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RESUMO 

 

Existe um crescente interesse nos efeitos das intervenções não farmacológicas 

sobre as funções cognitivas. O exercício físico e a estimulação transcraniana 

por corrente continua (ETCC) promovem aumento da oxigenação cerebral no 

qual beneficia a função cerebral, e também, o controle inibitório. O objetivo do 

estudo foi analisar os efeitos da intensidade do exercício físico e da 

estimulação transcraniana por corrente contínua associado ao exercício físico 

agudo sobre controle inibitório, oxigenação cerebral e regulação autonômica 

cardíaca em adultos. Foram recrutados por conveniência 20 homens adultos 

fisicamente ativos. Para verificar o controle inibitório foi utilizado o teste de 

cores de Stroop. Os voluntários realizaram, em dias diferentes e ordem aleatória, 

quatro encontros, sendo: três exercícios retangulares por 30 minutos, numa 

intensidade leve, moderada ou vigorosa e uma condição controle. Após esse 

momento, tivemos mais dois encontros, com a participação de todos os 

voluntários submetidos a sessão ETCC real e Sham de forma randomizada e 

contrabalanceada em dias alternados. A ETCC foi aplicada por 20 minutos com 

intensidade de corrente de 2 mA. O eletrodo catódico foi posicionado na região 

T4, e o anódico na região F3 sobre Córtex Pré Frontal (CPF). A atividade 

cerebral foi avaliada a partir do monitoramento da hemodinâmica cerebral 

através das concentrações absolutas de oxihemoglobina (HbO), 

desoxihemoglobina (Hb), hemoglobina total (Hbtot), utilizando a espectroscopia 



por infravermelho próximo (NIRS). A ANOVA two-way (2 condições X 3 

momentos) com medidas repetidas foi utilizada para comparar as respostas do 

controle inibitório, atividade cerebral e VFC entre as condições. A significância 

das análises foi assumida quando P < 0,05. Comparando as intensidades do 

exercício vs controle, as intensidades moderada e vigorosa apresentaram uma 

maior oxigenação indicando aumento da atividade no córtex pré-frontal, 

concomitantemente com a melhora no controle inibitório. A ETCC associada ao 

exercício físico melhorou o tempo de reação sem modificação no nível de 

erros. A ETCC real modificou a atividade cerebral por meio de uma maior 

oxigenação pós-esforço. Todavia, a ETCC real associada ao exercício não 

modulou a Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC). Esses resultados 

sugerem que práticas não farmacológicas de baixo custo, fácil aplicabilidade e 

não invasiva podem ser uma ferramenta útil na saúde pública para prevenção e 

melhora do comportamento cognitivo.  

 

Palavras chave: Exercício físico, neuromodulação, hemodinâmica cerebral, 

cognição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

There is a growing interest in the effects of non-pharmacological interventions 

on cognitive functions. Exercise and transcranial direct current stimulation 

(TDCS) have been shown to influence brain function in improving inhibitory 

control, promoting an increase in blood flow and cerebral oxygenation. The 

purpose of the present study was to analyze the effects of exercise intensity 

and transcranial direct current stimulation associated with acute physical 

exercise on inhibitory control, cerebral oxygenation and cardiac autonomic 

regulation in adults. Twenty physically active adult males were recruited for 

convenience. To verify the inhibitory control was used the color test of Stroop. 

The volunteers performed, on different days and random order, four encounters, 

being: three rectangular exercises for 30 minutes, in a mild, moderate or 

vigorous intensity and a control condition. After that moment, we had two more 

meetings, with the participation of all the volunteers submitted to the TDCS real 

session and Sham in a randomized and counterbalanced way every other day. 

The TDCS was applied for 20 minutes with current intensity of 2 mA, the 

cathode electrode was positioned in the T4 region, and the anode in the F3 

region on Pre Frontal Cortex (PFC). Brain activity was assessed from the 

monitoring of cerebral hemodynamics through absolute concentrations of 

oxyhemoglobin (HbO), deoxyhemoglobin (Hb), total hemoglobin (Hbtot), using 

near infrared spectroscopy (NIRS). The two-way ANOVA (2 conditions X 3 

moments) with repeated measurements was used to compare the responses of 



inhibitory control, brain activity and HRV between conditions. The significance 

of the analyzes was assumed when P <0.05. Comparing the intensities of the 

exercise vs control, the moderate and vigorous intensities presented a greater 

oxygenation indicating an increase of the activity in the prefrontal cortex, 

concomitantly with the improvement in the inhibitory control. Exercise-

associated TDCS increased brain activity through increased post-exercise 

oxygenation. However, these brain changes did not influence better inhibitory 

control. On the other hand, physical exercise increased inhibitory control, 

decreasing reaction time and errors when compared to the control condition. In 

addition, the exercise-related TDCS did not modulate the Heart Rate Variability 

(HRV). These results suggest that non-pharmacological practices of low cost, 

easy applicability and non-invasiveness can be a useful tool in public health for 

prevention and improvement of cognitive behavior. 

 

Key words: Physical exercise, neuromodulation, cerebral hemodynamics, 

cognition. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 A doença mental contribui com uma série de doenças em todo o 

mundo e aproximadamente 450 milhões de pessoas sofrem de transtornos 

mentais e um quarto da população mundial desenvolverá um transtorno mental 

ou comportamental em algum momento durante suas vidas1. Distúrbios 

mentais representam cerca de 25% da deficiência nos Estados Unidos, Canadá 

e Europa Ocidental e são uma das principais causas de morte. Nos Estados 

Unidos, aproximadamente 22% da população adulta tem um ou mais 

transtornos mentais diagnosticáveis por ano 2 . As prevalências estimadas para 

os transtornos mentais na população adulta dos Estados Unidos são de 

aproximadamente 29% para transtornos de ansiedade, 25% para transtornos 

de controle de impulso, 21% para distúrbios do humor, 15% para distúrbios de 

uso de substâncias e 46% para qualquer desses distúrbios3. Além disso, 

estima-se que uma em cada dez crianças nos Estados Unidos tem um 

transtorno mental que causa algum nível de comprometimento1 . Em suma, a 

doença mental custa aos Estados Unidos cerca de US $ 150 bilhões anuais, 

excluindo os custos de pesquisa 4. 

                 Funções executivas são habilidades essenciais para saúde física e 

mental 5. A diminuição da função executiva está especificamente e linearmente 

associada com maiores gastos com cuidados de saúde, sendo que medidas 

preventivas são estratégias eficazes para a saúde pública 6. Nesse sentido, a 

preservação das funções executivas (controle inibitório, memória de trabalho, 

flexibilidade cognitiva) têm implicações no autocontrole da saúde física e 
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mental, proporcionando o desenvolvimento cognitivo, social e psicológico. Um 

dos constructos da função executiva que parece ter grande importância é o 

controle inibitório 5. Controle inibitório consiste em inibir respostas prepotentes 

ou respostas a estímulos distratores que interrompam o curso eficaz de uma 

ação, ou ainda, a interrupção de respostas que estejam em curso 5, afetando 

profundamente no estilo de vida das pessoas  7, sendo importante na atenção, 

memória e inteligência 8. Dessa forma, o controle inibitório tem papel 

importante em transtornos psiquiátricos 8, 9, na adicção 10, 11, na regulação do 

peso corporal e obesidade 12, 13, comportamento sedentário 14 e desempenho 

físico 15,16. 

 Uma das avaliações psicológicas mais empregadas para a medida 

do controle inibitório é o teste de Stroop. O teste leva o nome do seu 

proponente, John Ridley Stroop, e foi originalmente publicado no artigo 

"Studies of interference in serial verbal reactions" publicado no Journal of 

Experimental Psychology em 1935 17. O teste consiste em um conjunto de 

estímulos com letras impressas em uma só cor e que formam o nome de outra 

cor, por exemplo, a palavra azul impressa em cor verde. Quando o participante 

é solicitado a responder a cor da palavra e ignorar sua identidade (interferência 

palavra-cor), o processamento automático da identidade da palavra é inibido 

em função de processos menos automatizados, como a cor da palavra. Neste 

contexto de respostas conflituosas, a proporção de respostas erradas e, 

principalmente medidas do tempo de resposta destacam-se como importantes 

variáveis para a avaliação dos efeitos da interferência contextual. O teste de 

Stroop avalia a capacidade executiva sobre o tempo de reação, obtendo 
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confusão e conflito nas respostas pela sua oposição de palavras e cores.  O 

teste possui três etapas, sendo as duas primeiras congruentes e a última 

incongruente, utilizado para avaliar o controle inibitório. 

 O exercício físico agudo e crônico estão associados com uma série 

de benefícios para a saúde física e mental, incluindo a função cardiovascular, 

peso corporal, humor e cognição18. Assim, os benefícios de um estilo de vida 

ativo não são restritos apenas a saúde física, pois, níveis elevados de atividade 

física têm sido relacionados com melhora cognitiva 19. Vários mecanismos têm 

sido propostos que, possivelmente, expliquem os efeitos positivos do exercício 

físico sobre os mecanismos neurocognitivos, e diretamente, o fluxo sanguíneo 

cerebral elevado e a oxigenação cerebral, podem estar relacionados com a 

melhoria da função cognitiva20, e, a longo prazo, a formação de novos vasos 

sanguíneos pode melhorar a capacidade de perfusão cerebral 21. Desse modo, 

a hemodinâmica cerebral parece ser importante aspecto para promover 

melhorias na função cognitiva. 

 Uma técnica bastante empregada para medida da hemodinâmica 

cerebral é a Espectroscopia por Infravermelho próximo (NIRS). Proporciona 

índices que fornecem informações sobre as mudanças de oxihemoglobina 

(HbO2) e desoxihemoglobina (HHb) das áreas superficiais do cérebro, sendo 

uma ferramenta útil para verificar as mudanças nos processos afetivos e 

cognitivos 18. O NIRS tornou-se um método de crescimento rápido para 

monitoramento não invasivo da oxigenação de tecidos e hemodinâmica 

cerebral, através da HbO2 e HHb 22, possuindo várias vantagens em 

comparação com outros métodos de imagem, como a flexibilidade, 

portabilidade, e especificidade bioquímica 23,  sendo está técnica utilizada em 
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pesquisas envolvendo exercício físico24,25, cognição 26,27 , e  sistema nervoso 

autônomo (SNA) 28. Os estudos na área de controle inibitório que utilizaram 

NIRS, forneceram evidências de que a concentração de oxihemoglobina reflete 

o aumento do fluxo sanguíneo cerebral na área pré-frontal durante o teste de 

Stroop,  e tanto o teste de Stroop quanto o exercício físico elevam 

oxihemoglobina no Córtex Pré Frontal (CPF), sendo que o exercício pode 

melhorar a função cognitiva por meio de aumento da atividade neural na área 

pré-frontal29, pois a ativação do CPF está relacionado com a melhora do tempo 

de reação do teste de Stroop após o exercício dinâmico 30. 

 O sistema nervoso central, em especial o Sistema Nervoso 

Autônomo (SNA), não está livre de problemas relacionados à saúde. A ativação 

elevada do Sistema Nervoso Simpático (SNS) é característica de várias 

desordens metabólicas e cardiovasculares. A ação da atividade autonômica 

cardíaca pode ser estimada por meio da Variabilidade da Frequência Cardíaca 

(VFC) que é determinada pela modulação rápida e lenta, refletindo a ativação 

do sistema nervoso simpático ou parassimpático31. Em nível cerebral, a 

atividade simpática e parassimpática envolve regiões cerebrais específicas no 

que concerne à função e localização. O córtex insular direito está envolvido na 

resposta cardiovascular simpática aumentando a pressão arterial (PA) e da 

frequência cardíaca (FC), e o córtex insular esquerdo está envolvido na 

atividade parassimpática, tendo efeitos contrários32. 

       A VFC de repouso está associada com o controle inibitório33, pois, 

os indivíduos com maior VFC de repouso apresentam tempos de resposta mais 

rápidos e melhor precisão em tarefas cognitivas 34, sendo, a redução do tônus 

vagal cardíaco, relacionado a um comprometimento cognitivo35, existindo uma 
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correlação entre a VFC e o controle inibitório36. Essa correlação parece ser 

mais forte após o exercício físico, e, os resultados levantam questões sobre o 

significado psicofisiológico de diferentes sinais da VFC, tendo implicações para 

futuras pesquisas sobre a relação entre VFC e cognição36. Além disso, a VFC, 

pode ser um marcador utilizado para verificar o estresse mental 28. A carga 

mental excessiva pode ser definida como incapacidade de atenção de uma 

tarefa para outra37, sendo a VFC um indicador confiável de estresse mental 38. 

O papel do SNA na cognição é bem conhecida 39, vários estudos identificaram 

a ligação entre os circuitos inibitórios pré-frontais sub corticais e tônus vagal 

indexados por mudanças vagal nas medidas da VFC31. Portanto, os índices da 

VFC podem ser usados como biomarcadores de auto regulação top-down 

como: fatores comportamentais, cognitivos e emocionais 40. 

      Estudos têm investigado o efeito de diferentes intensidades de 

exercício físico sobre o controle inibitório, porém, os achados são 

inconsistentes. Alguns  sustentam  que  o  controle  inibitório  pode  melhorar  

em  intensidades  leve  e moderada  e  diminuir  somente  em  intensidades  

elevadas 41, 42, 43, 44.  Em  contraste,  outros indicam nenhuma alteração do 

controle inibitório em intensidades leve e moderada,  e efeitos  somente em 

intensidades elevadas 45. E outros,  a  intensidade  moderada pode diminuir a 

função do controle inibitório 46, 47. Algumas limitações metodológicas devem ser 

consideradas nos estudos acima, como exemplo, o tipo do teste do controle 

inibitório e a baixa quantidade de participantes. Portanto, entender o 

comportamento da hemodinâmica cerebral e controle autonômico cardíaca 

pode trazer ampla contribuição sobre o entendimento de seus mecanismos. 
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     O presente estudo se justifica por propor a utilização de mecanismos 

não farmacológicos na melhora do controle inibitório. O exercício físico 

realizado de forma aguda gera mudanças fisiológicas transitórias através de 

uma modulação da atividade neural. A utilização da ETCC é um recurso 

auxiliar da inibição simpática, visto que existem regiões cerebrais responsáveis 

por essa tarefa e que podem ser estimuladas por essa técnica não invasiva. 

Recentes evidências identificaram uma série de estruturas corticais envolvidas 

no controle da frequência e do ritmo cardíaco, entre elas a insula32. Sendo o 

córtex insular esquerdo responsável pela modulação parassimpática e o córtex 

insular direito pela modulação simpática32. Já existe evidências e observações 

clínicas indicando o papel crucial da insula em distúrbios cardiovasculares 

cerebrogênicos envolvidos com a morte súbita48. Nesse sentido, a ETCC 

aplicada nesta região poderá inibir a atividade simpática, podendo efetivamente 

melhorar a função cognitiva49,50, através dos seus efeitos sobre o 

fortalecimento das sinapses glutamatérgicas51, acredita-se, do ponto de vista 

da neurociência cognitiva, que a aplicação da ETCC anódica melhora a 

execução de uma tarefa 52. O CPF foi escolhido para estimulação anódica com 

base em pesquisas anteriores apresentando que a ETCC melhora o 

desempenho em tarefas cognitivas49,53, bem como, o córtex insular também 

regula a atividade nervosa autonômica, função barorreflexa 32 , pois uma alta 

VFC está associada a um melhor desempenho em tarefas envolvendo função 

executiva 34. Além disso, o córtex insular está relacionado com condições de 

estresse emocional e alterações cardíacas 54. O aumento do fluxo sanguíneo 

cerebral regional no córtex insular modula o SNA 55. Portanto, existem 

evidências consideráveis do papel do córtex insular na modulação do SNA 32. 
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 As últimas décadas têm presenciado um processo de transformação 

e de inovação tecnológica sem precedentes na área da saúde. Uma grande 

proporção das técnicas, instrumentos e recursos diagnósticos e terapêuticos 

são desenvolvidos e aprimorados a cada ano 56. A inovação tecnológica, 

quando usada em favor da saúde contribui, diretamente com a qualidade, 

eficácia, efetividade e segurança do cuidado, ou seja, quando utilizada de 

maneira adequada cria condições que contribuem para um viver saudável entre 

os indivíduos que na sociedade são produtos e produtores57. Portanto, com os 

avanços tecnológicos, novas técnicas não invasivas surgiram na tentativa de 

modular a função cerebral. Entre elas destaca-se a Estimulação Transcraniana 

por Corrente Contínua58,59,60,61. A ETCC tem se constituído numa técnica 

segura e eficaz para o tratamento de patologias de diferentes distúrbios 

neurológicos como a doença de Parkinson62,51,63, déficit de tarefa motora pós-

acidente vascular cerebral64,65, depressão66,67,68 e dor crônica 69,70. Os 

resultados apontam para a efetividade clínica desta técnica para o tratamento 

destas patologias71. Além disso, estudos apresentam a aplicabilidade da ETCC 

na promoção da saúde. Os achados desses estudos demonstraram que a 

ETCC promove: (a) melhorias na regulação autonômica cardíaca (medida pela 

variabilidade da frequência cardíaca) em atletas72; (b) melhor controle dos 

aspectos relacionados à sensação do apetite em sujeitos com sobrepeso73; (c) 

aumento do gasto energético após uma sessão de exercício físico aeróbio74; e 

(d) melhor controle autonômico cardíaco, diminuição da percepção de esforço e 

aumento do desempenho aeróbio durante exercício físico máximo75, sendo 

utilizado de forma segura nos seres humanos. Portanto, a utilização de 

mecanismos não farmacológicos de baixo custo e fácil aplicabilidade como o 
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exercício físico e a ETCC, permitirá um melhor entendimento dos mecanismos 

relacionados a alguns aspectos de saúde.      

      Considerando que a ETCC provoca alterações na atividade neuronal 

e alterações no fluxo sanguíneo cerebral 76, bem como, evidências preliminares 

apresentam que uma sessão aguda de exercício aeróbio tem impacto na 

neuroplasticidade e efeitos autônomos77. Propomos que a associação da ETCC 

com exercício físico seria uma ferramenta no combate contra uma das diversas 

agressões relacionada com a saúde, em especial o déficit cognitivo.  

      O presente estudo propôs verificar em qual intensidade de esforço 

ocorrem as melhores respostas cognitivas e hemodinâmicas cerebral 

comparada com a condição controle, além disso, analisar o efeito da 

associação da ETCC com o exercício físico sobre o CPFDL e córtex insular 

direito sobre as respostas cognitivas, hemodinâmica cerebral e autonômicas 

cardíacas. As seguintes hipóteses foram examinadas: (I) a intensidade 

moderada apresentará as melhores respostas cognitivas; (II) a ETCC anódica 

sobre o CPFDL associado ao exercício físico melhorará as respostas 

hemodinâmicas cerebrais e cognitivas.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 SAÚDE COGNITIVA 

 

      A Organização Mundial de Saúde (OMS) conceitua saúde, como um 

estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social e não 

meramente a ausência de doença 78. Com base nesse conceito, fica evidente 

que a promoção da saúde deve contemplar o ser humano numa perspectiva 

holística. Segundo as estimativas, proposta pela OMS, para o ano de 2030, a 

doença isquêmica do coração e a depressão foram as duas maiores causas 

não só de mortalidade, mas de incapacidade sobre a população em geral 78.  

       A saúde mental é parte integrante da saúde, estando intimamente 

ligada à saúde física e ao comportamento, ou seja, um estado de bem-estar no 

qual o indivíduo perceba suas próprias habilidades, sendo capaz de lidar com o 

stress normal da vida e trabalhar de forma produtiva79. Sendo assim, a saúde 

mental e a doença mental são determinadas por múltiplas interações sociais, 

psicológicas, e fatores biológicos. Além disso, mundialmente, prevê-se que 135 

milhões de pessoas tenham demência até 2050 80, e evidências 

epidemiológicas sugerem que níveis de atividade física mais elevados e 

atividade aeróbia estão associados à preservação da função cognitiva 81 e 

menor risco de comprometimento cognitivo82 . 

 A promoção da saúde mental situa-se no âmbito mais amplo da 

promoção da saúde estando associada à prevenção de transtornos mentais e 

ao tratamento e reabilitação de pessoas com doenças mentais e deficiências 79.        
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 É necessário considerar a inseparabilidade da mente e do corpo e o 

reconhecimento de que a saúde mental é fundamental para a saúde global, 

além disso, a comunidade científica tem exigido cada vez mais que a saúde 

mental seja tratada com a mesma urgência que a saúde física, pois pouca 

atenção tem sido dada à etiologia e prognóstico do declínio cognitivo, embora 

seja um componente central no processo de demência podendo ser avaliado 

ao longo do tempo 83. 

      Entretanto, aprendemos muito sobre a redução de fatores de risco e 

métodos eficazes para a prevenção de doenças crônicas e consequentemente 

uma maior expectativa de vida. No entanto, é fundamental que estes anos 

adicionais de vida sejam anos de qualidade, anos em que desfrutamos de 

saúde cognitiva, bem como a saúde física 83. Portanto, para atingir este 

objetivo, a comunidade de saúde pública deve abraçar a saúde cognitiva como 

uma prioridade, investir na sua promoção e aumentar a nossa capacidade de 

levar as descobertas científicas rapidamente para a prática de saúde pública. 

Portanto, fornecer uma estrutura para colocar a saúde cognitiva no contexto da 

saúde pública é necessário 84. Algumas áreas podem contribuir na saúde 

pública, mas as doenças vasculares e o sedentarismo são dois fatores que 

podem contribuir com o declínio cognitivo 84. Em relação ao exercício físico, 

pode ser uma ferramenta na prevenção da saúde cognitiva 85,86. Sendo assim, 

o trabalho preventivo é necessário para o tratamento da saúde cognitiva, pois 

identificar intervenções eficazes que mantenham ou melhorem a cognição seria 

uma maneira de controlar a demência e os distúrbios relacionados com o 

avançar da idade 87. Portanto, as agências de saúde pública federais, estaduais 
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e locais são fontes importantes de informações sobre questões de saúde e a 

saúde cognitiva não é exceção 84. 

       Além disso, as funções executivas são importantes em muitos  

aspectos comportamentais  do ser humano, pois de todas as características da 

função executiva, alguns estudos sugerem o controle inibitório como a mais 

importante 5. A habilidade de inibir tomadas de decisões impulsivas, respostas 

prepotentes e pensamentos desagradáveis é um aspecto de domínio  do  

controle emocional, que reflete na escolha de como reagimos e como nos 

comportamos 5. O controle executivo (ou funções executivas) se refere a 

processos cognitivos de uma ordem superior que gerenciam o controle de 

outras funções cognitivas mais básicas e orientam o comportamento ideal para 

alcançar comportamentos dirigidos a objetivos. De modo geral, o controle 

executivo é subdivido em controle inibitório (CI), memória de trabalho e 

flexibilidade cognitiva. O  CI  é  considerado  o  domínio principal  do  controle  

executivo  e  um  fator  determinante  do sucesso  escolar,  uma  vez  que  

controla  a  atenção,  o  comportamento,  o  pensamento  e/ou  emoção  para  

sobrepor  uma forte  predisposição  interna  ou  atração  externa  e  adaptar-se 

a  situações  conflituosas 5, pois a preservação destas habilidades tem 

implicações no autocontrole da saúde física e mental, proporcionando o 

desenvolvimento cognitivo, social e psicológico, atingindo aspectos de vida 

associados às funções executivas como: sucesso escolar, saúde mental, saúde 

física, qualidade de vida, sucesso no trabalho, harmonia conjugal e 

comportamento social 5. 
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2.2 MECANISMOS NÃO FARMACOLÓGICOS NA MELHORA DO 

CONTROLE INIBITÓRIO 

 

       Existe um crescente interesse nos efeitos das intervenções não 

farmacológicas sobre as funções cognitivas em condições neurológicas e 

psiquiátricas. A eficácia de terapias não farmacológicas na DA e outras 

demências 88 tem sido estudada, sistematicamente, mas a evidência não é 

clara 89. Estudos envolvendo exercício físico e DA ainda não estabeleceram o 

tipo e a dose de exercício físico necessário. Os estudos com ETCC e 

Estimulação Magnética (TMS) apresentam efeitos variáveis sobre a cognição, 

pois não há consenso quanto ao formato mais adequado, ao número de 

tratamentos, aos parâmetros de estimulação sobre a cognição 90.  

 Em relação ao exercício físico, baixos níveis de atividade física é um 

indicativo significativo do risco de atrofia cerebral, e o efeito da atrofia é visto 

apenas no lobo frontal. A promoção da participação em atividades físicas pode 

ser benéfica na atenuação da atrofia do lobo frontal durante o envelhecimento 

e na prevenção da demência 91, pois a atrofia das estruturas cerebrais está 

associada com prejuízo na função cognitiva e função de aprendizagem (o caso 

extremo é a doença de Alzheimer)92. 

 A literatura tem apresentado a influência do exercício aeróbio sobre 

a função cerebral, na melhora do controle inibitório 93,94,95. Considerando  o 

efeito agudo do exercício físico sobre o controle inibitório, a intensidade foi 

considerada um moderador primário determinante, no qual o exercício físico 

prescrito abaixo de 50% da Fax, resultou em um efeito negativo sobre o 

controle inibitório, mas quando prescrito em 64– 76% ou 77–93% da FCmáx, 
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os efeitos foram positivos, apontando que o controle inibitório pós-exercício 

parece ser dependente da intensidade 96. Além do mais, níveis mais elevados 

de atividade física têm sido relacionados a níveis mais altos de controle 

inibitório97. Vários mecanismos têm sido propostos que possivelmente 

medeiam os efeitos positivos do exercício físico sobre os mecanismos 

neurocognitivos 98. Em relação aos efeitos diretos do exercício físico, o fluxo 

sanguíneo cerebral aumentado no cérebro, pode relacionar-se com o 

funcionamento cognitivo 97.  

 Exercício físico agudo em torno do limiar ventilatório pode afetar 

positivamente o desempenho da tarefa cognitiva por causa da modulação do 

Sistema Nervoso Central (SNC). As razões para a melhora da função cognitiva 

pelo exercício em torno do limiar ventilatório parecem ser não apenas a 

facilitada pelo fluxo sanguíneo e neurotransmissores, mas também fatores 

psicológicos. No entanto, o mecanismo psicofisiológico que causa a relação do 

U invertido permanece obscuro. Metodologias avançadas para funções 

cerebrais (por exemplo, PET e ressonância magnética funcional), bem como 

estudos EEG ou animais para observar a atividade neuronal cerebral direta, 

explicarão o complicado mecanismo entre o exercício físico e os processos 

cognitivos em seres humanos 42. Portanto, a relação de exercício físico sobre o 

controle inibitório apresentam respostas positivas devido ao aumento do fluxo 

sanguíneo estando relacionado com a oferta de glicose, oxigênio, além dos 

neurotransmissores acetilcolina, dopamina, noradrenalina e adrenalina, fatores 

psicológicos e BDNF, bem como do sistema nervoso autonômico (simpático e 

parassimpático), enquanto os fatores negativos são cortisol e lactato sanguíneo 
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42. Contudo, a atividade física parece melhorar a saúde cognitiva e mental, mas 

os mecanismos não são bem estabelecidos 99. Durante o exercício, ocorre um 

aumento do fluxo sanguíneo para áreas essenciais para estimular a 

aprendizagem, revisões sistemáticas têm apresentado evidências que o 

exercício físico pode estar associado à alterações cognitivas100. Portanto, o 

exercício físico é fundamental para a prevenção do declínio cognitivo 101, pois a 

plasticidade neural (também conhecida como neuroplasticidade, plasticidade 

cerebral, plasticidade cortical, re-mapeamento cortical) é uma característica 

inerente ou habilidade para aprendizado e reaprendizagem ao longo da vida. 

Especificamente, a plasticidade neural refere-se à capacidade do SNC para 

alterar suas estruturas corticais (anatomia, organização) e funções 

(mecanismos ou processos fisiológicos) em resposta à experiência, 

aprendizagem, treinamento ou lesão 101. 

 Tanto para as populações psiquiátricas como para as não clínicas, a 

atividade física e exercício físico parecem oferecer algum benefício, como 

reduzir a morbidade em populações psiquiátricas e prevenir problemas 

psicológicos e até mesmo melhorar a saúde mental em populações não 

clínicas, bem como, parecem aliviar o sintomas de depressão, redução de 

sintomas de ansiedade e humor e alterar aspectos de stress 102.    

 A ETCC tem sido mostrada em vários estudos resultando em 

modificações da percepção, cognição, fatores comportamentais e desordens 

cerebrais, sendo uma ferramenta promissora na neurociência 103. Pesquisas 

baseadas na ETCC apresentam resultados encorajadores104. A aplicação desta 

promissora técnica de neuromodulação possui um vasto campo de 
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aplicabilidade, podendo ser utilizado na melhora da aprendizagem motora 

implícita 105 , estendendo-se ainda ao tratamento  de diferentes distúrbios 

neurológicos como a doença  de Parkinson 62, nos sintomas de Alzheimer 106 ,  

memória de trabalho 107, após acidente vascular cerebral 108, depressão 66 , 

redução do desejo de álcool 109, redução do desejo de comer e melhora a 

capacidade de resistir a comidas 110 , sendo possível reduzir o desejo pelo  

cigarro 111 e  cocaína 112. Portanto, a ETCC parece ser uma técnica efetiva e 

segura para modular a função cerebral.  

                A ETCC combinada com o treinamento cognitivo tem apresentado 

melhoras significativas no controle inibitório 113. No estudo de Stagg et al 

(2011), apresentou que a estimulação anódica potencializou uma 

aprendizagem mais rápida, quando comparada com a estimulação catódica 114. 

Sendo assim, a ETCC modula a excitabilidade cortical aumentando a 

neuroplasticidade após a aprendizagem de habilidades motoras 114. Além 

disso, a relação de exercício físico com ETCC representa uma área muito 

promissora de investigação, com numerosas aplicações diretas 104. 

        Neste cenário, técnicas de estimulação cerebral não invasiva têm 

sido utilizada para investigar o mecanismo neural de controle inibitório através 

da modulação da atividade cerebral por meio de correntes elétricas de baixa 

intensidade 115. Entre essas técnicas, a ETCC e estimulação magnética 

transcraniana (TMS) são os mais utilizadas 116. O córtex pré-frontal está 

envolvido em processos cognitivos, emocionais, motivacionais e sociais, e 

explorar as suas funções específicas é crucial para compreender a experiência 

do comportamento humano 117,118, e técnicas de imagem funcional contribuíram 
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para o entendimento dessas funções, e, além disso, a estimulação elétrica não 

invasiva, pode ajudar a melhorar a compreensão em relação aos processos 

específicos e pode fornecer protocolos importantes numa perspectiva futura 119. 

 Além das modificações nas funções neurais, a ETCC promove 

também um aumento do fluxo sanguíneo e da oxigenação cerebral76. Portanto, 

podemos assumir que técnicas que proporcionem um suprimento adicional do 

O2 durante o exercício físico, constituem-se em estratégias extremamente 

interessantes para potencializar o desempenho físico, bem como, a associação 

entre a ETCC e exercício físico, podem relacionar-se com possíveis ganhos em 

tarefas cognitivas. O controle autonômico tende a ser alterado com uma 

redução do ramo parassimpático e aumento do ramo simpático, sendo 

importante em implicações clínicas120. A hiperatividade do SNS é um fator de 

risco adicional para o desenvolvimento de diversas complicações 

cardiovasculares.  

3 OBJETIVOS  
 

3.1 Objetivo geral 

 

Analisar os efeitos da intensidade do exercício físico e da estimulação 

transcraniana por corrente contínua associado ao exercício físico agudo sobre 

controle inibitório, oxigenação cerebral e regulação autonômica cardíaca em 

adultos. 
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3.2 Objetivos específicos 

 

• Verificar a intensidade de esforço na qual ocorre melhores controle inibitório, 

oxigenação cerebral e controle autonômico cardíaco; 

• Verificar o efeito combinado da ETCC e exercício físico sobre controle 

inibitório, oxigenação cerebral e controle autonômico cardíaco. 

4 MÉTODOS 
 

4.1 Amostra 

 

      Para o estudo foram recrutados por conveniência 20 homens adultos 

fisicamente ativos, com idade entre 23± 4,6; massa corporal 72,2±14,5 kg; 

estatura 1,71±0,05 m; IMC  24,7±1,6 kg/m². Todos os sujeitos foram 

informados sobre a importância de alguns cuidados de se evitar o consumo de 

bebidas alcoólicas, uso de tabaco e prática de atividade física extenuante antes 

da coleta dos dados. Sendo estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: a) 

totalidade das respostas negativas ao Physical Activity Readiness 

Questionnaire (PARQ); b) caso o sujeito venha apresentar alguma resposta 

negativa no PARQ, deverá apresentar um atestado cardiológico de aptidão 

física. Sendo excluídos do estudo sujeitos que: a) presença de doenças 

cardiovasculares, metabólicas, ou doença neurológica; b) fumar ou uso de 

substâncias ergogênicas; c) doenças cardiovasculares, respiratórias, músculo, 

neurológica, ou problemas esqueléticos que pode impedir o desempenho do 

exercício físico. 
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   Todos os sujeitos foram informados sobre os procedimentos 

utilizados, possíveis benefícios e riscos atrelados à execução do estudo, 

condicionando posteriormente a sua participação de modo voluntário através 

da assinatura do termo de consentimento livre e informado. O estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (CEP/UFRN), parecer número 262.642/2013. O protocolo de 

pesquisa foi delineado conforme as diretrizes propostas na Resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde sobre pesquisas envolvendo seres humanos. 

4.2 Protocolo experimental 

 

4.2.1 Estudo 1:  

 

Figura 1. Desenho experimental do estudo 1. ACL = aclimatação ao 

laboratório. TC = teste cognitivo. 
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      Os indivíduos compareceram ao laboratório quatro vezes, de forma 

randomizada e dias alternados, para as seguintes condições experimentais: 

condição controle (CC), condição leve (CL), condição moderada (CM), 

condição vigorosa (CV), conforme o desenho experimental (Figura 1). Durante 

as quatro visitas, os indivíduos foram tratados da seguinte forma: Período de 

aclimatação com o laboratório (ACL) por 10 minutos, após esse período, 

registro das variáveis da atividade cerebral, controle inibitório e Variabilidade da 

Frequência Cardíaca (VFC), totalizando 10 minutos distribuídos em: 05 minutos 

de atividade cerebral e 05 minutos de TC. Finalizado esse momento, os 

indivíduos foram submetidos às condições do estudo: controle ou exercício 

físico. Na condição controle, os voluntários permaneceram sentados por 30 

minutos, numa condição sedentária. Na condição exercício físico, a prescrição 

do exercício foi baseada pela Percepção Subjetiva de Esforço (PSE). A PSE 

pode ser utilizada como prescrição de exercício cardiorrespiratório 

apresentando uma forte correlação com VO2máx, Frequência Cardíaca e 

concentrações de lactato121. A PSE é recomendada pelo American College of 

Sports Medicine (ACSM) como uma ferramenta na prescrição e monitoramento 

da intensidade do exercício 122, sendo um marcador confiável na regulação da 

intensidade do exercício123.  Nas CL, CM e CV, os voluntários foram orientados 

a pedalar nas zonas de PSE: 9-11 (leve), 12-13 (moderada) e 14-17 (vigorosa) 

como descrito pelo ACSM 121. Vale destacar que durantes as diferentes 

intensidades a PSE apresentou valores nas CL < CM < CV (P<0,05). Mais 

detalhes sobre a condição exercício físico são apresentados no item 4.3.  
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      Inicialmente, foi utilizado o procedimento denominado de ancoragem 

de memória para o uso da escala de esforço percebido de Borg. De modo 

resumido, as seguintes informações foram repassadas: “O esforço percebido é 

definido como a intensidade do esforço, estresse, desconforto e/ou fadiga que 

é sentida durante a realização do exercício físico. Nós gostaríamos que você 

inicialmente pedalasse, e, utilize os números desta escala para nos informar 

sobre o que seu corpo sente durante o esforço. Observe atentamente o número 

7 na escala, descritor numérico de “extremamente fácil”. Este número 

representa o seu mais baixo esforço imaginável. Agora observe o número 20 

da escala, descritor numérico de “esforço máximo”. Este número representa o 

seu mais alto esforço imaginável. Se você sentir um esforço como algo entre o 

mais baixo esforço imaginável (designado como 7) e o mais alto esforço 

imaginável (designado como 20), então aponte para um dado número entre 7 e 

20. A cada minuto do exercício físico, nós solicitaremos para você apontar para 

um dado número que deve informar o que seu corpo como um todo está 

sentindo, incluindo as suas pernas e sua respiração, durante o esforço. 

Lembre-se, não há números certos ou números errados. Durante toda a 

realização do estudo, uma escala de esforço percebido de Borg, foi fixada no 

campo visual dos voluntários.  

      Finalizado esse momento, os indivíduos ficaram sentados em 

recuperação (recup), e, após 15 minutos refizeram o TC, pois quando a tarefa 

cognitiva é solicitada logo após o término do exercício físico, apenas as 

intensidades muito leve, leve e moderada apresentam efeitos benéficos. No 

entanto, quando a tarefa é aplicada de 11 – 20 minutos após o término do 
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exercício físico são observados efeitos benéficos em intensidades mais 

severas 96. Durante toda a coleta foi avaliada a atividade cerebral. 

 

4.2.2 Estudo 2:  

 

Figura 2. Desenho experimental do estudo 2. ACL = aclimatação ao 

laboratório. TC = teste cognitivo; ETCC = estimulação transcraniana por 

corrente contínua. 

 

      O desenho do estudo 2 foi similar ao estudo 1, sendo acrescentado o 

momento ETCC real ou sham. A estimulação foi aplicada de forma 

randomizada. Os procedimentos foram os mesmos adotados no estudo 1, 

sendo que o NIRS foi retirado da cabeça do voluntário para a montagem do 

estimulador. A ETCC está descrita no item 4.6. Finalizada a estimulação, o 

equipamento foi retirado do indivíduo e iniciado o processo de remontagem do 

NIRS. Com o equipamento devidamente montado, foi registrada a atividade 
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cerebral, e iniciado o exercício físico na intensidade moderada. Não houve 

diferença significativa entre a FCRETCC= 133, 7 ± 17,4 vs FCRSHAM= 134,2 ± 

18,3; e PSEETCC 13 ± 0,5 vs PSESHAM 13 ± 0,8 (P>0,05).  

      Após o exercício físico, foi iniciado o período de recuperação, sendo 

adotado o mesmo comportamento apresentado no estudo 1. Após 15 minutos 

do fim do exercício físico, foi realizado o teste cognitivo. Após, no mínimo, 48h 

e, no máximo, 168h, os indivíduos retornaram ao laboratório para visitas 

seguintes.    

 

4.3 Exercício físico 

 

Previamente ao exercício físico recomendado para o dia de intervenção, 

os participantes realizaram um aquecimento com intensidade entre 30-50 W 

mantendo 60-70 rotações por minuto, com duração de cinco minutos. Na 

sequência, iniciaram o exercício físico no ciclo ergômetro (CG 04 - 

Inbramed/Inbrasport®). Os participantes realizaram, em dias diferentes e ordem 

aleatória, três protocolos retangulares numa intensidade leve, moderada ou 

vigorosa guiada pela PSE 122,124. A cada minuto de cada um dos exercícios 

retangulares, os participantes reportaram sua PSE geral pela escala de Borg 

de 15 pontos125, que foi fixada dentro de seu campo de visão, e, caso a carga 

esteja subestimada ou superestimada, foi feito um ajuste de 5-10 watts na 

tentativa de alcançar a intensidade desejada. Todos os testes foram realizados 

aproximadamente no mesmo período do dia. Dada a forte relação entre PSE e 

intensidade do exercício, especialmente se conhecido por um indivíduo, a PSE 
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pode ser utilizada como uma guia subjetiva para avaliar a intensidade do 

exercício 126. Sendo assim, uma vez que esta relação é conhecida, o indivíduo 

é solicitado para regular a intensidade do exercício com valores específicos de 

PSE dentro de uma faixa-alvo que é considerado apropriada para o 

indivíduo122.  

 

4.4 Tarefa cognitiva 

 

 A tarefa cognitiva (TC) adotada foi o Teste de cores de Stroop 

(TCS). O TCS é baseado em três etapas, as duas primeiras congruentes e a 

última incongruente. Os dedos indicador e médio da mão direita permaneceram 

sobre as teclas das setas da esquerda (←) e da direita (→), respectivamente, 

que são acionadas conforme cada estímulo. Na etapa 1 (figura 3, esquerda), 

retângulos nas cores verde, azul, preto e vermelho são apresentados, 

individualmente, no centro do monitor. Nos cantos inferiores do monitor, 

respostas em correspondência ou não com a cor do retângulo são exibidas até 

que o participante responda à tentativa pressionando as teclas esquerda (←) 

ou direita (→). Na etapa 2 (figura 3, centro), tanto os estímulos quanto as 

respostas são exibidos na condição de palavras, sempre em cor branca. 

Computa-se como acerto quando o estímulo e a resposta coincidam. Por 

último, na etapa 3 (figura 3, direita), a palavra de uma das quatro cores é 

exibida em cor incompatível. O avaliado é instruído a pressionar a tecla 

correspondente à cor da palavra e inibir a resposta para a identidade da 
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palavra. Em todas as etapas os estímulos são apresentados de forma 

automática e aleatória. O tempo de reação (TR) em milissegundos (ms) e o 

percentual de erros (%) cometidos em cada etapa são registrados. 

 

  

 

 

Figura 3. Modelo de visualização das etapas do Stroop test.  
 

 Foi adotado o rememoramento da TC previamente a cada sessão. 

Os indivíduos foram submetidos a 5 blocos de exercícios, totalizando 

aproximadamente 5 minutos de tarefa cognitiva. 

 

4.5 Variabilidade da Frequência Cardíaca 

 

      Um cinto trasmissor (Polar WearLink® W.I.N.D) foi colocado no peito 

de cada sujeito, após ser molhado, tal como descrito pelo fabricante. Foi 

utilizado um cardiofrequencímetro (Polar® RS 800) para registro batimento a 

batimento da FC monitorada a cada 5 segundos durante o repouso e cada fase 

subsequente da avaliação. Os avaliados foram mantidos em repouso na 

posição supina, durante 10 minutos. Os voluntários foram estimulados a 

permanecerem acordados e mentalmente relaxados ao longo da coleta. 
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      O protocolo de coleta da VFC utilizado foi o recomendado pela Task 

Force (1996)31. A frequência respiratória não foi controlada nesse estudo, pois 

pesquisas anteriores têm apresentado similar reprodutibilidade nos índices de 

VFC entre respiração espontânea e controlada127. Para análise da VFC 

utilizaremos o método linear, no domínio do tempo (DT) e domínio da 

frequência (DF) 128. O índice no domínio do tempo foi: raiz quadrada da média 

dos quadrados das diferenças entre os intervalos RR sucessivos (RMSSD), no 

domínio da frequência foram: [LF(nu) – Baixa frequência 0.04-0,15Hz, HF(nu) – 

Alta frequência 0,15-0,4Hz,31. Foram evitados segmentos não estacionários, 

uma vez que a estacionaridade é um pré requisito para análise lineares129. Na 

análise linear foi utilizado 5 minutos de melhor estacionaridade.  

      Os registros dos intervalos R-R (iR-R) foram editados manualmente 

através de inspeção visual para retirada de “outliers”. Entretanto, julgar 

estacionaridade por inspeção visual pode ser inadequada130. Por isso, na 

inspeção visual foi adotada a forma duplo cego para selecionar os trechos. 

Posteriormente, os registros foram automaticamente filtrados pelo software 

Polar Precision Performance (versão 3.02.007). Na análise linear os resultados 

foram armazenados em arquivos de texto e transferidos para o software HRV 

Kubios (Universidade de Eastern Finland). 

 

4.5 Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua 
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      A corrente elétrica foi imposta por meio de um aparelho portátil com 

um jogo de baterias para gerar a corrente aplicada (9V). Este aparelho possui 

na sua parte frontal um botão que permite determinar se haverá passagem de 

corrente ou não, um regulador da intensidade da corrente e uma luz de led que 

permanece acesa tanto durante a estimulação efetiva quanto durante a 

placebo. Acoplado ao aparelho há um multímetro digital que monitora 

constantemente a intensidade da corrente elétrica em mA e é utilizado para 

controlar a intensidade da corrente aplicada ao escalpo. A corrente anódica e 

catódica é aplicada por meio de dois eletrodos de silicone eletricamente 

condutivos (7 x 5 cm; 35 cm²). Os mesmos são envoltos por uma esponja 

umedecida com solução salina (NaCl 150mM). Os sujeitos receberam 

estimulados por 20 minutos com intensidade de corrente de 2 mA (0,057 

mA/cm²). Previamente a colocação dos eletrodos, foi realizada uma assepsia 

de modo que reduza a impedância da pele. Posteriormente, conforme o 

sistema internacional EEG 10-20, o eletrodo catódico foi posicionado sobre o 

couro cabeludo na região T4, visando inibir o córtex insular direito (simpático) e 

o anódico na região F3 sobre CPF (Figura 4). 

     Todos os indivíduos participaram da sessão ETCC real e Sham de 

forma randomizada e contrabalanceada, realizando a TC antes e após 

condição experimental. Vale ressaltar que os aspectos de segurança para 

aplicação da técnica são considerados confiáveis tendo em vista que a ETCC 

não causa efeito térmico sob os eletrodos, e também, não eleva os níveis de 

enolase específica de neurônios (marcador de dano de neurônios) (27;28). 

Além disso, pela técnica de imagem por ressonância magnética não foram 
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verificadas edemas ou alterações na barreira hematoencefálica e no tecido 

cerebral decorrentes da ETCC 133. No que se refere aos aspectos cognitivos, 

não foram verificados efeitos adversos com a ETCC (7). O ETCC é constituído 

basicamente por quatro componentes principais: (1) eletrodos: ânodo e cátodo; 

(2) amperímetro ou multímetro: medidor de intensidade de corrente elétrica; (3) 

potenciômetro: componente que permite a manipulação da intensidade da 

corrente; e (4) um jogo de baterias para gerar a corrente aplicada. A fonte de 

energia elétrica é obtida através da associação em série de 3 baterias de 9 

volts resultando em uma tensão total de 27 volts. Esta tensão é aplicada nos 

extremos de um potenciômetro (reostato) com resistência igual a 100 kOhms. A 

função do potenciômetro é de possibilitar uma tensão ajustável variando de 0 

até 27 volts. As informações referentes à construção do estimulador elétrico 

foram obtidas em Boggio (2006). 

     O uso do equipamento consiste basicamente de eletrodos, um sobre 

o córtex cerebral e outro nas regiões supra orbital ou ombro contralaterais, e, 

posteriormente, é imposta uma corrente elétrica contínua (2 mA) por um 

período de 10-20 minutos que modifica a excitabilidade cortical. O estímulo de 

corrente anódica aumenta a excitabilidade cortical, enquanto que o estímulo de 

corrente catódica tem o efeito oposto 134,61. Deste modo, a ETCC promove 

tanto a ativação ou inibição de uma determinada região cerebral de acordo com 

a corrente elétrica imposta (anódica ou catódica) 71.  
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Figura 4. Visualização topográfica (esquerda) e tridimensional (direita) da 

montagem de eletrodos da estimulação transcraniana por corrente contínua 

utilizada no presente estudo. 

 

4.6 Análise da atividade cerebral 

 

      A atividade cerebral foi avaliada a partir do monitoramento da 

hemodinâmica cerebral através das concentrações absolutas de HbO, Hb, 

Hbtot. Desse modo, foi utilizado o NIRS no domínio da frequência. Para análise 

dos dados, utilizaremos 16 fontes de luz infravermelha e 2 tubos detectores 

fotomultiplicadores, que foram divididos em 2 geometrias simétricas cada uma 

contendo quatro pares de emissores e um detector. Cada par de emissores, 

comportam comprimentos de onda de 690 e 830 nanômetros, distribuídos em 

distâncias distintas em relação ao detector. Duas geometrias foram 
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posicionadas na testa do avaliado, precisamente sobre as regiões Fp1 e Fp2, 

que correspondem a região do CPF polo frontal (Figura 5). 

       A luz infravermelha foi gerada na fonte (110 MHz) e conduzida até o 

tecido através de fibras ópticas com 400 µm de diâmetro. Retornará ao detector 

por meio de fibras ópticas com diâmetro de 3 mm. As fontes de luzes são 

acesas de maneira alternada ciclicamente, evitando a possibilidade de duas 

luzes acenderem ao mesmo tempo. Para cada ciclo de coleta foram realizadas 

oito aquisições de dados. A transformada rápida de Fourier foi utilizada para 

obter a média das oito formas de onda e aquisição das estimativas das 

intensidades de AC, DC e atraso de fase para cada canal, resultando em uma 

frequência de amostra correspondente a 31,25 Hz. Estes valores foram 

utilizados para calcular posteriormente as concentrações de HbO, Hb, Hbt 

através de uma rotina no Matlab®.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Desenho esquemático dos optodos do aparelho de espectroscopia 

por infravermelho próximo (NIRS; superior). As cores vermelhas indicam as 
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fontes de luz e a cinza indica o detector de fótons. Colocação dos optodos na 

região frontal da cabeça (inferior) nas regiões equivalentes a Fp1 e Fp2, no 

sistema internacional de EEG 10/20, respectivamente. 

4.7 Tratamento estatístico 

 

Os dados foram tratados inicialmente mediante procedimentos 

descritivos. O teste de Shapiro Wilk foi utilizado para avaliação da normalidade 

dos dados. Caso a normalidade seja confirmada, o ANOVA two-way (2 

condições X 3 momentos) com medidas repetidas foi utilizada para comparar 

as respostas do controle inibitório, VFC e atividade cerebral entre as condições. 

A esfericidade dos dados foi verificada por meio do teste de Mauchly, e quando 

este não for assumido, foi adotada a correção de Greenhouse-Geisser. Caso 

necessário, foi utilizado o teste post hoc de Tucker para a identificação pontual 

das diferenças. A significância das análises foi assumida quando P < 0,05.  

A análise post-hoc do poder estatístico para as diferenças nas respostas 

do teste de Stroop e oxigenação cerebral entre as sessões foi feito para 

determinar a potência obtida, com base no tamanho da amostra investigada 

(n=20), um alfa de 0,05, e o tamanho do efeito alcançado. Para análise de 

ANOVA two-way de medidas repetidas, o poder alcançado para a interação da 

condição por tempo para o tempo de reação e acurácia no teste de Stroop foi 

98% e 73%, respectivamente. O poder alcançado para a interação da condição 

por tempo para a oxihemoglobina, desoxihemoglobina e hemoglobina total foi 

96%, 97% e 98%, respectivamente. 
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5 RESULTADOS 
 

5.1 Estudo 1: Efeito agudo da intensidade do exercício sobre o controle 

inibitório e oxigenação cerebral em adultos saudáveis. 

 

     Tabela 1 apresenta os resultados obtidos na fase incongruente do 

teste de Stroop e hemodinâmica cerebral. Para o TR, houve interação condição 

x tempo (P<0,001), mas não houve efeito do tempo e da condição (P>0,05). O 

percentual de erro mostrou efeito principal do tempo e interação condição x 

tempo (P<0,05), mas não houve efeito da condição. Na oxigenação cerebral, a 

oxihemoglobina, houve interação condição x tempo (P<0,001), apresentando 

efeito do tempo (P<0,001), e da condição (P>0,022). Na desoxihemoglobina, 

não houve interação condição x tempo (P>0,05) e não houve efeito do tempo e 

da condição (P>0,05). Na hemoglobina total, houve interação condição x tempo 

(P<0,001), apresentando efeito do tempo (P<0,001), e da condição (P<0,001). 
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Tabela 1. Efeito agudo da intensidade do exercício sobre o controle inibitório e oxigenação cerebral.  

 Controle Leve Moderada Vigorosa P valor 

 Pré Pós Pré Pós Pré Pós Pré Pós Tempo Condição Interação 

Teste de Stroop            

TR (ms) 1409,7±181,4 1473,8±197,1
 

1468.6±171.5 1437.6±175.4
a
 1485.2±236.5 1424.8±210.7

a 
 1530.5±258.1 1475.0±210.9

a 
 0,116 0,260 <0,001 

Erro (%) 3,38 ± 2,34 6,44±3,42
a 

4,92±3,69 5,58±3,76 5,50±3,87 5,58±4,87 4,58±3,58 6,33±3,85
a 

<0,001 0,837 0,026 

Oxigenação cerebral            

Oxihemoglobina (µM) 0,8 ± 0,8 1,5 ± 1,4 0,6 ± 0,5 1,7 ± 0,8a,b  0,4 ± 0,3 3,2 ± 2,3a,b 0,5 ± 0,5 2,0 ± 1,0a, b <0,000 0,022 <0,001 

Desoxihemoglobia (µM) -0,4 ± 0,4 -0,2 ± 0,9 -0,2 ± 0,3 -0,1 ± 0,7 -0,1 ± 0,3 -0,1 ± 1 -0,1 ± 0,4 -0,1 ± 0,9 0,429 0,545 0,940 

Hemoglobina total (µM) 0,5 ± 0,7 0,6 ± 1,5 0,3 ± 0,6 1,6 ± 1,2 a,b 0,3 ± 0,6 3,1 ± 2,5a, b 0,4 ± 0,6 2,9 ± 2,8a, b <0,001 <0,001 <0,001 

Nota: a= P<0,05 em relação ao momento pré da mesma condição; b= P<0,05 em relação condição controle. 

 

 



46 

 

A Figura 6 apresenta a comparação de pares do delta [pós – pré] do TR, 

percentual de erro da fase incongruente do teste de Stroop. Referente ao TR, 

houve diferença entre as condições (F(3, 57)=7,33, P<0,001, ƞ2p=0,278). Post hoc 

de Bonferroni mostrou que a condição moderada e vigorosa teve valores menores 

do TR comparado a condição controle (P<0,01). O percentual de erro não foi 

diferente entre as condições (X2(3)=7,24, P=0,095). 

Figura 6. Efeito agudo da intensidade do exercício aeróbio sobre o tempo de 

reação (A), % erro (B) da fase incongruente do teste de Stroop.  a= P<0,05 em 

relação à condição controle. 

 

      A figura 7 apresenta os resultados da hemodinâmica cerebral durante o 

exercício físico. Referente a oxihemoglobina, houve uma diferença entre as 

condições (F(2,0,  40,7)=48,51 P<0,001, ƞ2p=0,708). Post hoc de Bonferroni mostrou 

que todas as condições foram maiores que a condição controle (P<0,001). Além 

disso, as condições moderada e vigorosa tiveram valores maiores que a condição 

leve (P<0,001). Para a desoxihemoglobina, não houve diferença entre as 

condições (F(3, 60)= 2,63, P=0,058, ƞ2p=0,111). A hemoglobina total apresentou 

diferença entre os grupos F(3, 60)=  35,37, P<0,001, ƞ2p=0,639). Post hoc de 

Bonferroni mostrou que todas as condições de exercício físico apresentaram 

valores maiores que a condição controle (P<0,01). A condição moderada e 
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vigorosa foi maior que a condição leve (P<0,05). A condição vigorosa foi maior 

que a condição moderada (P<0,05). 

 

 

Figura 7. Efeito agudo da intensidade do exercício aeróbio sobre a 

oxihemoglobina (A), desoxihemoglobina (B) e hemoglobina total (C) durante o 

exercício físico. a P <0,05 em relação a condição controle; b P<0,05 em relação a 

condição leve; c P <0,05 em relação a condição moderada. 

 

    A Figura 8 apresenta a comparação dos deltas [pós-exercício – pré-

exercício] da oxihemoglobina, desoxihemoglobina e hemoglobina total.  Referente 

a oxihemoglobina, houve uma diferença entre as condições (F(3,0;57)=7,418, 

P<0,001, ƞ2p=0,281). Post hoc de Bonferroni mostrou que as intensidades 

moderada e vigorosa foram maiores que a condição controle (P<0,001). A 

condição leve, não apresentou nenhuma significância entre as condições 

(P>0,05). Para a desoxihemoglobina, não houve diferença entre as condições (F(3, 

57)= 0,133, P=0,940, ƞ2p=0,007). A hemoglobina total apresentou diferença entre 

as condições F(3, 57)=  7,488, P<0,001, ƞ2p=0,283). Post hoc de Bonferroni 

mostrou que as intensidades moderada e vigorosa foram maiores que a condição 
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controle (P<0,01). A condição leve, não apresentou nenhuma significância entre 

as condições (P>0,05). 

 

             

Figura 8. Comparação dos deltas [pós-exercício – pré-exercício] da 

oxihemoglobina (A), desoxihemoglobina (B) e hemoglobina total (C).   a= P <0,05 

em relação a condição controle        
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5.2 ESTUDO 2: Efeito da estimulação transcraniana por corrente contínua 

associado ao exercício físico agudo sobre controle inibitório, 

oxigenação cerebral e regulação autonômica cardíaca em adultos 

saudáveis 

 

A Figura 9 apresenta os resultados da hemodinâmica cerebral durante os 

30 minutos de exercício físico na condição ETCC real, Sham e controle. Houve 

diferença entre as condições tanto para a oxihemoglobina, (F(2, 38)=66,95; 

P<0,001; ƞ2p=0,779) quanto a hemoglobina total (F(2, 38)=  46,88; P<0,001; 

ƞ2p=0,712). A análise de post hoc mostrou que as condições ETCC e sham 

apresentaram valores maiores de oxihemoglobina e hemoglobina total comparado 

a condição controle (P<0,001). Entretanto, não houve diferença entre as 

condições na desoxihemoglobina, (F(2, 38)= 2,33, P=0,276, ƞ2p=0,066). 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Comportamento da hemodinâmica cerebral durante o exercício físico moderado após 

estimulação transcraniana por corrente contínua (placebo e real) e na condição controle (sem 

estimulação e sem exercício físico) sobre a oxihemoglobina (A), desoxihemoglobina (B) e 

hemoglobina total (C). Valores são apresentados como média e desvio padrão. 
a 

= P <0,05 em 

relação à condição controle.  

 

Em relação a atividade hemodinâmica cerebral após o exercício, sobre a 

oxihemoglobina houve um efeito do tempo (F(1, 19)= 41,07; P<0,001; ƞ2p=0,684), 

condição (F(2,0, 38)= 5,01; P<0,012; ƞ2p=0,209), bem como interação condição x 
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tempo (F(2,0, 38)= 7,59; P<0,002; ƞ2p=0,286). Análise de post hoc revelou que 

houve aumento da oxihemoglobina pós-exercício em ambas condições 

experimentais comparado à controle (P<0,05), e ainda que a condição de ETCC 

real resultou em um maior aumento da HbO2 comparado também à condição 

sham (Figura 10A). Similarmente, a hemoglobina total mostrou efeito do tempo 

(F(1, 19)= 25,28; P<0,001; ƞ2p=0,571), condição (F(2, 38)=  7,69; P<0,002; ƞ2p=0,288) 

e interação condição x tempo (F(2, 38)=8,55; P<0,001; ƞ2p=0,310). A análise de 

post hoc revelou que houve aumento da hemoglobina total pós-exercício em 

ambas condições experimentais (P<0,05; Figura 10C). Contudo, a 

desoxihemoglobina não mostrou qualquer tipo de efeito (P>0,05; Figura 10B). 

  

 

 

 

Figura 10. Efeito agudo da estimulação transcraniana por corrente contínua associada ao 

exercício físico aeróbio moderado sobre a oxihemoglobina (A), desoxihemoglobina (B) e 

hemoglobina total (C). Valores são apresentados como média e desvio padrão. a = P <0,05 em 

relação ao momento pré da mesma condição; 
b
 = P<0,05 em relação ao mesmo momento da 

condição controle; c = P <0,05 em relação ao mesmo momento da condição sham. 

      

 Sobre o TR houve efeito da interação condição x tempo no TR (F(2, 38)= 

15,37; P<0,001; ƞ2p=0,447), mas não houve efeito do tempo nem da condição 

sobre essa variável (P>0,05). O post hoc de Bonferroni mostrou que o TR foi 

reduzido somente após a condição ETCC real (P<0,001) enquanto após a 

condição controle houve aumento (P<0,001; Figura 11A). Na condição sham não 

houve modificação do TR. Já para o percentual de erro houve efeito do tempo 
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(F(1, 19)= 5,84; P<0,026; ƞ2p=0,236) e interação condição x tempo (F(2, 38)= 6,22; 

P<0,005; ƞ2p=0,247). Não houve efeito da condição (P>0,05). O post hoc de 

Bonferroni revelou que houve um aumento no percentual de erro da condição 

controle (P<0,001; Figura 11B). 

Quando analisado a mudança real ocorrida [∆= pós – pré] o TR foi diferente 

entre as condições (F(2, 38)=10,00; P<0,001; ƞ2p=0,345), sendo menor na condição 

ETCC real comparada ao controle (P<0,02; Figura 11C). Similarmente, o 

percentual de erro foi diferente entre as condições (F(2, 38)=6,2; P<0,005; 

ƞ2p=0,247), sendo menor na condição de ETCC real que na condição controle 

(P<0,02; Figura 11D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Efeito agudo da estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) associada ao 

exercício aeróbio moderado sobre o tempo de reação (A), percentual de erro (B) em valores 

absolutos pré e pós-exercício + ETCC e alteração (∆= pós – pré) no tempo de reação (C) e 

percentual de erro (D) da fase incongruente do teste de Stroop. Valores são apresentados como 
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média e desvio padrão. 
a
 = P<0,05 em relação ao momento pré da mesma condição. 

b
 = P<0,05 

em relação à condição controle do mesmo momento. 

 

      A tabela 2 apresenta os resultados da VFC durante os 30 minutos de 

exercício físico na condição controle, Sham e ETCC real. Houve diferença entre 

as condições tanto para a RMSSD (ms) (F(2, 38)=52,2; P<0,001; ƞ2p=0,755), LF 

(nu) (F(2, 38)=  18,7; P<0,001; ƞ2p=0,525) e HF (F(2, 38)=  17; P<0,001; ƞ2p=0,501). A 

análise de post hoc sinalizou que a condição controle apresentou as respostas 

autonômicas cardíacas melhores que as condições Sham e ETCC real (P<0,001). 

Entretanto, não houve diferença entre as condições Sham e ETCC real (P>0,05). 

Em relação ao comportamento da VFC após exercício físico, foi encontrada 

diferença apenas no componente RMSSD (ms) (F(2, 38)=3,9; P<0,028; ƞ2p=0,190). 

A análise de post hoc sinalizou que a condição controle apresentou o índice 

RMSSD melhor que as condições Sham e ETCC real. Entretanto, não houve 

diferença entre os componentes LF e HF nas condições controle, Sham e ETCC 

real (P>0,05). 
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Tabela 2. Resultados da variabilidade da frequência cardíaca durante os 30 minutos de exercício 

e após exercício físico na condição controle, Sham e ETCC real.  

Durante exercício Controle Sham ETCC P 

RMSSD (ms) 53,4 ± 27,7 5,7 ± 4 a 5,6 ± 4,1 a <0,01 

LF (nu) 68,2 ± 12,8 84,4 ± 5,5 a 83,2 ± 6,9 a <0,01 

HF (nu) 31,3 ± 12,8 15,9 ± 5,9 a 16,7 ± 6,9 a <0,01 

Após exercício     

RMSSD (ms) 53,4 ± 27,7 32,3 ± 20,9 a 35,8 ± 29 a <0,01 

LF (nu) 68,6 ± 12,8 72,5 ± 13,7 73 ± 14,5 >0,05 

HF (nu) 31,3 ± 12,8 27,4 ± 13,7 26,9 ± 14,5 >0,05 

Nota: RMSSD- raiz quadrada da média dos quadrados das diferenças entre os intervalos RR 

sucessivos LF (n.u.) – banda de baixa frequência por unidade normalizada; HF (n.u.) – banda de 

alta frequência por unidade normalizada. 
a
 = P<0,05 em relação a condição controle. 

 

6 DISCUSSÃO 
 

      O objetivo do estudo foi analisar o controle inibitório e hemodinâmico 

cerebral no córtex pré-frontal após a realização de exercício aeróbio em diferentes 

intensidades. Os resultados (pré x pós) demostram que as intensidades leve, 

moderada e vigorosa promoveram aumento da oxihemoglobina, indicando 

aumento da atividade no córtex pré-frontal, concomitantemente com a melhora no 

controle inibitório, observado pela redução no tempo de reação, obtidos no teste 

de Stroop (tabela 1). Além disso, observa-se um aumento da oxigenação nos três 

domínios de intensidades comparado com a condição controle. As intensidades 

moderada e vigorosa apresentaram uma maior oxigenação. Ademais, a análise 
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em conjunto das variáveis do estudo (ex: % erro; ∆ oxihemoglobina; ∆ tempo de 

reação) indicam que as intensidades moderada e vigorosa parecem ser mais 

efetivas.      

     Portanto, o principal achado do estudo 1 foi que o controle inibitório e as 

respostas hemodinâmicas foram melhores nas intensidades moderada e vigorosa. 

Nossa principal hipótese é que o aumento da oxigenação cerebral provocada pela 

intensidade moderada e vigorosa pode ter influenciado na melhora do tempo de 

reação, a hipótese fisiológica que pode explicar esses  efeitos  se  refere  ao  

aumento  do fluxo  sanguíneo  cerebral 29, pois os estudos apresentam que o fluxo 

sanguíneo pré-frontal durante o exercício é um mecanismo utilizado para 

examinar mudanças cognitivas 18, além disso, a função cognitiva melhorada pode 

ser relacionada com à ativação neural cerebral 46.        

      No entanto, o aumento da oxigenação cerebral em intensidade leve 

parece não ter causado efeito suficiente para promover melhorias no tempo de 

reação em comparação com os outros domínios de intensidade. Assim, 

intensidade moderada e vigorosa apresentam benefícios agudo sobre a cognição. 

Nosso estudo corrobora com a revisão sistemática de Rooks, et al. (2010), 

indicando que a oxigenação pré-frontal medida com NIRS em pessoas saudáveis 

durante exercício físico incremental, aumenta entre as intensidades moderadas e 

vigorosas, em seguida, caindo em intensidades muito vigorosa135. Portanto, a 

intensidade do exercício parece ser determinante para a cognição.  

      Os benefícios cognitivos em intensidades moderada e vigorosa já são 

descritos na literatura. Portanto, levando em  consideração  o  comportamento  

diante  da  prática  de  exercício físico, cerca de 96,7% da população Brasileira 
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não atinge a recomendação mínima de 30 minutos de exercício físico contínuo de 

intensidade moderada em  cinco ou mais dias  da  semana  recomendado  pelo  

Colégio  Americano  de  Medicina  do  Esporte 136. Sendo assim, considerando 

que nosso estudo apresentou melhores respostas cognitivas nas intensidades 

moderada e vigorosa, para o estudo 2 adotamos a intensidade moderada, pois é 

uma intensidade que tende a gerar mais prazer ao individuo, pois de acordo com 

o estudo de Parfitt et al. 2012, a PSE em torno de 13 esteve associada às 

respostas afetivas prazerosas 124. Além disso, o exercício físico agudo numa 

intensidade moderada tem sido relacionado com a melhora do controle inibitório, 

verificada na maior ativação hemodinâmica no CPDL. 27 Ademais, exercitar-se na 

intensidade moderada também favorece respostas psicofisiológicas positivas 137 

(ex: prazer, bem-estar) reforçando a cadeia causal: exercício físico – aderência, o 

que aumenta a possibilidade de maiores benefícios cognitivos advindos da prática 

de exercício físico.        

      A melhora cognitiva através do exercício físico é justificada pela 

atividade no córtex pré-frontal 138. Essa região cerebral, tem sido associada a 

funções executivas como memória de trabalho, atenção seletiva e flexibilidade 

cognitiva, sendo a região hierarquicamente mais elevada no controle de 

processos cognitivos 139. A prática de exercício físico promove o aumento da 

oxigenação no córtex pré-frontal 24,140 modulando a velocidade no processamento 

cognitivo tanto de forma aguda 26,141, quanto crônica 138,142. A exemplo disto, 

Yanagisawa et al 141 evidenciaram em um delineamento de estudo agudo, que a 

melhora cognitiva observada após 10 minutos de exercício físico em intensidade 

moderada foi devido ao aumento na atividade do córtex pré-frontal observado 

através da NIRs. No presente estudo, a redução no TR observadas nas 
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intensidades leve, moderada e vigorosa, provavelmente aconteceram devido ao 

aumento da oxihemoglobina no córtex pré-frontal nas três condições de 

intensidade, fato que não ocorreu na condição controle. Por sua vez, na condição 

controle a oxihemoglobina no córtex pré-frontal não sofreu alterações (pré vs pós 

exercício), resultando no aumento no TR e no percentual de erro. Os dados do 

grupo controle, reforçam o efeito do exercício físico na hemodinâmica cerebral do 

córtex pré-frontal e consequentemente no controle inibitório observados no 

presente estudo.  

      Contudo, os  estudos  que  observaram  o  efeito  agudo  do  controle 

inibitório  em relação ao  tempo de reação  e  precisão de acertos, durante 

diferentes intensidades  do  exercício  físico,  os  resultados  são  controversos  e  

inconsistentes46,143,144,145,146. Além disso, estudo envolvendo exercício físico agudo 

e cognição é necessário o controle das questões metodológicas como: 

intensidade e volume do exercício, nível de aptidão física dos avaliados, testes 

cognitivos específicos para os objetivos desejados, duração do tempo do teste 

cognitivo, tipo de exercício ( bicicleta ou esteira).  

 Nossos resultados apresentam que durante o teste de Stroop ocorre 

um aumento na oxihemoglobina no CPF sem alterar a desoxihemoglobina, 

sugerindo um aumento do fluxo sanguíneo cerebral e esse aumento esteve 

correlacionado com a melhora da função cognitiva, pois as alterações na 

oxihemoglobina são consideradas um indicador mais sensível das mudanças nos 

processos do fluxo sanguíneo29, sendo que as alterações na oxihemoglobina, 

refletem uma ativação mais direta da ativação cortical147,  sugerindo que quanto 

maior a resposta da oxihemoglobina no CPF melhor o controle inibitório.  



57 

 

 Nossos resultados são consistentes com estudos anteriores que 

avaliaram a resposta cognitiva em diferentes intensidades medindo a resposta 

cerebral, confirmando a importância da oxigenação cerebral no CPF durante as 

tarefas cognitivas 44, pois nossos resultados apresentaram que uma maior 

concentração de oxihemoglobina no CPF esteve associada com um tempo de 

reação mais rápido. 

 Os resultados desse estudo apresentam a importância do exercício 

físico sobre a saúde cognitiva, pois agudamente o exercício aumenta a 

oxigenação cerebral e permite que os indivíduos tenham melhores funções 

cognitivas em suas atividades diárias, reforçando a proposta do exercício físico 

como uma estratégia de prevenção no combate à saúde mental. 

      No estudo 2 foi utilizado a ETCC associada ao exercício aeróbio em 

intensidade moderada para modular a atividade cerebral, controle inibitório e 

regulação autonômica cardíaca em adultos saudáveis. Os principais resultados 

foram que a ETCC associada ao exercício aumentou a atividade cerebral por 

meio de uma maior oxigenação pós esforço. Da mesma forma, houve melhoras 

no desempenho cognitivo através de uma redução no tempo de reação no teste 

de Stroop. 

      Após o exercício, na condição ETCC real, os indivíduos apresentaram 

uma maior concentração de oxihemoglobina comparada a condição controle (sem 

ETCC e exercício físico) e Sham (ETCC placebo + exercício físico). Uma maior 

concentração de oxigênio propicia um ambiente neuronal mais favorável dando 

um maior suporte a demanda neuronal, possivelmente contribuindo para um 

menor tempo de reação e menor cometimento de erros. Essa hipótese foi 
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corroborada em parte uma vez que a sessão de ETCC promoveu melhoria no 

tempo de reação sem modificar os erros, em relação à condição sham. O fato de 

a desoxihemoglobina não ter sido modificada, possivelmente é resultado do 

aumento no fluxo sanguíneo 95. Apesar de ser esperado que com a atividade 

neuronal haja um aumento na hemoglobina sem o oxigênio, a oferta de sangue é 

da ordem de 5 a 6 vezes maior que a demanda que causa uma remoção 

(washout) da desoxihemoglobina, resultando em uma diminuição ao invés de 

aumento dos seus níveis 95. As modificações encontradas na hemoglobina total foi 

um reflexo das alterações na oxihemoglobina. 

 Adicionalmente, é importante destacar que durante o exercício físico 

não houve diferença entre a condição de ETCC real e Sham. Esses resultados 

podem indicar que o aumento do fluxo sanguíneo durante o exercício físico é 

independente da capacidade da ETCC de modular a atividade cerebral. As 

diferenças encontradas foram apenas em relação a condição controle, pois os 

indivíduos não receberam aplicação de corrente elétrica e não realizaram 

exercício físico. Após o exercício físico, no entanto, a ETCC real foi capaz de 

potencializar ou manter o alto fluxo sanguíneo cerebral, comparada tanto a 

condição controle quanto a ETCC placebo/Sham. Portanto, a ETCC parece não 

influenciar o aumento no fluxo sanguíneo durante o exercício físico moderado, 

mas desempenha um papel importante na manutenção desse fluxo após o 

mesmo. 

 Os resultados da melhora cognitiva com o a ETCC corroboram com 

outros estudos na literatura 150. Recentemente, Brunoni e Vanderhasselt150 

conduziram uma revisão sistemática e meta análise de estudos sobre os efeitos 
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da estimulação cerebral não invasiva (ETCC e estimulação transcraniana 

magnética repetitiva) no desempenho cognitivo de indivíduos saudáveis e 

pacientes clínicos. A área de estimulação considerada para análise foi o córtex 

pré-frontal dorsolateral, mesma região estimulada no presente estudo. Os 

resultados apontaram que a estimulação cerebral não invasiva é efetiva em 

melhorar o desempenho cognitivo. Interessantemente, quando analisado apenas 

a ETCC foi verificado que há uma melhora apenas do tempo de reação, mas não 

da quantidade de erros e acertos 150, similarmente ao que foi demonstrado no 

presente estudo. Umas das possibilidades sugeridas para explicação dessa 

melhora seletiva é o desenho do experimento de forma cruzada. Nesse sentido, a 

participação no mesmo experimento múltiplas vezes poderia resultar em uma 

melhora da acurácia devido ao aprendizado com a repetição da tarefa. 

      Nesse sentido, os mecanismos da ETCC parecem estar atrelados ao 

aumento da eficiência neuronal 81,82. Recentemente, Pelletier et al. 82 em uma 

revisão da literatura propuseram que a estimulação anódica apesar de 

hiperpolarizar o terminal do axônio aumenta a liberação de neurotransmissores, 

causado por aumento no nível de cálcio intracelular. Adicionalmente, os 

receptores de tropomiosina quinase são atraídas para o terminal sináptico, além 

da hiperpolarização de dendritos basais e despolarização dendritos apicais pós-

sinápticos aumentam facilitação das modificações iônicas mediadas pelos 

receptores do ácido α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazol propiônico (AMPA) e 

receptores N-metil-D-aspartarto (NMDA) 82. De fato, Monte-Silva et al. 148 

mostraram que a ETCC aumentou a plasticidade neuronal, induzindo potenciação 

de longo prazo, e estes efeitos foram bloqueados através da administração de 
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antagonistas farmacológicos dos receptores N-metil-D-aspartarto (NMDA). 

Portanto, a somação dos efeitos da ETCC e do exercício físico pode ter resultado 

na maior oxigenação cerebral pós exercício físico, contribuindo para um melhor 

controle inibitório. 

As mudanças induzidas pela ETCC sobre a hemodinâmica cerebral  

ajudam a esclarecer os mecanismos subjacentes às alterações regionais 

induzidas pela ETCC e validam o uso do NIRS como um possível método não 

invasivo para monitorar o efeito da neuromodulação 151. Sendo assim, a 

combinação da ETCC com outras intervenções pode ser realizada com relativa 

facilidade dada a natureza e simplicidade da aplicação116. Assim, a ETCC é um 

técnica promissora sob uma variedade de doenças neuropsiquiátricas, sendo 

essa técnica capaz de induzir  alterações nas redes neurais atuando nas funções 

cognitivas 116. Não existe uma explicação única de como a ETCC anódica pode 

aumentar a disponibilidade de oxigênio, uma hipótese é que a ETCC aumente a 

excitabilidade dos neurônios e este "trabalho" extra precisa ser fornecido um 

oxigênio extra para atividade, podendo também afetar as propriedade elétricas 

dos astrócitos 151. Portanto, pesquisas baseadas na ETCC apresentam resultados 

encorajadores e a associação da ETCC com o exercício físico parece uma 

intervenção promissora para potencializar a melhora cognitiva 152. Portanto, a 

ETCC representa uma ferramenta no combate a saúde cognitiva 153, o mecanismo 

dos neurotransmissores154 e aumento do fluxo têm sido apresentadas 155. Sendo 

assim, nossos resultados evidenciaram que associação entre ETCC e exercício 

físico podem ser usados para avaliar e explorar as respostas cognitivas em 

adultos saudáveis, sendo uma estratégia preventiva na saúde cognitiva. 
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A redução do ramo parassimpático da frequência cardíaca está associada 

com comprometimento cognitivo 156. Considerando que a VFC e a variabilidade da 

pressão arterial (VPA) são inversamente correlacionadas, e fisiologicamente, a 

pressão arterial é mantida constante para manter a perfusão adequada para 

órgãos vitais, incluindo o cérebro, o mecanismo barorreflexo tem um papel 

importante na manutenção da perfusão através da modulação do SNA, pois 

indivíduos com disfunção autonômica cardíaca, indicados pela VFC reduzida, são 

mais propensos ao aumento da VPA, estando relacionado com disfunção 

cognitiva156. Além disso, o ramo parassimpático está envolvido com estresse 

mental relacionado com os elementos cognitivos e emocionais157.  

 Pensando nisso, utilizamos a proposta da montagem da ETCC como 

um recurso auxiliar da inibição simpática, podendo efetivamente melhorar a 

função cognitiva através de um aumento vagal. Contudo, nossos resultados 

indicaram que entre a ETCC real e simulada, não houve diferença nos 

marcadores autonômicos cardíacos. De acordo com o estudo de Okano et. al. 

(2017), a ETCC aplicada sobre o córtex insular esquerdo antes do exercício físico 

não promove efeito sobre o controle autonômico cardíaco durante o exercício 

físico dinâmico de alta intensidade em indivíduos sedentários 158. Similarmente, 

Brunoni et al. (2013) também não modificaram a VFC de repouso em adultos 

saudáveis 159. Apenas um estudo, no nosso conhecimento, avaliou os efeitos da 

ETCC sobre o córtex insular durante o exercício aeróbio dinâmico, diminuindo a 

Frequência Cardíaca, Percepção Subjetiva de Esforço e modulando a retirada 

parassimpática em ciclistas em exercício físico 75. Além disso, o estudo de 

Montenegro et al. (2011) aumentou a atividade parassimpática e diminuiu a 



62 

 

atividade simpática em atletas bem treinados em comparação com indivíduos não 

atletas, em repouso, ratificando a hipótese que a ETCC pode ser capaz de atingir 

áreas cerebrais profundas relacionadas com o sistema nervos autônomo, sendo 

que esse efeito depende do nível de condicionamento físico 72.   

      Contudo, segundo o estudo de Schestatsky et al. (2013) os resultados 

apresentaram: metade dos estudos de estimulação cerebral não invasiva falhou 

em mostrar mudanças significativas na modulação do SNA; não há consenso  

significativo das mudanças do SNA induzidas por estimulação cerebral ao ajustar 

múltiplas variáveis; há uma falta de estudos que avaliem os efeitos do SNA nos 

distúrbios neurológicos e falta de estudos utilizando manobras provocativas para 

estudar tanto os mecanismos da estimulação quanto a função do SNA; não há 

consenso sobre os melhores parâmetros de estimulação necessários para induzir 

modificações significativas na função autonômica. Em resumo, não há evidência 

conclusiva dos efeitos da estimulação sobre SNA incluindo o seu efeito 

terapêutico potencial para distúrbios autonômicos 160. 

 É importante destacar que os participantes do presente estudo 

apresentaram um nível de acertos de 94,4%, 94,8 e 96,5% nas sessões de ETCC 

real, placebo e controle, respectivamente. Isso evidencia que provavelmente 

houve um efeito teto no qual pode ter mascarado e efeito da ETCC sobre os 

níveis de erros. 

 Poucos estudos utilizaram adultos jovens como amostras 

experimentais, a maioria deles os utilizavam apenas como grupo comparativo93. 

Nesse contexto, o presente estudo apresenta como principal novidade, o fato de 

que o exercício físico de intensidade moderada é capaz de melhorar o controle 
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inibitório de adultos jovens através da redução do tempo de reação e da 

diminuição do cometimento de erros. Portanto, apesar da melhora cognitiva 

produzida pelo exercício físico ser controversa em adultos jovens e do alto 

controle inibitório da amostra, o protocolo de exercício físico utilizado no presente 

estudo gerou melhoras cognitivas agudas. 

      Os resultados do presente estudo corroboram com a literatura, 

confirmando que a função executiva é uma das mais beneficiadas pelo exercício 

físico. Colcombre e Kramer 164 realizaram um estudo de meta análise a respeito 

do efeito cognitivo do exercício físico em diferentes funções cognitivas, e 

evidenciaram que apesar de diversos aspectos cognitivos serem melhorados com 

o exercício físico, o tamanho do efeito é desproporcionalmente maior para a 

função executiva. No presente estudo mostramos que o exercício aeróbio em 

intensidade moderada foi capaz de melhorar um dos componentes da função 

executiva que é o controle inibitório. Nesse sentido, indivíduos com menor 

controle inibitório tendem a ter um pior desempenho nessa fase devido a maior 

comentimento de erros ou por necessitarem de mais tempo para dar a resposta, o 

que representa o conflito de informações. 

      O exercício físico, particularmente em intensidade moderada, resulta na 

liberação de neurotrofinas que aumentam a plasticidade neuronal e seu 

funcionamento165. Uma das principais neutrofinas estudadas é o fator de 

crescimento neuronal derivado do cérebro (BDNF) 166. O BDNF tem sido 

apontado como um dos principais mediadores da melhora cognitiva proveniente 

do exercício físico 166,167. Em um estudo com roedores, Vaynman, Ying e Gomez-

Pinilla 167 mostraram que o bloqueio dos receptores de BDNF em um grupo de 
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roedores diminuiu o controle inibitório, avaliado pelo aprendizado e memória. 

Assim, apesar não ter sido medido no presente estudo, o aumento nos níveis de 

BDNF podem ter mediado os efeitos cognitivos do exercício físico. 

Algumas limitações devem ser consideradas em nosso estudo. Na 

utilização do NIRS, a profundidade de penetração da luz infravermelha é limitada 

em áreas superficiais do córtex cerebral (3-4 cm de profundidade). Assim, 

impossibilitando a análises de possíveis conectividade com regiões mais 

profundas (sub corticais). No entanto, apesar de suas limitações, o NIRS ainda é 

o melhor instrumento até o presente momento em estudos com exercício físico, 

em virtude de permitir menos influência dos artefatos do movimento em 

comparação com outros equipamentos de neuroimagem. 

      Além disso, a ausência de uma condição apenas com ETCC (sem 

exercício) ou apenas exercício ajudaria compreender se os efeitos foram 

resultados isolados de uma das intervenções ou resultado real da combinação 

delas. Similarmente, a ausência de uma medida de marcadores neuronais de 

plasticidade como BDNF poderia nos ajudar a compreender melhor os 

mecanismos pelos quais a ETCC associada ao exercício foi capaz de modular a 

atividade cerebral. Estudos futuros devem considerar esses fatores na condução 

de novas pesquisa nessa temática. 
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7 CONCLUSÃO 
 

      Portanto, o presente estudo conclui que uma sessão de exercício físico 

realizado nas intensidades moderada e vigorosa promove melhora no controle 

inibitório e hemodinâmica cerebral. Ademais, considerando as outras variáveis do 

estudo (% erro; ∆ oxihemoglobina; ∆ tempo de reação), os resultados indicam que 

a intensidade moderada e vigorosa parece ser a alternativa mais eficiente.  

      Os resultados também mostram que a ETCC associada ao exercício 

aeróbio em intensidade moderada pode modular a atividade cerebral (maior 

oxigenação pós-esforço) melhorando o tempo de reação sem modificação no 

nível de erros.    

      Esses resultados sugerem que práticas não farmacológicas de baixo 

custo, fácil aplicabilidade e não invasiva podem ser uma ferramenta útil para 

melhora cognitiva nesse público, atuando de forma preventiva aos efeitos 

deletérios do envelhecimento que começam a ocorrer a partir da meia-idade. 
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