e Mais ou Menos são 

dissociáveis (Miyake et al., 2000); 3) os efeitos obtidos são compatíveis com grande 

parte da literatura de exercício físico agudo; 4) as medidas permitem controlar possível 

aumento de tempos de reação; 5) os testes são fáceis, rápidos e baratos de 

administrar e não envolvem direitos de uso, sendo gratuitos.  
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 Em suma, confirmamos aqui, usando uma bateria de testes orientada por 

modelos teóricos, que a inibição é um domínio de funções executivas que é 

particularmente sensível à melhora induzida por exercício físico predominantemente 

aeróbico agudo quando realizado por jovens adultos saudáveis fisicamente ativos 

avaliados alguns minutos após o término do exercício, efeitos esses que não são 

aumentados pela suplementação de doses agudas de cafeína.  

 Esta pesquisa apresenta as seguintes limitações. A despeito de nossa amostra 

ter sido bastante homogênea, ela foi reduzida, o que dificulta a detecção de possíveis 

efeitos cognitivos sutis por falta de poder estatísticos. Portanto, não é possível 

descartar a possibilidade de que a atualização e alternância são habilidades cognitivas 

menos sensíveis a manipulações de atividade física e/ou cafeína do que a inibição e 

que poderiam ter sido beneficiadas caso tivéssemos avaliado uma amostra maior. Os 

achados aqui observados de melhora após o exercício referem-se à inibição de 

distração de respostas (response-distractor inhibition). Estudos futuros devem avaliar 

os efeitos do exercício e cafeína sobre funções relacionadas a inibição de outro tipo, 

distinguível dessa, por exemplo, a função de resistência a interferência  proativa  (veja 

Friedman & Miyake, 2004). Não se pode excluir também que os resultados teriam 

diferido se tivéssemos proposto o protocolo de exercício em outros períodos do dia 

(por exemplo, a tarde, de noite), testado outros tipos e intensidade de exercício, usado 

doses diferentes de cafeína, avaliado o desempenho executivo durante o exercício ou 

mais do 15 min após seu término e/ou avaliado voluntários de populações com 

características clínicas e demográficas diferentes. Outro fator não controlado foi a 

experiência prévia dos participantes com provas de ciclismo. Aqueles familiarizados 

com esse tipo de exercício poderiam ter sido capazes de melhor regular o esforço 

dispendido durante a prova contrarrelógio. Contudo, houve uma boa homogeneidade 
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no desempenho físico entre participantes, o que sugere que esse não foi um fator que 

pode explicar nossos achados. Ademais, apesar de termos selecionado medidas 

cognitivas que representam os três domínios executivos de interesse, para que seja 

confirmado que a unidade das funções executivas é afetada pelo exercício físico 

agudo, estudos vindouros devem investigar esses efeitos sobre variáveis latentes 

obtidas de escores em várias medidas de cada domínio.  

A constatação de que há efeito positivo do exercício agudo sobre a inibição 

permite estudar estes efeitos em laboratório por meio de manipulações experimentais, 

o que pode servir como base para entender os mecanismos subjacentes a estes 

efeitos. Além disso, este achado tem importante contribuição ao permitir o 

desenvolvimento de intervenções baseadas em evidências que podem servir para 

melhorar as funções executivas em diferentes situações e distintas populações.     
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6 - CONCLUSÕES 

Geral: O exercício físico agudo predominantemente aeróbico exerce efeito positivo 

sobre o domínio executivo de inibição (possível efeito sobre a diversidade e não sobre 

a unidade das funções executivas), mas este efeito não é aumentado pela ingestão 

de cafeína em voluntários jovens saudáveis, fisicamente ativos e do sexo masculino.  

 

Específicas: 

a) O exercício físico agudo predominantemente aeróbico utilizado nesta pesquisa 

exerceu efeito positivo sobre a função executiva de inibição, mas não nas funções 

executivas de atualização e alternância;  

b) A combinação aguda entre exercício físico predominantemente aeróbico e doses 

de cafeína não exerceu efeitos positivos sobre as funções executivas de inibição, 

atualização ou alternância;  

c) A dose de cafeína empregada nesta pesquisa bloqueou a dor 30 min após a 

realização do exercício físico agudo, mas não demonstrou efeito positivo sobre as 

variáveis sensação de esforço, fadiga e humor.  
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Anexo 1 - Modelos de funções executivas 
 
 

Teoria das unidades funcionais de Luria e colaboradores 

 De acordo com Alexandr Romanovich Luria (1966, 1973), em seus estudos com 

pacientes pós-guerra, este pesquisador elaborou uma teoria na qual divide o cérebro 

humano em 3 unidades funcionais, que apresentam suas especificidades como 

também são interconectadas. A primeira unidade é localizada no tronco cerebral e é 

responsável por regular e manter o arousal (excitação/alerta) do córtex. A segunda 

unidade é localizada nos lobos temporal, parietal e occipital, e é responsável pela 

codificação, processamento e armazenamento da informação. A terceira unidade é 

localizada nos lobos frontais, e esta unidade inclui as seguintes funções: de 

programação, regulação e verificação do comportamento humano. Por meio desta 

terceira unidade, o córtex pré-frontal é considerado por Luria como uma 

superestrutura que regula e controla a atividade mental e comportamental (Chan et 

al., 2008). Acidentes ou danos cerebrais localizados nos lobos frontais, mais 

especificamente no córtex pré-frontal, são esperados para perturbar e/ou interromper 

programas comportamentais complexos e a capacidade do sujeito para verificar ou 

regular seus próprios comportamentos. Mesmo não sendo o autor que sistematizou o 

conceito de funções executivas, Luria e colaboradores, são mencionados na literatura 

neuropsicológica, a serem os primeiros a utilizarem o termo “executivo” (Karpov, Luria 

& Yarbuss, 1968, ver Uehara et al., 2013), sendo a etapa final do processamento da 

informação.  

 Luria desenvolveu alguns testes com o objetivo de avaliar a última unidade de 

seu modelo (podendo ser considerado testes de funções executivas, para uma revisão 

sobre estes testes ver Chan et al., 2008). Estes testes têm como objetivo avaliar os 

componentes de iniciação, sequenciação e inibição motora.  

 Este modelo é amplamente estudado na área de neuropsicologia, pois oferece 

uma explicação didática e com evidências empíricas de áreas cerebrais e suas 

respectivas funções sobre o pensamento e comportamento humano. Todavia, este 

modelo foi elaborado a luz de achados clínicos, com pacientes que tiveram alguma 

lesão cerebral, porém, este modelo não foi confirmado por estudos experimentais com 

sujeitos saudáveis, a fim de identificar as mesmas funções descritas por Luria e 

colaboradores. Falta a este modelo, estudos confirmatórios e generalização dos 

achados encontrados, para outros quadros clínicos (que não sejam, por exemplo, para 
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casos de lesões cerebrais), com intuito de verificar se este modelo se aplica a 

população em um sentido geral.  

 As tarefas utilizadas por Luria (ver Chan et al., 2008) em sua grande maioria, 

envolvem aspectos motores. Já é sabido, que as funções executivas são dissociáveis 

das habilidades motoras (MacLeod et al., 2003). Segundo MacLeod e colaboradores 

(2003), referente a função executiva de inibição, esses autores relatam que:  

“A evidência é clara de que as pessoas podem cancelar com 

sucesso um movimento planejado, sem aviso prévio. Não 

desejamos contestar esse sentido motor de inibição. . . . 

Argumentaríamos que esse sentido motor de inibição é diferente 

do sentido aplicado à atenção, memória e outras atividades 

cognitivas.” (MacLeod et al., 2003, p. 164) 

 

 

Modelo do Sistema Atencional Supervisor (SAS) de Norman & Shallice 

 Norman & Shallice (1986) estenderam as ideias de Luria e colaboradores sobre 

o funcionamento do lobo frontal e elaboraram um modelo teórico atencional chamado 

de Sistema Atencional Supervisor (SAS). De acordo com este modelo, a 

programação, verificação e regulação das ações e pensamentos humanos 

envolveriam dois sistemas, chamados, de organizador pré-programado e Sistema 

Atencional Supervisor (Chan et al., 2008; Oliveira, 2007). Estes dois sistemas estariam 

envolvidos em dois tipos de controle: o organizador pré-programado estaria 

relacionado a um nível mais automático, baseado em hábitos existentes, e o SAS em 

um nível mais controlado, que exerceria a função do controle da atenção, quando 

respostas disponíveis no repertório do sujeito não atendem as necessidades da tarefa 

vigente, sendo necessário a modificação ou a construção de novas respostas 

(Oliveira, 2007; Tirapu-Uztárroz et al., 2002).  

 O organizador pré-programado, diante de determinados estímulos 

apresentados previamente, selecionaria de modo automático respostas de um 

repertório já existente, sendo suficiente para controlar ações bem aprendidas ou muito 

simples (Oliveira, 2007). Este sistema avaliaria a importância de diferentes ações e 

ajustaria o comportamento de rotina, podendo executar ações complexas rotineiras 

(Tirapu-Ustárroz et al., 2002), como citado por Chan et al. (2008, p.203) “fazer um café 

enquanto fala ao telefone”.  
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 O outro sistema, o SAS, é responsável por regular tarefas novas e não-

rotineiras. De acordo com Norman & Shallice (1986), existem 5 ocasiões, no qual a 

ativação automática do comportamento de rotina  não seria suficiente para um 

desempenho com sucesso, por exemplo, situações que incluem (A) planejamento e 

tomada de decisão, (B) correções de erros ou solução de problemas, (C) quando as 

respostas não foram bem aprendidas ou contêm novas sequências de ações, (D) 

quando o perigo é antecipado, e (E) quando requer uma superação de uma forte 

resposta habitual ou resistir a tentação. Portanto, o SAS pode impedir um 

comportamento perseverante, suprimir respostas a estímulos irrelevantes e gerar 

novas ações em situações onde nenhuma ação de rotina é acionada (Norman & 

Shallice, 1986; Tirapu-Ustárroz et a., 2002). 

 De acordo com Shallice & Burgess (1991) as funções do SAS podem sofrer 

prejuízos quando existe patologia em áreas pré-frontais do córtex cerebral. Na prática 

clínica, alguns prejuízos no SAS podem explicar alguns comportamentos que se 

relacionam com uma disfunção executiva, como, por exemplo, perseverança 

comportamental, distração, dificuldade em gerar novas respostas ou esquemas 

comportamentais, como também, em inibir estímulos irrelevantes (Tirapu-Ustárroz et 

al., 2002). 

 Diversas tarefas foram desenvolvidas para capturar as diferentes funções do 

SAS ou funções executivas, como, por exemplo, tarefas que medem a capacidade de 

planejamento, alocação de estratégia e monitoramento, inibição ou supressão de 

respostas (para saber mais sobre as medidas utilizadas para avaliar este modelo, ver 

Chan et al., 2008). 

 De acordo com Friedman & Miyake (2017), este modelo de Norman & Shallice 

(1986) adota explicitamente a diversidade das funções executivas. Um ponto que 

corrobora esta afirmação é o argumento de Norman & Burgess (1996, p. 1405), que 

diz “mesmo que seja apropriado ver o sistema de supervisão como um sistema único, 

não é correto vê-lo como um único tipo de processo. De fato, as evidências apontam 

para a existência de uma variedade de processos realizados por diferentes 

subsistemas, mas operando juntos para ter uma função globalmente integrada”. 

 Este modelo ajudou Baddeley e colaboradores a desenvolver a ideia do 

executivo central do modelo de multicomponentes da memória operacional. Esta 

teoria contribuiu para o desenvolvimento do conceito de funções executivas, trouxe a 

noção de diversas habilidades ao invés de um sistema único atencional e teve grande 
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aceitação na área clínica. Não utilizamos este modelo para o presente projeto, pois os 

autores não realizaram estudos confirmatórios, com o intuito de demonstrar o 

fracionamento das funções desse sistema atencional. Não se sabe, por meio deste 

modelo, quais funções pertenceriam a este sistema atencional, quais funções seriam 

específicas e quais compartilhariam algo em comum, fato este que no modelo de 

Miyake et al. (2000) e trabalhos subsequentes (Friedman & Miyake, 2017; Miyake & 

Friedman, 2012) são demonstrados por meio de análises de equações estruturais e 

análises fatoriais confirmatórias.                           

 

Modelo de Lezak e colaboradores 

 Após os estudos de Luria e colaboradores sobre o córtex pré-frontal (Luria, 

1966; 1973), na década de 1960/70, com pacientes feridos na Segunda Guerra 

Mundial, Luria e colaboradores chamaram esta região cerebral em seu modelo de 

“unidade III”, que desempenharia uma função executiva de autorregulação, 

programação e monitoramento do indivíduo (Uehara et al., 2013). Mesmo não usando 

o termo funções executivas, Luria e colaboradores chamaram a atenção sobre a 

importância desta região cerebral e seu papel executivo sobre o comportamento 

(Kluwe-Schiavon et al., 2012; Luria, 1981; Uehara et al., 2013).  

A partir de uma abordagem neuropsicológica e estudos clínicos, Lezak e 

colaboradores encontraram quatro grandes componentes cognitivos que foram 

chamados de “funções executivas”. Este termo foi utilizado pelo fato destas quatro 

funções estarem relacionadas ao controle, regulação e execução do comportamento. 

Estas funções estariam associadas a diversas regiões cerebrais, com maior destaque 

ao córtex pré-frontal. As quatro funções executivas apresentadas em seu modelo são: 

volição (função referente a motivação, intenção e autoconsciência), planejamento e 

tomada de decisão (capacidade de detectar e organizar os passos necessários para 

a realização de um objetivo), ação intencional (função referente a iniciar e manter as 

sequências de um planejamento e, caso necessário, modificar ou interromper essas 

ações) e por último a função executiva de desempenho efetivo (esta habilidade tem 

relação com autocorreção, monitoramento e regulação comportamental) (Lezak et al., 

2012). A partir deste modelo e dos trabalhos posteriores realizados por este grupo de 

pesquisa, o termo funções executivas passou a fazer parte da literatura cognitiva e 

neuropsicológica.  
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Este modelo tem evidências a partir de estudos clínicos, mas falta comprovação 

a partir de estudos experimentais com população saudável e com diferentes faixas 

etárias. As 4 habilidades apresentadas por este modelo não foram empiricamente 

testadas, para de fato comprovar a distinção das 4 funções executivas estabelecidas. 

A divisão destas habilidades não seguiu uma metodologia estatística, e desse modo, 

é difícil identificar estas habilidades, suas relações e suas independências. Por este 

motivo, não escolhemos este modelo e sim o modelo de Miyake et al. (2000) e 

trabalhos subsequentes (Friedman & Miyake, 2017; Miyake & Friedman, 2012), pois 

estes trabalhos trazem uma robusta análise sobre as funções estudadas, utilizam 

modelagens estatísticas para identificar as habilidades, e ver sua relação (unidade 

das funções executivas) como seus aspectos específicos (diversidade das funções 

executivas).  

 

Modelo de autorregulação de Barkley 

 Barkley (1997, 2001) elaborou um modelo de funções executivas pondo em 

plano central o papel da inibição comportamental. Seu modelo é proposto pela 

integração de diversas teorias: do funcionamento do córtex pré-frontal (Fuster, 1997), 

trabalhos sobre memória operacional de Goldman-Rakic (1995), a hipótese do 

marcador somático de Damásio (1996) e achados comportamentais de crianças com 

transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) de Bronowski (1997).  

 Para este modelo (figura 11), a inibição favorece a autorregulação, ao permitir 

um intervalo na decisão de responder. Esta inibição é definida em função de três 

processos inter-relacionados: inibição de uma resposta prepotente; interrupção de 

uma resposta iniciada e controle de interferência.  

Segundo Barkley (1997, 2001) esta função executiva de inibição contribuiria 

com quatro outras funções: 1) memória operacional não verbal, neste modelo 

entendida como a capacidade de manter eventos na mente, manipular ou agir sobre 

os eventos, imitação de sequencias de comportamentos complexos, função 

retrospectiva, função prospectiva (premeditação), senso de tempo e organização 

intertemporal do comportamento; 2) memória operacional verbal ou internalização do 

discurso, entendida como a capacidade de descrição e reflexão, comportamento 

governado por regras, resolução de problemas e autoquestionamento, geração de 

regras e meta-regras, raciocínio moral e autorregulação (capacidade de autocontrole 

emocional, 3) autoregulação da motivação, e regulação da excitação a serviço da 
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ação dirigida por objetivos, 4) reconstituição, ou habilidade de análise e síntese do 

comportamento, fluência verbal e fluência comportamental, criatividade 

comportamental dirigida por objetivos, simulação comportamental e sintaxe do 

comportamento. Estas quatro funções mais o fator de inibição, auxiliariam no controle 

motor, fluência e sintaxe, que é pensado como a capacidade de inibir respostas 

irrelevantes para a tarefa, executar respostas direcionadas a objetivos, execução de 

sequência motora nova e complexa, persistência direcionada por objetivos, 

sensibilidade ao feedback de resposta, reengajamento na tarefa seguido de 

interrupção e controle do comportamento por informação representada internamente.    

Este modelo foi proposto por Barkley (1997) para explicar o funcionamento 

neuropsicológico de pacientes com TDAH, que apresentam déficit primário no 

comportamento inibitório. 

 

 

Figura (11): Adaptação do modelo proposto por Barkley (1997)  

 

 Esta teoria tem pouca comprovação de estudos empíricos, que corroborem 

esses achados e que estabeleçam as relações propostas por estes autores. A 

princípio, este modelo foi proposto para explicar o funcionamento executivo em 

crianças com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), mas dados 

de populações saudáveis ou com outros quadros psiquiátricos são dificilmente 

encontrados. Um dos meios para medir estas habilidades e este modelo, é por meio 

de uma escala chamada Barkley Deficits in Executive Functioning Scale (BDEFS), 

proposta em 2011. Esta escala está voltada para populações clínicas e seu foco é 
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encontrar déficits executivos em diferentes quadros psiquiátricos. Para o presente 

projeto, que procura investigar o efeito do exercício físico agudo sozinho e combinado 

a doses agudas de cafeína, esta escala não é ideal, pois ela está focada nos déficits 

e não na melhora executiva que pode ocorrer devido a manipulação experimental 

empregada. Existem trabalhos psicométricos referentes a esta escala, mas os 

constructos que ela pretende avaliar, não passaram por análises estatísticas rigorosas 

e robustas, como as funções executivas propostas pelo modelo de Miyake et al. 

(2000). Sua utilização é focada em populações clínicas e quadros neuropsiquiátricos, 

não sendo útil para pesquisas experimentais com sujeitos saudáveis.   

 

Modelo de Hipótese do Marcador Somático de Damásio 
 
 Este modelo (Damásio, 1996) propõem uma teoria de tomada de decisão, 

chamada de Hipótese do Marcador Somático, por meio de investigações 

neuroanatômicas, enfatizando o papel dos lobos frontais na emoção e no 

comportamento social, particularmente na tomada de decisão. Diferente dos modelos 

apresentados até então, este modelo tem como foco investigar como os componentes 

“quentes” (ligados as emoções) das funções executivas influenciam os componentes 

“frios” (ligados as funções cognitivas propriamente ditas, como, raciocínio, 

processamento da informação, planejamento, tomada de decisão, entre outras) 

(Damásio et al., 1994; Damásio, 1995). Damásio apresenta uma hipótese de marcador 

somático, que são sinais emocionais que atribuem valor a determinadas opções e 

cenários, funcionando como tendências ocultas ou evidentes, que induzem à decisão 

(Damasio, 2003; Schneider, 2004). Perante a uma decisão, antes de aplicar qualquer 

análise de custo e benefício as situações e raciocinar visando à resolução do 

problema, o indivíduo depara-se com uma sensação corporal automática, que são os 

marcadores somáticos (Damasio, 2003). O marcador somático tem como papel neste 

modelo direcionar a atenção para situações que requerem alguma tomada de decisão 

e atua como um sinal de alarme automático. Este processo requer ajuda da 

capacidade atencional e da memória operacional para que seja possível sua 

ocorrência (Damasio, 1996; 2003).   

Segundo Damasio, a tomada de decisão normal utiliza dois caminhos 

complementares. Quando uma pessoa é confrontada com uma situação que requer 

uma resposta, um dos caminhos propõe a lembranças de imagens relacionadas com 
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a situação, as opções para ação e a antecipação de resultados futuros. O outro 

caminho opera em paralelo e induz a ativação de experiências emocionais anteriores 

em situações semelhantes. Assim, a recordação de material emocionalmente 

relacionado, seja manifesto ou implícito, influencia o processo de tomada de decisão 

focando a atenção na representação de resultados futuros ou interferindo nas 

estratégias de raciocínio (Damasio, 1996). Dessa maneira, fica claro que apenas o 

sinal automático pode não ser suficiente em algumas situações de tomada de decisão, 

visto que, muitas vezes, é necessário um processo subsequente de raciocínio e de 

seleção final (Schneider, 2004).   

De acordo com Damásio, as emoções são reguladas pelas regiões pré-frontais 

e suas complexas conexões com regiões corticais e subcorticais. Essas conexões 

envolveriam ligações corticais na região do córtex orbitofrontal e ligações em áreas 

subcorticais, como, núcleo médio dorsal do tálamo, amígdala e hipotálamo (Chan et 

al., 2008; Damásio, 1996). Desta maneira, a escolha racional (componente frio) seria 

guiada por reações emocionais (componente quente) que influenciariam a tomada de 

decisão. 

 Para testar a hipótese do marcador somático, Damasio e colaboradores 

(Bechara, Damasio, Damasio, & Anderson, 1994; Bechara, Damasio, Tranel, & 

Damasio, 1997; Bechara, Tranel, & Damasio, 2000; Bechara et al., 1996; Bechara et 

al., 2005) desenvolveram a tarefa Iowa Gambling task.  

 Este modelo está pautado em dados neuroanatômicos e nas funções 

executivas “quentes”, ou seja, funções cognitivas ligadas a conteúdos emocionais. A 

tarefa proposta para avaliar esta habilidade e este modelo, não passou por análises 

psicométricas, com o intuito de identificar quais habilidades de fato ela está medindo. 

Assim, não se sabe ao certo o quanto esta tarefa está conseguindo captar da 

habilidade de tomada de decisão propriamente dita, e o quanto ela está captando de 

outras habilidades, podendo ter o risco de ser uma tarefa impura. Em contrapartida, o 

modelo de Miyake et al. (2000) traz uma análise estatística com variáveis latentes, 

que tem como objetivo principal, para este propósito, capturar a variância comum 

entre múltiplas tarefas, e dessa forma identificar o quanto cada tarefa está de fato 

medindo a habilidade que se propõe medir.    
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Modelo de Brown 

 Este modelo foi baseado em entrevistas clínicas realizadas a indivíduos com 

TDAH e seus familiares (Brown, 2006). Em 2001, Brown elaborou uma escala 

chamada “Brown attention deficit disorder scales for children and adolescents” e 

realizou estudos posteriores, no qual, pacientes, professores e pais responderam e 

providenciaram dados que fundamentaram o modelo de funções executivas que são 

prejudicados em pacientes com TDAH. Nesta teoria, são encontrados seis 

agrupamentos de funções executivas, que podem ser conceituados a todos os 

indivíduos (Brown, 2006). Nenhum desses agrupamentos são unitários, contendo uma 

variedade de funções cognitivas relacionadas de forma teórica. De acordo com Brown 

(2006), os agrupamentos são: 

 

➔ Ativação: organização, priorização e ativação; 

➔ Foco: focalizar, sustentar e transferir a atenção para as tarefas; 

➔ Esforço: regulação do estado de alerta, sustentação do esforço e velocidade 

de processamento; 

➔ Emoção: manejo da frustração e regulação das emoções 

➔ Memória: utilizando a memória operacional e o acesso a recordação; 

➔ Ação: monitoramento e ação de autorregulação. 

 

Essas funções interagem e operam dinamicamente com rápidas mudanças, de 

forma relativamente inconsciente, durante a realização de tarefas do dia a dia em que 

o sujeito deve autorregular-se, para dirigir sua ação a determinado objetivo. 

Esta teoria carece de dados empíricos e estatísticos para de fato respaldar os 

argumentos utilizados por Brown e colaboradores. Primeiramente, esta teoria foi 

formulada para dar conta de explicar o funcionamento executivo em pacientes com 

TDAH, e posteriormente foi expandida para todos os indivíduos. Falta a esta modelo 

análises estatísticas confirmatórias com o intuito de confirmar e generalizar os 

resultados obtidos a partir de uma população clínica para indivíduos saudáveis. O 

único meio de avaliação deste modelo, é pela escala elaborada por Brown, que tem 

como objetivo identificar déficits atencionais em crianças e adolescentes. O presente 

projeto pretende avaliar o efeito do exercício físico agudo sozinho e do exercício físico 

agudo somado a doses agudas de cafeína em jovens saudáveis, no qual a medida 

elaborada por Brown não é pertinente. Para dar conta disso, utilizamos o modelo de 

Comentado [S41]: Teórico ou testado? 
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Miyake et al. (2000) que apresenta análises confirmatórias sobre os dados obtidos em 

seu modelo, demonstrando o quão robusta é sua teoria, e compreendem tarefas que 

podem ser utilizadas por diversas faixas etárias diferentes.     

 

 

Modelo anatômico-funcional de Stuss e colaboradores 

 Os estudos de Stuss e colaboradores (Stuss, Shallice, Alexander & Picton, 

1995; Stuss & Alexander, 2000, 2007) com pacientes com lesões frontais levantaram 

evidências sobre a diversidade das funções executivas. Em seu estudo, Stuss & 

Alexander (2000), analisaram diversos dados referentes a pacientes com lesões 

frontais e identificaram 5 funções cognitivas que estariam relacionadas a esta região: 

memória (em tarefas de: desempenho em listas de aprendizado e recordação implícita 

e explicita), atenção (em tarefas que envolvem interferência, pré-ativação/priming 

negativo e inibição), fluência verbal, autoconsciência (conceito este definido pelos 

autores, (Picton & Stuss, 1994), como uma habilidade que operaria em quatro níveis: 

atenção desperta, aspecto motor-perceptual, mediação executiva e autoconsciência) 

e tarefas relacionadas ao humor e afeto.  

 Em estudo posterior (Stuss & Alexander, 2007) os autores encontraram 

evidências, com base em estudos de indivíduos com lesões cerebrais frontais, para 

três distintos processos atencionais localizados em regiões frontais do cérebro: 

energização, configuração de tarefa e monitoramento. Conforme este modelo, 

energização seria pensado como o processo de iniciação e sustentação de qualquer 

resposta (prejuízos na energização são mais consistentemente associados com 

lesões na região frontal medial superior bilateral, com algum destaque para lesões do 

hemisfério direito). Tarefas que medem esta capacidade são de tempo de reação 

simples e com escolha, tarefas de fluência no geral, por exemplo, de palavras 

(fonêmico/semântico), de desenhos, gestos entre outros (Brunner et al., 2015; 

Robinson et al., 2012).    

Já o processo de configuração de tarefa (task setting), seria definido como a 

capacidade de estabelecer uma relação estímulo-resposta. Como exemplificado pelos 

autores, esse ajuste da tarefa seria necessário para as etapas iniciais de, por exemplo, 

aprender a dirigir ou planejar um casamento. Esta capacidade é mais frequentemente 

aprendida e consolidada por meio de tentativa e erro. Em tarefas mais fáceis, esta 

função seria mais relevante nas fases iniciais, e qualquer déficit seria evidente sob 
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condições que requerem atualização continua e supressão de respostas mais 

salientes. Prejuízos nesta habilidade são geralmente associados a dano na região 

lateral esquerda do lobo frontal, com uma maior distribuição ventrolateral. Segundo os 

autores, tarefas que medem concentração são utilizadas para avaliar este paradigma, 

como o subteste concentração da bateria ROtman- Baycrest Battery to Investigate 

Attention (ROBBIA), alarmes falsos no teste go/no-go são usados como índices de 

prejuízo nesta habilidade (Stuss & Alexander; 2007) como também no teste 

Continuous Performance Test (CPT) (Brunner et al., 2015). 

A última função atencional frontal descrita pelos autores é chamada de 

monitoramento, que é pensada como o processo de verificação da tarefa ao longo do 

tempo para o controle da qualidade e ajustamento do comportamento (Stuss & 

Alexander; 2007). Lesões no córtex pré-frontal lateral direito estão associados com 

prejuízos nesta habilidade (Stuss & Alexander; 2007). Tarefas de tempo de reação 

simples ou com escolha com intervalos entre estímulos são utilizadas para avaliar esta 

habilidade (Stuss & Alexander, 2007).  

De acordo com Frideman e Miyake (2017), este modelo de Stuss e 

colaboradores é semelhante ao seu modelo, ao que compete ao fracionamento das 

funções executivas, não entendendo este conceito como um constructo único, mas 

sim diverso. As habilidades propostas são diferentes, assim como a metodologia 

empregada. Referente as três habilidades propostas por Stuss e Alexander (2007), 

estes achados estão fortemente relacionados a dados de pacientes com lesões 

cerebrais frontais, sendo assim, falta confirmação e generalização desses achados 

para populações saudáveis. Stuss e Alexander (2007) indicam tarefas que operariam 

em cada uma das três funções executivas apresentadas, porém, nenhuma análise 

estatística é apresentada pelos autores para confirmar que tais tarefas de fato avaliam 

os constructos apresentados. Diferentemente do modelo de Miyake el at. (2000), no 

qual os autores apresentaram uma revisão dos componentes executivos mais 

descritos na literatura, também realizaram uma rigorosa análise estatística para 

compreender e identificar as melhores tarefas para capturar cada uma das habilidades 

executivas propostas.        
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Modelo baseado em resultados de neuroimagem de Koechlin e 

colaboradores 

 Este modelo foi proposto por meio de resultados de neuroimagem e 

desempenho em tarefas executivas (Koechlin et al., 2003; Koechlin & Summerfield, 

2007; Rouault & Koechlin, 2018). Para este modelo, o córtex pré-frontal auxilia o 

controle executivo, que é pensado como uma habilidade para selecionar ações com 

base em planos e objetivos internos. Para descrever a especialização e integração 

funcional dessas funções, Koechlin e colaboradores utilizaram os seguintes métodos: 

a teoria da informação para descrever como as funções executivas podem ser 

divididas em processos de controle hierarquicamente ordenados; mapearam esses 

processos para uma rede de regiões cerebrais usando dados de experimentos em 

neuroimagem e revelaram a integração funcional dentro dessa rede pela descrição de 

análises de conectividade.  

Por meio desta metodologia, Koechlin e colaboradores desenvolveram uma 

teoria na qual o controle cognitivo seria dividido em 4 eixos temporais, e cada processo 

estaria responsável por selecionar uma ação baseada na informação que é 

sucessivamente mais remota no tempo. Essa divisão abarcaria 4 tipos de controle 

cognitivo: o controle branching (ramificação), episódico, contextual e sensorial. 

 O controle branching (ramificação) está envolvido com as informações de 

acontecimentos que precederam o evento atual e são mantidas em um estado 

pendente até a conclusão do evento em curso, integrando vários sinais para a 

execução de múltiplas tarefas (flexibilidade cognitiva). O controle episódico estaria 

relacionado ao processo em que um evento passado pode definir um novo conjunto 

de regras que deverão, ou não, ser incorporadas para a escolha da ação. O controle 

contextual será utilizado quando um evento em curso disponibilizar pistas para que 

haja o julgamento da seleção da ação. E o último processo de controle, o sensorial, 

será responsável pela integração de todas os sinais, do estímulo desencadeante 

(ascentende ou botton-up) para a escolha da ação (descendente ou top-down).      

Essa hierarquia é baseada na estrutura temporal das funções executivas, e 

esse modelo “cascata” é suportado por uma ampla variedade de estudos de 

neuroimagem e lesões cerebrais (Koechlin et al., 1999; Koechlin et al., 2003; Koechlin 

& Summerfield, 2007; Rouault & Koechlin, 2018). Entre essas funções de controle, os 

autores propõem uma distinção para dois processos: descendente (com ativação do 
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córtex pré-frontal posterior lateral e conexões com áreas subcorticais) envolvendo os 

processos de controle: contextual, episódico e branching (ramificação); e o processo 

ascentende (ativação de regiões sensório-motoras com conexões para regiões 

frontocorticais) que é pensado para conter o controle sensorial (Koechlin & 

Summerfield, 2007). 

 Este modelo é pautado por dados de neuroimagem e ativação cerebral frente 

a uma tarefa executiva. Porém, estes achados podem ser observados a nível 

neurológico, mas nada dizem a nível comportamental. Os autores apresentam uma 

dinâmica temporal das regiões cerebrais envolvidas em tarefas executivas, mas não 

apresentam dados de como essa dinâmica pode influenciar o comportamento 

humano, fato este, que é de principal importância para o presente projeto. O modelo 

de Miyake et al. (2000) traz dados comportamentais e trabalhos posteriores, do 

mesmo grupo de pesquisa, que demonstram como alguns fatores podem influenciar 

positivamente ou negativamente essas habilidades, como, a duração do sono e 

psicopatologia (Benca, 2017); uso de álcool (Ellingson et al., 2018); sintomas 

depressivos (Friedman et al., 2018); traços de ansiedade, como, por exemplo, 

preocupação (Gustavson & Miyake, 2015), abuso de substâncias ilícitas (Gustavson 

et al., 2017); aspectos genéticos e ambientais (Gustavson et al., 2018), preconceito 

racial implícito (Ito et al., 2015), entre outros aspectos. Dessa forma, queremos 

investigar se o exercício físico agudo sozinho e o exercício físico agudo somado a 

doses agudas de cafeína podem influenciar essas habilidades executivas, por meio 

de uma investigação comportamental.  
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Anexo 2 – Aprovação de Emenda e Aprovação Ética pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Unifesp – Hospital São Paulo 

O presente estudo foi realizado inicialmente como emenda de outro projeto e, 

posteriormente, por exigência da UNIFESP, foi obtido um parecer de aprovação em 

nome do mestrando. Por esse motivo, os dois parecerem estão incluídos. 
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Anexo 3 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido TCLE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Título do projeto 

Benefício do exercício físico agudo combinado a doses agudas de cafeína sobre domínios 

distintos de funções executivas. 

 

Eu, Vander Pereira da Silva, mestrando do Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de 

São Paulo (UNIFESP), sob orientação da Professora Doutora Sabine Pompeia, responsável pela 

pesquisa: Benefício do exercício físico agudo combinado a doses agudas de cafeína sobre 

domínios distintos de funções executivas, junto a minha equipe estamos fazendo um convite 

para o(a) sr(a) participar como voluntário deste nosso estudo. Esta pesquisa pretende verificar o efeito 

da suplementação de cafeína no desempenho físico, e na percepção de esforço (sensação de cansaço). 

Acreditamos que ela seja importante porque nos auxiliará no entendimento dessa questão, para que 

futuramente possa nos dar subsídio para intervenções na prática clínica. Sua participação será como 

voluntário e, serão realizados os seguintes procedimentos.  

 

 1. Desenho do estudo e objetivo(s) 

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste 

estudo, que visa verificar o efeito agudo do exercício físico isolado e com suplementação de 

cafeína sobre o desempenho em tarefas de domínios executivos: inibição, atualização e 

alternância; como também investigar os efeitos do uso agudo de Cafeína no desempenho 

físico de sujeitos fisicamente ativos. 

 

 1.2 Descrições dos procedimentos que serão realizados, com seus propósitos e 

identificação dos que forem experimentais e não rotineiros. 

Todos os voluntários serão submetidos a: (I) um eletrocardiograma de repouso e teste 

de esforço para autorização de participação do estudo, (II) um teste ergométrico em um 
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cicloergômetro de perna (bicicleta) para determinação de limiares ventilatórios, (III) um teste 

contra-relógio de 10 km com suplementação de cafeína, (IV) um teste contra-relógio de 10 km 

sem suplementação de cafeína e (V) dois testes cognitivos que envolvem lembrar números e 

fazer contas de soma e subtração antes e depois de 30 minutos após o exercício físico e a 

ingestão de cafeína. Antes e após os testes os voluntários responderão alguns questionários para 

avaliar o humor e bem-estar, será aferida a temperatura corporal e serão realizadas coletas de 

sangue no lóbulo da orelha para análise do lactato e glicose sanguínea. 

          

1.3 Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados 

Os voluntários comparecerão ao laboratório em 4 dias diferentes.  

No primeiro dia todas as informações relativas ao projeto serão dadas tais como 

objetivos e procedimentos a que os voluntários serão submetidos nos dias subsequentes. Ao 

final das explicações os voluntários tomarão ciência do Termo de Consentimento e estando de 

acordo com o estudo o assinarão. Após a assinatura os voluntários serão submetidos ao 

eletrocardiograma de repouso e esforço que consistirá de um exercício com intensidade 

crescente simultaneamente às coletas dos registros do eletrocardiograma, bem como avaliação 

da composição corporal e a realização dos exames bioquímicos. 

 No segundo dia os voluntários serão submetidos a um teste ergométrico máximo, onde 

eles serão orientados a pedalar em uma bicicleta até atingirem a exaustão voluntária máxima. 

A partir deste teste será possível determinar os valores máximos de consumo de oxigênio, bem 

como os limiares ventilatórios. 

No terceiro e quarto dia os voluntários realizaram um teste contra-relógio de 10 km, 

onde eles serão orientados a percorrer tal distância no menor tempo possível. Em um dia eles 

serão suplementados com cafeína, e no outro receberão um placebo.   

  

1.4 Descrição dos desconfortos e riscos esperados  

Os riscos para os voluntários são inerentes à prática de uma atividade física de 

metabolismo preferencialmente aeróbio. Assim, desconfortos como dores musculares, fadiga e 
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desconforto gástrico poderão estar presentes. Assim como, a utilização da cafeína pode gerar o 

aumento dos batimentos cardíacos, desconforto gástrico e leve tremor nas mãos. Além disso, a 

coleta de lactato no lobo da orelha, poderá causar incomodo na região. Desta forma, todos os 

procedimentos serão realizados seguindo as normas internacionais, respeitando todos os 

cuidados necessários, assim como, uma equipe médica estará à disposição para qualquer tipo 

de problema durante o protocolo experimental.   

  

1.5 Benefícios para o participante 

A partir dos resultados encontrados será possível avaliarmos os benefícios do uso da 

cafeína para a prática do exercício físico em bicicleta. Além disso, os voluntários terão em 

mãos os resultados dos testes físicos e do exame de eletrocardiograma. Não haverá 

ressarcimento de qualquer espécie aos voluntários e somente participará do estudo os 

voluntários concordarem em não ser ressarcido. 

  

1.6 Garantia de acesso 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. Os principais investigadores são: mestrando 

Vander Pereira da Silva (e-mail: vanderesp@gmail.com) e a orientadora Professora Doutora 

Sabine Pompeia (e-mail: spompeia@gmail.com), que pode ser encontrada no Depto de 

Psicobiologia, na Rua Botucatu, 862 1ºandar - Vila Clementino-SP Telefone(s) (11) 2149-0155. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Prof Francisco de Castro, n:55, – 04020-050, 

Telefones: 011-5571-1062; 011-5539-7162 – E-mail: CEP@unifesp.edu.br 

1.7 Desistência da participação no estudo 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição. 
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1.8 Direito de confidencialidade 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros voluntários, não sendo 

divulgada a identificação de nenhum voluntário. 

  

1.9 Atualização sobre os resultados parciais 

Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em 

estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores 

 1.10 Despesas e compensações 

Não haverá em qualquer hipótese qualquer tipo de despesas ou compensações para os 

voluntários como retribuição pela participação no estudo. 

1.11 Ressarcimento de gastos 

Será de direito o ressarcimento dos gastos com transporte e alimentação, nos dias em 

que for necessária a presença do voluntário no local de pesquisa.  

 1.12 Dano pessoal 

Se ocorrer qualquer problema ou dano pessoal, o (a) Sr (a) terá garantido o direito a 

tratamento imediato e gratuito na Instituição e terá direito a indenização determinada por lei, 

mesmo que dano ainda não tenha sido vinculado a participação no estudo.  

1.13 Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente 

para esta pesquisa 

Todo o material coletado e todos os resultados coletados nesse estudo serão utilizados 

somente nessa pesquisa. 

1.14 Uma via do presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido deverá ficar 

com o pesquisador e a outra via com o participante. Todas as vias devem estar devidamente 

rubricadas nas páginas 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4 pelo pesquisador principal e pelo participante no 

momento da aplicação do TCLE. 
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Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo o estudo: Efeito da Suplementação de Cafeína no Desempenho 

Físico, na Percepção de Esforço e em Variáveis Fisiológicas.  

 Eu discuti com o aluno Vander Pereira da Silva sobre a minha decisão em participar 

nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 

serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas 

e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo 

voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer 

benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste serviço. 

 

_____________________________                       ___________________________________  

Nome do participante                                                      Nome do pesquisador 

 

______________________________                      __________________________________  

Assinatura do participante                                               Assinatura do pesquisador  

 

Para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de 

deficiência auditiva ou visual. 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

------------------------------------------------------                                      

Assinatura do responsável pelo estudo 
                                   Data         /       /        
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Anexo 4 - Versão reduzida do Questionário Internacional de Atividade Física 

(IPAQ) 
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Anexo 5 - Escala de Percepção de Esforço de Borg  
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Anexo 6 - Escala da Experiência Subjetiva com o Exercício (SEES) 
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Anexo 7 - Escala Numérica de Avaliação de Dor (NPRS) 
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Anexo 8 - Geração Aleatória de Números (RNG) 

 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

Nome: _____________________________________________________________________ 
Data: ____/_____/________ 
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Anexo 9 – Tarefa Mais ou Menos (Plus-Minus) 

 

56  
53  
36  
75  
33  
81  
88  
90  
87  
73  
47  
27  
13  
23  
34  

 
(Folha 1) 

Tempo de execução: ______________ 
Número de erros:_______________ 

 

54  
49 
  
58 

  
82 
  
67 
  
76 
  
93 
  
95 
  
69 
  
17 
  
42 

  
74 
  
83 
  
45 
  
11 
  

 
 
 

Tempo de execução:_________________ 
Número de erros:___________________ 
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34 
  

77 
  
41 
  
62 
  
70 
  
56 

  
42 
  
75 
  
44 
  
71 
  
86 
  
35 
  
90 
  
16 
  
26 
  

 
 
 
 

 

43 
  
22 
  
76 

  
91 
  
13 
  
57 
  
31 
  
11 
  
61 
  
59 
  
65 

  
37 
  
29 

  
48 
  
55 
  

 
(Folha 2) 

Tempo de execução: ______________ 
Número de erros:_______________ 

 

 

 

 

 

 

 


