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RESUMO 

 

Relação entre aptidão cardiorrespiratória e desempenho das funções 

executivas e atenção sustentada de meninos e meninas de 11‒16 anos: 

um estudo transversal 

 

Autora: Ludmila Lucena Pereira Cabral 

Orientador: Prof. Dr. Jônatas de França Barros 

 

Durante a adolescência, as meninas iniciam a maturação puberal mais cedo do que os 

meninos da mesma faixa etária. Os hormônios sexuais contribuem nas mudanças 

estruturais e funcionais do cérebro, podendo afetar substancialmente a capacidade 

cognitiva nesse período. Embora hajam evidências de que a aptidão cardiorrespiratória 

está positivamente relacionada a capacidade das funções executivas na infância, essa 

relação na adolescência e sua especificidade do sexo é limitada. Portanto, o objetivo foi 

analisar a relação entre aptidão cardiorrespiratória e desempenho das funções executivas 

e atenção sustentada de escolares de 11‒16 anos. Os participantes neste estudo 

transversal incluíram 57 meninas e 75 meninos, de uma escola privada da cidade de 

Natal‒RN, Brasil. Cada participante completou um teste de corrida progressivo para 

determinar o consumo de oxigênio pico (VO2pico), testes computadorizados cognitivos, 

questionário de sonolência diurna e outros fatores com potencial para influenciar o 

desempenho físico e cognitivo (idade, estágio puberal e índice de massa corporal). Os 

resultados são expressos em betas não-padronizados e intervalos de confiança de 95%. 

Entre as meninas, 73,7% apresentaram uma aptidão cardiorrespiratória na zona de saúde 

e, entre os meninos, 72%. Após ajustamento para as covariáveis, um maior VO2pico foi 

associado com melhor desempenho sobre a flexibilidade cognitiva nas meninas, 

verificado pelas categorias completas (β = 0,174; IC 95% 0,035, 0,314; P = 0,015) e 

erros persistentes (β = -0,710; IC 95% -1,265, -0,155; P = 0,013) na tarefa de 

classificação de cartas de Berg. Já nos meninos, um maior VO2pico foi associado com 

melhor desempenho sobre o planejamento e resolução de problemas, verificado pelo 

tempo de planejamento na tarefa de torre de Londres (β = -105,7; IC 95% -206,9, -4,5; 

P = 0,041). Em conclusão, os achados deste estudo transversal sugerem que a relação 

entre aptidão cardiorrespiratória e funções executivas em escolares de 11-16 anos é 

específica do sexo. Maiores níveis de aptidão cardiorrespiratória relacionaram-se a 

melhor desempenho da flexibilidade cognitiva nas meninas, e a melhor desempenho do 

planejamento e resolução de problemas nos meninos. 

 

Palavras-chave: aptidão física, neuropsicologia, cognição, puberdade. 
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ABSTRACT 

 

Relationship between cardiorespiratory fitness, executive functions 

and sustained attention performance of boys and girls aged 11-16 

years: a cross sectional study 

 

Author: Ludmila Lucena Pereira Cabral 

Advisor: Prof. Dr. Jônatas de França Barros 

 

During adolescence, girls begin pubertal maturity earlier than boys in the same age 

range. The sexual hormones contribute in structural and functional brain changes, which 

may substantially affect cognitive capacity in this time period. Even though there are 

evidences that cardiorespiratory fitness is positively related to executive function 

capacity in childhood, this relationship in adolescence and its sex specificity is limited. 

Therefore, the aim of our study was to verify the relationship between cardiorespiratory 

fitness, executive function and sustained attention performance in schoolchildren aged 

11‒16. For this, 57 girls and 75 boys from a private school in the city of Natal, Rio 

Grande do Norte, Brazil, participated in our study. Each participant completed a 

progressive running test to determine peak oxygen consumption (VO2peak), 

computerized cognitive tests and questionnaires for daytime sleepiness as well as other 

factors that might influence physical and cognitive performance (age, pubertal stage and 

body mass index). Results are expressed as unstandardized betas and 95% confidence 

intervals. 73.7% of girls and 72% of boys presented healthy levels of cardiorespiratory 

fitness. After adjusting for covariates, we found that a higher VO2peak was associated 

which better performance in cognitive flexibility in girls, which was assessed through 

categories completed (β = 0.174; 95% CI 0.035, 0.314; P = 0.015) and persistent errors 

(β = -0.710; 95% CI -1.265, -0.155; P = 0.013) in Berg’s card sorting test. However, in 

boys, a higher VO2peak was associated with better performance in planning and problem 

solving, assessed through planning time in the tower of London test (β = -105.7; 95% CI 

-206.9, -4.5; P = 0.041). In conclusion, the findings in our transversal study suggest that 

the relationship between cardiorespiratory fitness and executive function in school 

children aged 11‒16 years is specific to each sex. Higher levels of cardiorespiratory 

fitness were related to better cognitive flexibility performance in girls, and to the better 

planning and problem solving performance in boys. 

 

Keywords: physical fitness, neuropsychology, cognition, puberty 
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1 INTRODUÇÃO 

As funções executivas se referem ao conjunto de processos cognitivos 

responsáveis pela manutenção do comportamento, da emoção e do pensamento (1–3). 

De forma simples, essas funções podem ser organizadas em quatro subdomínios, 

incluindo controle inibitório, memória de trabalho, flexibilidade cognitiva e 

planejamento (4). Integradas as funções executivas, a atenção sustentada torna um 

indivíduo capaz de focar sobre estímulos específicos por longos períodos, uma 

capacidade essencial para um bom desempenho cognitivo utilizado na execução da 

maioria das atividades diárias (5). O córtex pré-frontal, uma região cerebral relacionada 

às funções executivas, tem papel essencial sobre o controle executivo (3). No entanto, 

substratos fisiológicos subcorticais como hipocampo, núcleo caudado, amígdala e 

cerebelo parecem estar subjacentes às funções executivas (6,7).  

O desenvolvimento dessas regiões cerebrais é dependente da maturação do 

indivíduo, experiências e estímulos externos, impactando diretamente a capacidade 

cognitiva e o desenvolvimento comportamental (8,9). No período da puberdade, as 

mudanças estruturais e funcionais no cérebro ocorrem concomitantes a melhora dos 

domínios cognitivos para garantir uma boa função executiva na vida adulta (10). A 

adolescência é um período marcado por aumento da produção de hormônios sexuais 

relacionadas à puberdade e maturação cerebral acelerada (11). Evidências apontam a 

substancial contribuição dos hormônios sexuais nas modificações estruturais sobre o 

volume de áreas subcorticais (i.e., hipocampo, amígdala, tálamo) durante toda a fase da 

puberdade (10–12). Adicionalmente, o aumento de hormônios esteroides sexuais 

circulantes determinam o aumento de sinapses, neurogênese hipocampal (13) e aumento 

da plasticidade cerebral (14). Observa-se, então, que estão bem estabelecidas as 

alterações neuroanatômicas decorrentes dos hormônios sexuais esteroides durante a 

adolescência. No entanto, as modificações estruturais e funcionais no cérebro ocorrem 

de forma distinta entre meninos e meninas (15). Uma possível explicação é que as 

meninas apresentam maturação puberal cerca de um a dois anos mais cedo que os 

meninos da mesma faixa etária (16,17). Além disso, nos anos iniciais da puberdade 

existe uma distinção entre meninos e meninas no aprimoramento dos domínios 

cognitivos (11). Os meninos começam a ter uma precisão melhorada, enquanto as 
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meninas apresentam melhor velocidade sobre o raciocínio (11). Essa diferença no 

aprimoramento dos domínios cognitivos entre meninos e meninas pode estar 

relacionada a maturação de áreas cerebrais de forma dependente do sexo (11,12,18). 

O córtex pré-frontal, um substrato cortical relacionado às funções executivas, 

apresenta amadurecimento tardio (19,20), todavia, fatores comportamentais como a 

prática de exercício físico pode exercer efeitos benéficos sobre a maturação cerebral 

(21–24), além de proteger contra efeitos deletérios ao longo de toda vida (25–28). A 

prática regular de exercício físico promove benefícios sobre a maturação cerebral e 

desempenho das funções cognitivas, que pode ser observado pela associação entre 

aptidão cardiorrespiratória e desempenho cognitivo (29–31). Existem algumas 

evidências da relação positiva entre o nível de aptidão cardiorrespiratória e desempenho 

de diferentes subdomínios das funções executivas de crianças pré-púberes (32–40). No 

entanto, esses estudos se limitaram a relacionar apenas com crianças na pré-puberdade, 

exceto o estudo de Huang et al. (41), que estabeleceram a relação da aptidão 

cardiorrespiratória e um subdomínio das funções executivas (i.e., controle inibitório) 

numa amostra que incluiu adolescentes na puberdade (12−13 anos de idade). Assim, 

esses indícios sugerem a relação positiva entre aptidão cardiorrespiratória e desempenho 

das funções executivas de crianças na pré-puberdade, bem como a relação da aptidão 

cardiorrespiratória e desempenho do subdomínio controle inibitório na puberdade. 

Portanto, essa relação durante a adolescência é limitada apenas ao subdomínio controle 

inibitório e nenhum dos estudos supracitados investigaram essa relação de modo 

específico em cada sexo. 

Diante do exposto, o presente estudo tem a premissa de responder o seguinte 

problema de pesquisa: Há relação entre aptidão cardiorrespiratória e desempenho 

de múltiplos domínios das funções executivas e atenção sustentada de meninos e 

meninas de 11−16 anos? A hipótese teórica do estudo é que ocorrerá relação positiva 

entre aptidão cardiorrespiratória e desempenho das funções executivas de forma 

específica ao sexo em adolescentes de 11 a 16 anos. Hipotetizamos também, que alguns 

subdomínios se relacionarão somente nas meninas e outros somente nos meninos, uma 

vez que a maturação de áreas cerebrais ocorre de forma dependente do sexo (15). 
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1.1 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Embora esteja bem estabelecida a relação entre aptidão cardiorrespiratória e 

desempenho de diversos subdomínios das funções executivas em crianças pré-púberes 

(32–40), esta relação em adolescentes púberes está limitada somente ao controle 

inibitório (41). Além disso, nenhum dos estudos supracitados investigou a relação entre 

aptidão cardiorrespiratória e funções executivas específica de cada sexo (i.e., de 

meninos e de meninas de forma isolada). É importante destacar, que durante a 

adolescência as meninas iniciam a maturação puberal mais cedo do que os meninos da 

mesma faixa etária (16,17) e os hormônios sexuais contribuem na maturação cerebral, 

podendo afetar substancialmente a capacidade cognitiva nesse período (10–12). 

Portanto, torna-se essencial investigar e estabelecer a relação entre aptidão 

cardiorrespiratória e os múltiplos domínios das funções executivas (i.e., inibição, 

memória de trabalho, flexibilidade cognitiva e planejamento) em uma amostra de 

adolescentes, com a análise de dados independente para cada sexo. 
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2 OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar a relação entre aptidão cardiorrespiratória e desempenho das funções 

executivas e atenção sustentada de meninos e meninas de 11–16 anos. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Relacionar a aptidão cardiorrespiratória com a capacidade de planejamento e 

solução de problemas de meninos e meninas; 

 Relacionar a aptidão cardiorrespiratória com o desempenho da flexibilidade 

cognitiva de meninos e meninas; 

 Relacionar a aptidão cardiorrespiratória com o desempenho da memória de 

trabalho de meninos e meninas; 

 Relacionar a aptidão cardiorrespiratória com o desempenho do controle 

inibitório de meninos e meninas; 

 Relacionar a aptidão cardiorrespiratória com o desempenho da atenção 

sustentada de meninos e meninas. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 FUNÇÕES COGNITIVAS  

As funções cognitivas envolvem diversos domínios, incluindo funções 

executivas, atenção (seletiva, dividida e sustentada) e desempenho acadêmico 

(aritmética, soletração e leitura) (4). Referente a organização específica das funções 

executivas, são geridas em quatro subdomínios, incluindo controle inibitório, memória 

de trabalho, flexibilidade cognitiva e planejamento (4). 

As funções executivas estão em grande parte suportadas pelo lobo frontal, que é 

responsável pela manutenção do comportamento, emoção e pensamento (2,42,43), e são 

processos usados para direcionar as atitudes, com máximo esforço, à um objetivo, 

principalmente em situações não rotineiras (44). Existem vários modelos que oferecem 

pontos de vista diferentes acerca das funções executivas, no entanto, de modo geral, são 

definidas por um conjunto de processos cognitivos de ordem superior, influenciados por 

processos cognitivos de nível inferior (1,2), que permitem planejamento estratégico e 

solução de problemas, flexibilidade cognitiva e comportamentos direcionados à 

objetivos (6,45). Alguns autores suportam a visão que as funções executivas consistem 

em um conjunto de componentes múltiplos relacionados, mas separáveis (46–48). 

Wiebe et al. (49), no entanto, encontraram evidências de que as funções executivas são 

um componente unitário em crianças de 2 a 6 anos de idade.  

O córtex pré-frontal exerce um papel essencial no funcionamento executivo, 

especialmente porque compreende mecanismos neuronais para armazenamento 

temporário de informações e interações dinâmicas e flexíveis entre elas, demostrada 

através da modulação da conectividade funcional entre o córtex pré-frontal e outras 

estruturas corticais e subcorticais, variando de acordo com as características da tarefa ou 

do contexto temporal da tarefa (3). Além da taxa desigual com que os domínios 

cognitivos amadurecem, as habilidades das funções executivas se desenvolvem de 

forma divergente entre indivíduos, como o controle inibitório que, de modo geral, inicia 

seu desenvolvimento na infância e chega ao seu auge maturacional na adolescência; a 

memória de trabalho, no entanto, continua a evoluir ao longo da idade adulta. Porém, 

cabe salientar que de acordo com as demandas cognitivas das atividades rotineiras, 

alguns indivíduos podem desenvolver um controle inibitório mais eficiente, enquanto 
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outros podem apresentar um melhor desempenho em tarefas que envolvem a memória 

de trabalho (50). Por fim, não se pode limitar a importância das funções executivas 

somente ao período da infância, visto que são igualmente cruciais na vida adulta, 

incluindo, por exemplo, conquista de emprego e sucesso na carreira (51), fazer e manter 

amizades (52), controle de peso corporal (53), além da capacidade de resistir ao abuso 

de substâncias viciantes (54). 

3.1.1 Planejamento e solução de problemas 

O planejamento é um subdomínio das funções executivas que se refere a 

capacidade de organizar informações e fixá-las em tempo real para solucionar um 

problema de forma mais eficiente (55). É uma parte essencial na definição de metas, 

pois envolve a capacidade de planejar ações com antecedência e abordar uma tarefa de 

forma organizada, estratégica e eficiente (56,57). Embora as habilidades de planejar 

surjam após os quatro anos de idade (58), elas continuam a se desenvolver até a idade 

adulta (59). O córtex pré-frontal parece ser uma importante região da rede cortical 

responsável pelo planejamento (55). Onde as principais áreas ativadas em seu 

processamento incluem o giro frontal médio e a parte adjacente do sulco frontal inferior, 

além do córtex pré-central e do giro cingulado anterior e, principalmente, no córtex pré-

frontal dorsolateral (60) 

A princípio, a tarefa clássica denominada Torre de Hanói era utilizada para 

avaliar déficits de planejamento, especialmente em populações com lesões no lobo 

frontal (56), porém, Schallice (61) propôs alterações e a substituição da antiga tarefa 

pela Torre de Londres, agora usada com frequência para estudar a capacidade de 

planejamento em populações clínicas e não clínicas, visto que a tarefa alternativa Torre 

de Londres possui maior capacidade de armazenamento a curto prazo (61). O principal 

objetivo dessa tarefa é a eficiência na solução de problemas usando a abordagem de 

solução perfeita, onde o número de tentativas é a medida da eficiência, ou seja, quanto 

mais tentativas para se alcançar o objetivo final menos eficiente é a solução (56). 
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3.1.2 Flexibilidade cognitiva 

Tal domínio refere-se a habilidade que o sujeito tem de olhar as mesmas 

situações de diferentes perspectivas, alternar rapidamente entre tarefas, ajustar de forma 

flexível as exigências ou prioridades, é o “pensar fora da caixa” (43). Essa flexibilidade 

é necessária para enfrentar novos desafios imprevistos, utilizando informações 

relevantes (i.e, armazenadas na memória) para tomada de decisão (44). É a capacidade 

de responder com rapidez e precisão frente ao inesperado, em situações complexas e 

mudanças rápidas (43).  

A flexibilidade cognitiva inicia o desenvolvimento entre 7–9 anos, torna-se 

madura aos 10 anos (62), mas continua a melhorar ao longo da adolescência e idade 

adulta, alcançando seu pico entre 21–30 anos de idade (63). Esse subdomínio depende 

de outras habilidades, incluindo controle inibitório, memória de trabalho e atenção (1). 

Para ter sucesso na flexibilidade cognitiva é necessário detectar o que modificou no 

cenário, direcionar a atenção aos elementos que estão em curso, depois inibir as 

respostas anteriores para então formular uma nova estratégia (64). As regiões cerebrais 

geralmente envolvidas nessa mudança flexível são: a junção frontal inferior 

(responsável por inibir conjunto de respostas anteriores, atualizando regras), o córtex 

pré-frontal ventrolateral (promove a seleção da estratégia mais eficaz, sequenciando as 

ações de forma hierárquica), o córtex parietal posterior (região de processamento da 

atenção visual), ínsula e córtex cingulado anterior (envolvidos na mudança de atenção 

para novo conjunto de respostas) (64). 

O Teste de classificação de cartas de Berg (BCST, sigla em inglês) é uma versão 

modificada do original Teste Wisconsin de classificação de cartas (WCST, sigla em 

inglês) (65). Tal instrumento é internacionalmente conhecido (66) e reconhecido como 

padrão ouro na avaliação das funções executivas (67). Esse teste vem sendo cada vez 

mais utilizado para avaliações neuropsicológicas e trata-se de uma tarefa de resolução 

de problemas, com critérios de resolução desconhecido, exigindo do respondente 

compreensão lógica do problema para que modifique sua estratégia quão rápido seja 

exigido (66). 
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3.1.3 Controle inibitório 

O controle inibitório é a habilidade de planejar com antecedência (44). 

Representa a capacidade que o sujeito tem de controlar a atenção, ter autocontrole e 

disciplina, de inibir pensamentos/emoções e comportamentos pré-existentes, resistir a 

interferência de distratores (1,35). Trata-se também da resistência ao impulso inicial, 

assim, induz o sujeito a pensar antes de agir, não ceder a estímulos externos e impulsos 

internos, sendo capaz de agir com sabedoria (43). É a capacidade que o sujeito tem de 

reduzir o comportamento impulsivo, o qual é bem evidente na adolescência (44). As 

regiões cerebrais normalmente envolvidas nessa habilidade são o córtex pré-frontal 

ventrolateral, a ínsula anterior e a junção frontal inferior (68). 

O controle inibitório é desproporcionalmente difícil para crianças jovens, de 

outro modo, crianças entre 3 e 11 anos parecem ter um controle inibitório melhor que 

adolescentes, porém vai declinando com o envelhecimento, visto que adultos mais 

velhos possuem uma pobre inibição a distratores visuais (1). Indivíduos com controle 

inibitório fraco possuem maior tendência a impulsividade e dificuldade em focar 

atenção, que são comportamentos característicos de vários distúrbios motores 

associados à agressão (69). Tais domínios são bem avaliados pelo paradigma Go/No-

Go, onde os participantes precisam realizar uma resposta motora sobre o estímulo da 

categoria “Ir”, e inibir a resposta para o outro estímulo da outra categoria “Não Ir” 

(69,70), e o requisito essencial é que a criança suprima a resposta dominante (71). 

3.1.4 Memória de trabalho 

A memória de trabalho pode ser descrita por inteligência fluida, raciocínio e 

velocidade de processamento (1,44). Muito mais do que manter a informação na mente, 

diz respeito a explorá-la combinando seus elementos de novas maneiras para solucionar 

problemas (43). Por exemplo, o raciocínio precisa da memória de trabalho para fazer 

qualquer conta de matemática mentalmente (1). O córtex pré-frontal representa um 

papel significativo na recuperação da memória (3), no entanto, outras regiões corticais e 

subcorticais são ativadas nas tarefas de memória como é caso do hipocampo (72), córtex 

pré-frontal dorsolateral, córtex pré-frontal ventromedial e córtices parietal e premotor 

(73). A memória de trabalho é essencial para nossa habilidade de ver conexões entre 

coisas aparentemente não relacionadas e para retirar elementos de um todo integrado, e, 
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consequentemente, a criatividade, pois envolve desmontagem e recombinação de 

elementos em novos caminhos, buscar na memória informações ao executar uma ou 

mais operações mentais, lembrando fatos do passado para tomada de decisões futuras 

(1).  

A memória de trabalho e o controle inibitório se apoiam um no outro. São raras 

as situações, se é que existe, que um é necessário e não o outro, visto que o indivíduo 

deve ter a informação armazenada em sua mente para saber o que é relevante ou 

apropriado e o que ele deve inibir (1). A memória é, aparentemente, um domínio 

fortemente desenvolvido no cérebro desde a infância (11), todavia, seu desenvolvimento 

continua ao longo da idade adulta (46). Um teste frequentemente aplicado para avaliar a 

memória de trabalho é a tarefa de memória de trabalho de Sternberg, cujo objetivo 

envolve buscar a informação na extensão da memória imediata (74). 

3.1.5 Atenção 

Embora esteja intimamente relacionada às funções executivas, e muitas vezes 

confundida com esta, a atenção é uma função cognitiva cujo desempenho pode ser 

mensurado principalmente através do tempo de reação em tarefas simples, e tal foco se 

concentra em uma seleção de informações perceptivas disponíveis (4). A atenção é um 

domínio subjacente que apoia as funções executivas, refere-se a capacidade de se 

concentrar em uma tarefa, ou ignorar distratores (75,76) e é a habilidade de 

concentração em estímulos, a qual compreende três subdomínios: atenção seletiva, 

atenção sustentada e atenção dividida, tais habilidades referem-se a capacidade de 

prestar atenção, manter atenção ao longo do tempo e alternar ou dividir a atenção entre 

diferentes tarefas ou estímulos, respectivamente (77). 

Estudos de neuroimagem revelam que a região cerebral mais ativadas em tarefas 

atencionais, é o córtex visual (78), embora os córtex frontal e parietal também estejam 

envolvidos no seu controle (79). A atenção sustentada é um domínio essencial para um 

desenvolvimento cognitivo saudável, que permite direcionar atividade cognitiva em 

estímulos específicos durante períodos prolongados, sendo necessária tanto para 

completar atividades planejadas quanto torna o indivíduo capaz de modificar o 

comportamento quando necessário (5). A tarefa de rede de atenção, versão modificada 

do teste de Flanker, é bastante utilizada para avaliar três componentes distintos de 
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atenção (i.e., alerta, orientação e conflito) e exige que o participante concentre sua 

atenção em um estímulo alvo, mas ao mesmo tempo deve inibir informações 

irrelevantes (80).  
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3.2 RELAÇÃO ENTRE COGNIÇÃO E DESEMPENHO ACADÊMICO 

O processo de aprendizagem demanda um bom desempenho das funções 

executivas, por exemplo, a compreensão de uma leitura requer a habilidade de 

decodificar, compreender e armazenar o conteúdo (essencial no aprendizado escolar), 

funções estas que estão diretamente relacionadas à memória de trabalho; de outro modo, 

a resolução de um problema matemático que exige raciocínio e atenção, envolve 

principalmente a flexibilidade cognitiva (36,81). Bull et al. (82) mostraram que crianças 

com boa memória de trabalho e uma melhor habilidade no funcionamento executivo 

tem uma imediata vantagem no aprendizado em ambiente escolar (82). Além disso, há 

diversas evidências da ligação direta entre o desempenho das funções executivas e 

habilidades acadêmicas, como raciocínio, leitura e aritmética (83–89). 

Os subdomínios cognitivos memória de trabalho e atenção têm sido mostrados 

por serem importantes preditores do desempenho acadêmico em crianças (90,91). As 

funções executivas podem contribuir para um melhor desempenho em tarefas de 

matemática, por exemplo, ajudando a manter informações relevantes durante o processo 

de resolução de problemas, ou buscando na memória informações aprendidas 

anteriormente, bem como a inibição pode suprimir estratégias inapropriadas (e.g., 

reprimir a adição quando a subtração é requerida); do mesmo modo, a flexibilidade 

cognitiva pode ajudar para alternar entre as estratégias de soluções (e.g., operações 

matemáticas) (84).  

Estudos de neuroimagem mostram que existe uma dinâmica interação entre o 

córtex pré-frontal e outras áreas corticais e subcorticais durante o desempenho de tarefas 

cognitivas, demonstrando que domínios das funções executivas são recrutados ao 

realizarem cada tarefa, de acordo com as características destas tarefas (3,92,93). Em um 

estudo longitudinal que avaliaram crianças aos quatro anos de idade, através da tarefa 

cognitiva Go/No-Go, sugeriram que crianças com controle de atenção eficaz, 

apresentam maior capacidade de concentração e melhor habilidade para inibir 

distratores na sala de aula, e confirmou essa hipótese dez anos depois (i.e., as mesmas 

crianças aos 14 anos de idade); além disso, mostraram que desempenho ineficiente na 

tarefa cognitiva (i.e., tarefa Go/No-Go) estava relacionado ao desenvolvimento imaturo 
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dos circuitos fronto-estriatais (94), por outro lado, a maturação desses circuitos está 

associada ao desempenho aprimorado de tarefas cognitivas (95). 

Muitas crianças e adolescentes apresentam compreensão da leitura inadequada 

(96). As crianças com distúrbios de leitura apresentam um desempenho fraco em 

aspectos específicos das funções executivas, em particular no subdomínio planejamento 

(96,97). O planejamento estratégico tem papel fundamental no reconhecimento básico 

de palavras e precisão na leitura de palavras, especialmente, na habilidade de 

organização (e.g., movimentos em excesso na tarefa Torre de Londres) (96). Os 

subdomínios específicos que influenciam a compreensão de leitura incluem memória de 

trabalho (e.g., é necessário manter o texto já lido na memória de curto prazo), 

capacidade de planejar e organizar informações (96,98,99), por isso, crianças que leem 

fluentemente, mas que não compreendem o que estão lendo, podem apresentar 

problemas nesses subdomínios do funcionamento executivo (98). 
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3.3 PUBERDADE E DESEMPENHO COGNITIVO 

A adolescência é o período de transição entre a infância e a fase adulta, e se 

inicia com as mudanças corporais influenciadas pela puberdade (100). Os limites 

cronológicos da adolescência segundo a Organização Mundial de Saúde é entre 10 e 19 

anos de idade (101), e para a Organização das Nações Unidas esse limite é entre 15 e 24 

anos (102).  

A puberdade é a etapa inicial da adolescência, de rápidas mudanças físicas, 

hormonais e fisiológicas (103), que incluem o aparecimento de características sexuais 

secundárias, como a maturação dos órgãos reprodutores (104). A idade, duração e 

intensidade desse período é determinada geneticamente e varia entre os indivíduos, 

tendo influência principalmente da idade biológica, a qual é definida por processos 

maturacionais e que sofre influências exógenas; assim, é comum encontrar indivíduos 

com a mesma idade cronológica mas com idade biológica diferente (105). Portanto, é 

importante considerar o estágio maturacional, visto que é um preditor mais forte que a 

idade cronológica no que diz respeito a mudanças fisiológicas (106) e a morfologia 

cerebral (107). De modo geral, a puberdade acontece entre 8 e 13 anos de idade no sexo 

feminino, marcado pelo aparecimento do broto mamário e, entre 9 e 14 anos, para o 

sexo masculino, marcado pelo aumento do tamanho dos testículos (108).  

A puberdade resulta em uma maturação específica e divergente do sexo que é 

impulsionada pela influência de hormônios esteroides, incluindo estrogênio e 

testosterona (100), e é um período organizacional crítico de desenvolvimento e transição 

para a vida adulta, no qual os efeitos são duradouros especialmente sobre o cérebro e o 

comportamento (11). A adolescência é um dos períodos mais importantes da vida, no 

qual acontecem consideráveis reorganizações das estruturas cerebrais, como o 

nascimento de novos neurônios (i.e., neurogênese), que tem sido relacionado com o 

comportamento cognitivo que depende do hipocampo (13). Nessa fase, o córtex pré-

frontal e o hipocampo permanecem altamente plásticos (109), portanto, é um período 

crucial para a maturação do cérebro do adolescente, especialmente porque as mudanças 

que ocorrem nessa região podem gerar efeitos a longo prazo sobre a memória e 

aprendizado (13).  
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As funções executivas começam seu desenvolvimento a partir da infância, e 

prossegue ao longo da adolescência até o início da idade adulta (46,50,110–120). O 

amadurecimento no desempenho das funções executivas é bem evidente no estudo de 

Piper et al. (121), o qual observaram através de testes cognitivos computadorizados que 

houve diferença no desempenho das funções executivas entre as diversas fases da vida 

humana (crianças, adolescentes, adultos jovens, adultos mais velhos etc.). As crianças 

(6–10 anos) precisaram realizar mais movimentos extras em relação aos adolescentes 

(11–19 anos), que por sua vez, fizeram mais movimentos extras que os adultos jovens 

(20–29 anos) para concluírem uma tarefa que avalia a habilidade de planejamento e a 

solução de problemas (i.e., tarefa Torre de Londres) (ver Tabela 1).  

Tabela 1. Resultados do número de movimentos extras e tempo de reação (segundos) 

na tarefa cognitiva Torre de Londres de acordo com os percentis (10, 50 e 90) pela 

idade.  

  Movimentos (n)  Tempos (s) 

Idade N 10 50 90  10 50 90 

6 – 8 44 7,5 27,0 57,0  150,6 265,0 503,2 

9 – 10 42 6,0 15,5 33,0  113,1 161,6 272,1 

11 – 12 32 5,0 13,0 37,7  98,4 135,6 224,4 

13 – 15 30 5,1 15,0 31,9  89,6 116,9 203,9 

16 – 19 22 4,3 8,5 22,0  73,0 120,4 245,9 

20 – 29 27 3,8 10,0 20,4  83,8 127,1 227,4 

30 – 39 40 2,1 8,0 23,0  95,8 150,7 248,8 

40 – 49 32 3,0 10,0 20,1  110,6 165,2 260,1 

50 – 59 20 2,4 11,5 37,9  106,7 159,5 293,0 

60 – 82 36 4,7 13,0 25,9  138,7 216,4 443,6 

Nota: Tabela traduzida e ajustada do estudo de Piper et al. (121). 

 

As mudanças neuroanatômicas do encéfalo acontecem de forma paralela ao 

desenvolvimento das habilidades das funções executivas, em consequência da redução 



    

 

15 
 

de volume da massa cinzenta e aumento da densidade da massa branca (122–130). De 

modo geral, a maturação acontece de forma desigual nas diferentes regiões cerebrais, 

sendo a progressão da maturação concomitante a perda de massa cinza (131). O volume 

total de massa cinza aumenta em crianças pré-púberes, seguida de uma perda amparada 

pela puberdade, ficando bem evidente em adolescentes pós-púberes, onde a maturação 

do lobo frontal amadurece de trás para frente, começando pelo córtex motor primário, e, 

notavelmente, o córtex pré-frontal dorsolateral alcança nível maturacional apenas no 

final da adolescência (ver Figura 1) (132). Em adição, um estudo prospectivo avaliando 

crianças e adolescentes entre 4–21 anos ao longo de 10 anos, evidenciaram que partes 

do cérebro associadas a funções mais básicas (e.g., áreas sensoriais e motoras) 

amadurecem mais precocemente, seguidas por áreas envolvidas na orientação espacial, 

desenvolvimento e linguagem (i.e., lobos parietais), e as áreas dos lobos frontais 

envolvidas nas funções executivas, atenção e coordenação motora, são as regiões que 

amadurecem mais tardiamente (131). 

Além disso, as mudanças físicas e hormonais que ocorrem durante a puberdade 

contribuem para as mudanças da massa branca (10,133,134), massa cinza, amígdala e 

volume do núcleo caudado na adolescência (12). De modo complementar, o volume de 

matéria cinzenta atinge um pico cerca de um a dois anos antes nas meninas do que nos 

meninos, correspondendo à diferença média de idade na puberdade, sugerindo que essa 

mudança no volume da matéria cinzenta esteja associada à maturação puberal (135). 

Essa maturação cerebral que é acentuada na adolescência até a fase adulta, vem 

acompanhada de mudanças na capacidade cognitiva, implicando numa melhor precisão 

e velocidade de desempenho, especialmente nas tarefas executivas e de raciocínio, 

observadas de forma mais evidente no final da adolescência (11). Huizinga et al. (46) 

afirmam que a maturidade do controle inibitório e da flexibilidade cognitiva são 

atingidos durante a adolescência, mas a memória de trabalho continua a amadurecer ao 

longo da idade adulta. 
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Figura 1. Ilustração por imagem de ressonância magnética da maturação do volume de 

massa cinzenta através da superfície cortical entre 5 e 20 anos de idade. Figura 

traduzida e retirada do estudo de Lenroot e Giedd (132). 

Ao estudar uma amostra de 3.500 indivíduos com idade entre 8–21 anos, Gur et 

al. (18) comprovaram os efeitos da idade sobre o desempenho de todos os domínios 

cognitivos, confirmando evidências anteriores de que mudanças maturacionais nos 

sistemas frontais implicam em grandes diferenças da infância para a adolescência, 

ficando mais evidente nos adultos jovens, tanto na acurácia quanto no tempo de reação 

das tarefas de atenção e memória (demonstrando especificidade dos testes utilizados). 

Nesse interim, as discrepâncias observadas particularmente no desempenho cognitivo e 

comportamentos associados ao estágio maturacional, podem ser explicadas pela 

divergência entre os sexos relacionado ao aumento da excreção de hormônios sexuais 

(11,12).  

Em um estudo longitudinal (⁓2 anos) conduzido com 126 adolescentes de 10–14 

anos, Herting et al. (12) utilizaram o modelo de curva de crescimento para avaliar como 

os hormônios sexuais (i.e., testosterona e estradiol) se relacionam com as mudanças no 

volume de estruturas subcorticais (através de ressonância magnética funcional). Os 

autores evidenciaram que maior nível de estradiol está relacionado ao aumento de 

matéria cinza e de matéria branca. De modo geral, os meninos apresentam maior 

tamanho cerebral que as meninas, no entanto, o volume de massa cinzenta é 
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proporcionalmente maior nas meninas (135). O aumento do estrogênio na puberdade 

feminina está relacionado ao aumento de matéria cinza em estruturas como o 

hipocampo (17), além disso, o fluxo sanguíneo cerebral é maior na matéria cinzenta do 

que na matéria branca (100).  

O fluxo sanguíneo cerebral é aumentado na infância, e, em seguida, reduz 

durante a adolescência (11,136,137). Na fase da adolescência, os padrões de 

desenvolvimento da perfusão cerebral são diferentes entre meninos e meninas, e essas 

diferenças são atribuídas em parte aos efeitos da puberdade, a qual modula as mudanças 

no fluxo sanguíneo cerebral relacionado à idade de maneira específica ao sexo (97,100) 

(ver Figura 2). Nesse sentido, a contribuição dos níveis hormonais precisa ser 

estabelecida, pois em meados da puberdade o fluxo sanguíneo cerebral começa a 

divergir, aumentando no sexo feminino enquanto vai declinando no sexo masculino, 

acentuando a divergência entre os sexos (11), que pode ser explicada pelo aumento dos 

níveis de estrogênio durante a puberdade feminina (100). A testosterona, no entanto, foi 

associada a diminuição da dilatação vascular no sexo masculino (138). Portanto, tais  

achados podem ter relevância substancial para a compreensão do desenvolvimento 

cognitivo entre os sexos (100). 

 

Figura 2. Impacto da puberdade sobre os padrões específicos do sexo na mudança do 

fluxo sanguíneo cerebral. Diferenças relacionadas a idade divergem no fluxo sanguíneo 

cerebral entre meninos (azul) e meninas (rosa). Figura traduzida e retirada do estudo de 

Satterthwaite et al. (100). 
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3.4 DIMORFISMO SEXUAL E DESEMPENHO COGNITIVO 

Entende-se por dimorfismo sexual as diferenças entre as formas corporais e 

estruturais estabelecidas pela puberdade e suas alterações hormonais, distinguindo os 

indivíduos entre os sexos masculino e feminino (139). O nível de dimorfismo sexual se 

estende inclusive para a anatomia do cérebro humano, com os homens apresentando um 

cérebro cerca de 8 ̶10% maior que as mulheres (140), mas seu desenvolvimento não 

acontece de forma linear, visto que também é dependente da idade (132). Um grande 

corpo da literatura tem documentado sobre a diferença sexual em relação a cognição e 

comportamento, cujos efeitos podem diferir entre os sexos feminino e o masculino 

(11,12,18). Referente as diferenças fisiológicas em brasileiros, de modo geral, as 

meninas atingem a puberdade mais precocemente, por volta dos 12 anos de idade, já nos 

meninos, o estirão da puberdade, em média, se dá por volta dos 15 anos (meninas: 11,6 

± 0,3 anos; meninos: 14,9 ± 0,7 anos) (141,142). Essa fase é crucial no desenvolvimento 

do corpo humano, incluindo maturação cerebral, uma vez que é uma fase que determina 

o aumento da excreção de hormônios sexuais (16). Por exemplo, altas densidades de 

sinapses no hipocampo estão associadas a altas concentrações de estrogênio (mudanças 

relacionadas ao ciclo menstrual) (143).  

O hipocampo está intimamente relacionado com a emoção e cognição (144) 

(e.g., memória de trabalho (72), processamento espacial (145), memória episódica e 

construção de imagens (146), e tal estrutura cerebral apresenta volume semelhante em 

meninos e meninas pré-púberes, porém é notavelmente maior, bilateralmente, nas 

meninas pós-púberes (11). No entanto, Cahill (147) ressalta a importância de estudar as 

diferenças entre os sexos na neurociência, visto que os hipocampos feminino e 

masculino são diferentes na estrutura anatômica. Além disso, o hipocampo é conhecido 

por ser influenciado pela liberação de hormônios esteroides sexuais (148). 

Em adição, Herting et al. (12) relacionaram o aumento do nível hormonal com 

mudanças no volume de estruturas subcorticais em adolescentes de 10–14 anos, 

acompanhados por 2 anos. Em se tratando da amígdala, maiores níveis de testosterona 

nos meninos foram relacionados com aumento do volume da amígdala esquerda e 

diminuição da amígdala direita, já nas meninas maiores níveis de estradiol foram 

relacionados com maior volume na amígdala direita, mas níveis elevados de 
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testosterona não implicou em alterações na amígdala esquerda das meninas. Em relação 

ao núcleo caudado, ambos os sexos mostraram aumento no volume em relação à 

exposição a baixos níveis de testosterona. Os autores ainda sugerem que o tálamo 

esquerdo é maior em meninos do que em meninas, enquanto no tálamo direito não foi 

encontrado alteração (12). 

De modo complementar, evidências anteriores demonstraram que as diferenças 

sexuais na estrutura e funcionamento cerebral são influenciadas pelos efeitos de 

hormônios esteroides sexuais circulantes durante críticas mudanças no desenvolvimento 

humano (139). Emergentes modificações em estruturas cerebrais durante a puberdade 

estão relacionadas com o aumento dos níveis de testosterona nos meninos e de 

estrogênio nas meninas, como é o caso do hipocampo e da amígdala (meninos) (17) e 

volume de massa cinzenta (meninas) (149). O pico de volume de massa cinza frontal 

nas meninas se dá um a dois anos antes, por volta dos 10 anos, e nos meninos esse pico 

é por volta do 11,5 anos de idade, correspondendo a diferença média de idade da 

puberdade (135).  

A diferença sexual fica bem evidente por volta dos 11 anos de idade, onde os 

meninos começam a ter uma melhor acurácia da capacidade cognitiva, enquanto as 

meninas apresentam melhor velocidade no raciocínio (11). Huang et al. (41) verificaram 

que as meninas (12,9 ± 0,6 anos de idade) apresentaram desenvolvimento puberal mais 

avançado que os seus pares da mesma idade (meninos = 13 ± 0,6 anos de idade), e as 

meninas apresentaram uma maior capacidade de acurácia em tarefas incongruentes, 

indicando que elas possuem um melhor controle inibitório comparado aos meninos. 

Além disso, o aumento da excreção hormonal durante a puberdade afeta 

consubstancialmente o comportamento, pois os adolescentes do sexo feminino ficam 

mais propensos aos transtornos de ansiedade e depressão, já os adolescentes do sexo 

masculino possuem maior facilidade de externalizar o comportamento (11).  

De modo similar, estudos envolvendo crianças pré-púberes, adolescentes e 

adultos jovens, corroboram as diferenças sexuais, mostrando que os indivíduos do sexo 

masculino apresentam uma melhor capacidade da memória de trabalho comparado aos 

seus pares do sexo feminino, sendo mais evidentes no período da transição entre pré-

puberdade e pós-puberdade (11,135). Até mesmo durante a fase adulta, há diferenças 
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sexuais sobre as respostas neurais subjacentes a capacidade de planejamento, em que 

diferentes áreas de ativação e recrutamento são dependentes do sexo, com homens 

demonstrando mais habilidades viso-espaciais e mulheres no processamento executivo 

(55). Gur et al. (18) demonstraram interação entre idade e sexo, indicando que, em 

condições normais, as meninas atingem o platô em todos os domínios cognitivos antes 

dos meninos, exceto na memória. 
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3.5 ATIVIDADE FÍSICA/EXERCÍCIO FÍSICO E DESEMPENHO COGNITIVO 

Atividade física é definida por qualquer movimento corporal produzido pelos 

músculos esqueléticos que acarretam em consumo de energia proporcional ao trabalho 

muscular, já o exercício físico representa um subgrupo da atividade física caracterizado 

por ser planejada, estruturada, repetitiva e com a intenção de melhorar ou manter 

componentes da aptidão física (150). A aptidão física, por sua vez, é entendida pela 

capacidade de realizar tarefas diárias com vigor, alerta, sem cansaço indevido e pode ser 

mensurada por um conjunto de atributos que os indivíduos possuem ou desenvolvem 

como aptidão cardiorrespiratória, resistência muscular, força muscular, composição 

corporal e flexibilidade (150). 

A Organização Mundial de Saúde recomenda que crianças e adolescentes (5 à 17 

anos de idade) devem acumular pelo menos 60 minutos de atividade física moderada-

vigorosa por dia para melhora da aptidão física e saúde (151). Além dos benefícios 

imediatos da atividade física durante a infância e adolescência, aumenta-se a 

possibilidade de uma vida adulta fisicamente ativa e saudável (152), além de reduzir o 

risco de desenvolvimento de obesidade e doenças crônicas cardiometabólicas (151). As 

crianças e adolescentes envolvidos em mais dias por semana em aulas de educação 

física (23), bem como engajadas em atividades físicas de intensidade vigorosas, 

apresentam melhores níveis de aprendizagem e desempenho escolar (153,154). Numa 

amostra de 4.755 adolescentes de 11–16 anos de idade, Booth et al. (155) mostraram 

que, maiores níveis diários de atividade física moderada-vigorosa estão relacionados 

com melhor funcionamento executivo e melhor desempenho acadêmico.  

Em um estudo de desenho transversal, Van der Niet et al. (156) observaram que 

quanto maior os níveis de atividade física moderada-vigorosa diários de crianças pré-

púberes, melhor foi o desempenho delas em capacidade de planejamento, de outro 

modo, maiores tempos de comportamento sedentários foram associados negativamente 

com a acurácia nos testes que avaliam controle inibitório e memória de trabalho. Já no 

estudo longitudinal de Ericsson e Karlsson (157), foram recrutados todos os alunos 

matriculados nos três primeiros anos escolares (com idades entre 7–9 anos), de uma 

antiga escola sueca, para participarem de um estudo prospectivo envolvendo aulas de 

educação física com intervenção controlada. O grupo controle (48 meninos e 43 
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meninas) permaneceu cumprindo o padrão sueco de aulas de educação física curricular 

(2 aulas de 45 min por semana). O grupo intervenção (71 meninos e 58 meninas) 

realizou cinco aulas de educação física escolar por semana de 45 min, e ainda foi 

oferecido treinamento extra de habilidades motoras uma vez por semana, de 60 min, aos 

alunos que apresentaram déficits motores maiores. Todos os escolares foram 

acompanhados até o último ano escolar obrigatório (até os 16 anos de idade). Ao final, o 

grupo intervenção apresentou maiores mudanças nas habilidades motoras, marcadores 

de saúde, bem como nos marcadores de desempenho acadêmico (i.e., matemática e 

inglês) comparado ao grupo controle, demonstrando o potencial das aulas de educação 

física escolar e a necessidade de envolver o desenvolvimento das habilidades motoras 

nelas, implicando em efeitos benéficos na aprendizagem e desempenho acadêmico 

durante a adolescência (157).  

No estudo de coorte de Esteban-Cornejo et al. (158), 3.235 jovens foram 

avaliados em três momentos ao longo da adolescência (aos 11, 15 e 18 anos de idade). 

Aos 11 e 15 anos foi estimado o nível de atividade física moderada-vigorosa nestes 

jovens através de dois questionários e, aos 18 anos de idade, foi incluído o uso do 

acelerômetro para estimar o nível de atividade física por sete dias. Uma bateria de testes 

cognitivos foi aplicada quando os participantes completaram 18 anos de idade, para 

avaliar a associação prospectiva entre atividade física aos 11 e 15 anos de idade e o 

desempenho cognitivo aos 18 anos através de regressão linear. Por fim, os autores 

identificaram que se manter fisicamente ativo em intensidade moderada ao longo da 

adolescência está associado a um melhor desempenho cognitivo ao final da 

adolescência (i.e., aos 18 anos) (158). Outros estudos prospectivos estabeleceram a 

influência da atividade física moderada-vigorosa sobre o desempenho acadêmico em 

crianças (159,160) e adolescentes (161). 

O aumento do nível de atividade física e/ou a prática regular de exercício físico 

pode ser fator comportamental modificável determinante para um melhor 

desenvolvimento das funções cognitivas e desempenho acadêmico durante a infância e 

adolescência (162,163). Em uma revisão sistemática incluindo estudos com 

adolescentes de 13‒18 anos de idade, Li et al. (14) mostraram que, a intensidade do 

exercício e o nível de aptidão cardiorrespiratória são decisivos para gerar benefícios 

sobre domínios cognitivos e desempenho acadêmico. Já no estudo de Ishihara et al. 
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(164), foi demonstrado que crianças e adolescentes de 6–15 anos de idade, com maiores 

frequência semanal e experiência em relação ao tempo de prática do desporto (i.e., tênis 

de quadra), apresentaram melhor capacidade sobre o controle inibitório, memória de 

trabalho e flexibilidade cognitiva comparados aos seus pares com menos tempo de 

prática desportiva; demonstraram também significativo efeito em relação a frequência 

semanal, em análise estratificada por sexo, com os meninos apresentando menor tempo 

de reação do que as meninas. 

Há um corpo considerável de evidências experimentais e quase-experimentais 

dos efeitos benéficos de programas de exercício físico/atividade física sobre as funções 

executivas e atenção de crianças (21,22,165–172) e adolescentes (23,24,173,174). 

Referente aos efeitos em crianças pré-púberes, numa recente metanálise que incluiu 

crianças de 6‒12 anos (n = 4.593), ficou evidente que programas de atividades físicas 

longitudinais geram um efeito positivo sobre as funções executivas (g = 0,24; IC 95% = 

0,09‒0,39; 12 estudos), atenção (g = 0,90; IC 95% = 0,56‒1,24; 1 estudo) e desempenho 

acadêmico (g = 0,26; IC 95% = 0,02‒0,49; 3 estudos), mas estes efeitos são 

dependentes dos subdomínios das funções executivas e do desempenho acadêmico (4). 

O estudo clínico randomizado controlado FITKids avaliou o efeito de um programa de 

base escolar de atividade física de nove meses em 221 crianças de 7–9 anos e, ao final, 

o grupo exercitado aumentou mais o nível de aptidão cardiorrespiratória comparado ao 

grupo controle, e apresentou maiores melhorias sobre o desempenho da inibição e 

flexibilidade cognitiva. Além disso, somente o grupo exercitado aumentou os recursos 

de ativação cerebral da atenção durante as tarefas que requerem inibição aumentada e 

flexibilidade cognitiva (172). 

Referente aos efeitos em adolescentes, o estudo clínico randomizado controlado 

EDUFIT arrolou 67 adolescentes por quatro meses numa intervenção focada no 

aumento do tempo e da intensidade das aulas de educação física. Ao final, o grupo que 

realizou aulas de educação física com maior tempo semanal e maior intensidade 

(frequência cardíaca acima de 120 bpm; 4 aulas de 55 minutos por semana), melhorou o 

desempenho cognitivo e notas escolares comparado ao grupo controle, que realizou 

somente duas aulas habituais de educação física por semana (23). Ludyga et al. (24) 

implementaram um programa de exercícios físicos estruturados de 20 minutos durante 

os intervalos da escola para adolescentes, por um período de 8 semanas, e, ao final do 
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programa, o grupo exercitado demonstrou um maior desempenho da memória de 

trabalho, verificado pela maior diminuição no tempo de reação na tarefa de Sternberg. 

Simultaneamente ao teste cognitivo, houve uma maior ativação cerebral na região 

fronto-central, determinado pelo aumento da variação negativa contingente dos 

potenciais bioelétricos relacionados à eventos (ver Figura 3). 

 

Figura 3. Comparação do componente iCNV (initial contingente negative variation) e 

tCNV (terminal contingente negative variation) de potenciais relacionados à eventos 

entre pré e pós-teste no grupo exercício (EX) e no grupo de controle (CON) usando 

testes de permutação baseados em cluster. Nota: Os asteriscos indicam um cluster que 

mostra diferenças significativas entre pré e pós-teste em um determinado intervalo de 

latência; valores negativos indicam aumento da negatividade de pré para pós-teste; as 

diferenças no iCNV foram avaliadas em -1500 a -1000 ms antes do início do S2; as 

diferenças no tCNV foram avaliadas em -500 ms para início de S2. Figura traduzida e 

retirada do estudo de Ludyga et al. (24). 
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Portanto, estimular um estilo de vida fisicamente ativo, especialmente na 

infância e adolescência, é uma importante maneira de gerar benefícios para a saúde 

cerebral, incluindo melhora na capacidade cognitiva (13), contribuindo para o aumento 

no desempenho de tarefas que envolvem atenção, solução de problemas e tomada de 

decisão (175), influenciando positivamente em uma “reserva cognitiva” (176), 

diminuindo assim, o risco de futuro comprometimento cognitivo (177). 

As funções executivas de fato, podem ser melhoradas em todas as idades, da 

criança ao idoso, e através de diversas abordagens, no entanto, quanto tempo dura os 

benefícios do exercício e o que determina o quanto cada domínio é melhorado, é 

controverso (177). Apesar disso, exercícios físicos com engajamentos cognitivos 

parecem ter um efeito mais forte sobre as funções executivas de crianças, em 

comparação aos exercícios que não necessitam de uma demanda cognitiva para realizá-

los (124,178,179). 

Por fim, a escola é considerada um ambiente ideal para promover engajamento 

em atividade física/exercício físico, por existirem inúmeras oportunidades das crianças e 

adolescentes se manterem fisicamente ativos ao longo da semana, seja durante os 

intervalos das aulas, em escolinhas desportivas, durante as aulas de educação física, ou 

até mesmo no percurso de ida à escola ou volta para casa (180). Evidências atuais 

enfatizam a importância que deve ser dada às aulas de educação física escolar desde à 

primeira infância, pois existe uma relação positiva entre melhor desempenho em testes 

que envolvem todos os domínios cognitivos (i.e., memória de trabalho espacial, atenção 

sustentada, tempo de reação e a capacidade de aprender itens associados) e as 

habilidades motoras finas e grossas. A participação da criança em esportes de lazer 

também está relacionada com melhor compreensão da leitura (36). 

3.5.1 Estudos com especificidade do sexo 

Existe uma necessidade de considerar a diferença sexual para esclarecer o 

relacionamento entre atividade física e funções executivas durante a 

infância/adolescência, tendo em vista que, meninas iniciam a puberdade de 1 a 2 anos 

previamente aos meninos (135). Recentemente, em um estudo conduzido com crianças 

e adolescentes praticantes de tênis (média de 2,5 anos de prática), Ishihara et al. (164) 

verificaram a diferença sexual sobre o desempenho cognitivo entre indivíduos da 
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mesma faixa etária, As meninas apresentaram melhores controle inibitório e 

flexibilidade cognitiva comparado aos meninos, sugerindo então, que os meninos 

apresentavam desenvolvimento do controle inibitório e flexibilidade cognitiva mais 

lento que as meninas, porém, não foi observada diferença na memória de trabalho.  

Na tentativa de estabelecer a relação específica do sexo entre deslocamento ativo 

para escola e funcionamento executivo em uma amostra de 270 adolescentes (127 

meninas), estimando o nível de atividade física através do uso de acelerômetros durante 

7 dias da semana, Van Dijk et al. (181), evidenciaram que o deslocamento ativo está 

positivamente associado com melhor inibição de respostas e atenção seletiva em 

meninas (13,4 ± 1,3 anos de idade), mas não em meninos (13,4 ±1,3 anos de idade). 
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3.6 MECANISMOS FISIOLÓGICOS DO EXERCÍCIO FÍSICO SOBRE O 

DESEMPENHO COGNITIVO 

Atualmente, existem três hipóteses teóricas baseadas em dados de roedores e 

humanos, que tentam explicar como o exercício pode afetar os domínios cognitivos: (1) 

aumento da saturação de oxigênio com base no aumento do fluxo sanguíneo cerebral e 

angiogênese; (2) aumento de neurotransmissores cerebrais, como serotonina e 

norepinefrina, facilitando o processamento da informação; (3) provavelmente é a 

hipótese mais estudada, é a regulação das neurotrofinas, tais como fator neurotrófico 

derivado do encéfalo (BDNF, sigla em inglês), fator de crescimento vascular endotelial 

(VEGF, sigla em inglês) e fator de crescimento semelhante à insulina 1 (IGF-1, sigla em 

inglês) (182). 

O aumento do fluxo sanguíneo cerebral e da atividade de neurotransmissores 

sinápticos (109) favorecem o aumento dos fatores de crescimento do encéfalo, tal como 

o BDNF (27,109), VEGF e IGF-1 (177,183). Tais substâncias são responsáveis por 

auxiliar na função cognitiva, a partir de mudanças ao nível celular, como plasticidade 

sináptica, aumento nas atividades de regiões cerebrais (27,184), neurogênese (25,185), 

angiogênese, crescimento endotelial (186), o que induz na formação de memória de 

longo prazo e no crescimento de novos neurônios, melhorando a aprendizagem, 

memória, atenção (183), tomada de decisão, pensamento e comportamento (162,187). O 

BDNF é um poderoso modulador do desenvolvimento neuronal e da transmissão 

sináptica (188), é também um regulador chave da memória e plasticidade sináptica, 

mecanismo celular responsável pelo aprendizado e memória (189). 

Alguns pesquisadores têm considerado que mecanismos fisiológicos, incluindo 

aumento do fluxo sanguíneo e oxigênio cerebrais, bem como níveis de BDNF 

circulantes no encéfalo, sejam determinantes para melhora no desempenho cognitivo 

(190,191). Em um ensaio multicêntrico randomizado controlado envolvendo 318 

crianças de 7‒13 anos que testou um regime de treinamento de exercícios de alta 

instensidade por 6 semanas, foi constatado melhorias no controle cognitivo e memória 

de trabalho moderadas pelo genótipo de BDNF (165). 

Além disso, outro fator fisiológico considerado como forte preditor de um bom 

desempenho em tarefas envolvendo funções executivas é a variabilidade da frequência 
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cardíaca, a qual está intimamente associada ao nível de aptidão cardiorrespiratória e ao 

consumo máximo de oxigênio (192). Luque-Casado et al. (193) demonstraram que 

jovens de 17–23 anos de idade, com maior nível de aptidão apresentam maior controle 

vagal nos parâmetros da variabilidade da frequência cardíaca tanto no repouso quanto 

durante a realização de tarefas cognitivas. Além de uma maior tolerância em relação ao 

tempo gasto na realização de tarefas cognitivas, quando comparados a seus pares com 

menor nível de aptidão, dessa forma, parece que o nível de condicionamento pode ser 

um fator chave para um melhor funcionamento do controle cardíaco autonômico (i.e., 

valores mais altos de VFC) (193). 
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3.7 RELAÇÃO ENTRE APTIDÃO CARDIORRESPIRATÓRIA E DESEMPENHO 

COGNITIVO 

3.7.1 Estudos com análises não específicas do sexo 

3.7.1.1 Desenhos transversais 

A Tabela 2 apresenta o resumo dos estudos transversais e longitudinais sobre a 

relação entre aptidão cardiorrespiratória e desempenho das funções executivas e atenção 

sustentada em escolares de ambos os sexos na mesma análise. Baseado nos estudos 

transversais (32–41,194), de um modo geral, há uma relação bem estabelecida entre 

aptidão cardiorrespiratória sobre controle inibitório (32,33,35,37,38,40,41,194) e 

memória de trabalho (34–36,38) em crianças pré-púberes. Acerca dos demais domínios 

cognitivos, flexibilidade cognitiva (35,39), planejamento (39) e atenção sustentada (36) 

essa relação é limitada. Além disso, entre esses estudos, apenas um incluiu púberes na 

amostra (41), no entanto, o controle inibitório foi o único subdomínio das funções 

executivas investigado. 

De forma adicional, Wengaard et al. (194) incluíram apenas jovens do sexo 

masculino matriculados no ensino médio (idade de 17,9 ± 0,9 anos), e evidenciaram 

uma relação negativa entre tempo de reação na tarefa de inibição e nível de aptidão 

cardiorrespiratória. Todavia, os autores não relataram o estágio puberal, mas, 

possivelmente, essa amostragem já se encontrava na pós-puberdade. Por fim, além da 

relação bem estabelecida entre aptidão cardiorrespiratória e desempenho cognitivo em 

crianças pré-púberes, Van der Niet et al. (39) também mostraram através de modelos 

estruturais que a função executiva (capacidade de planejamento e flexibilidade 

cognitiva) é um mediador direto e indireto entre a aptidão cardiorrespiratória e o 

desempenho acadêmico. 

3.7.1.2 Desenhos longitudinais 

Os estudos longitudinais corroboram as evidências transversais (29–31), 

mostrando que há uma relação bem estabelecida entre aptidão cardiorrespiratória com 

memória de trabalho (29–31), flexibilidade cognitiva (29), controle inibitório (29,30) e 

atenção (31) ao longo do tempo em crianças pré-púberes, exceto o estudo de Aadland et 

al. (195). Apesar disso, não há evidências prospectivas que incluiu púberes. O estudo 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wengaard%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28701935
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com maior tempo de acompanhamento em crianças pré-púberes, foi o de Scudder et al. 

(30), que investigaram inicialmente 397 crianças durante três anos, e verificaram que as 

crianças com maior aptidão cardiorrespiratória apresentaram melhor controle inibitório 

e desempenho na memória de trabalho do que seus pares com menor aptidão, em ambos 

os pontos do tempo. Por outro lado, Aadland et al. (195) não verificaram nenhuma 

ligação entre a aptidão cardiorrespiratória e funções executivas em 1.129 crianças 

durante um seguimento de sete meses. 
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Tabela 2. Resumo dos estudos de associação entre aptidão cardiorrespiratória e desempenho cognitivo de crianças e adolescentes. 

Referência Ano País Desenho Amostra 

(n) 

Idade 

(anos) 

Sexo 

(M/F) 

IMC 

(kg/m2) 

ACR 

(ml/kg/min) 

Teste ACR Desfechos 

cognitivos 

Associação? 

Wengaard et al. (194) 2017 Noruega TRAN 54 17,9±0,9 54/0 NR 52,4 ± 4,9 Esteira CI Sim 

Westfall et al. (32) 2017 EUA TRAN 187 8–9 95/92 NR 38,6 ± 6,9 Esteira1 CI Sim 

Lott e Jensen (33) 2017 EUA TRAN 278  8–12  133/145 NR 40,9 ± 5,1 TCP CI Sim 

Kao et al. (34) 2017 EUA TRAN 79  9–11  44/35 18,7 ± 3,9 43,3 ± 6,7 Esteira1 MT Sim 

Ishihara et al. (35) 2017 Japão TRAN 68 6–12  34/34 16,1 ± 1,9 NR TCP CI, MT, 

FC 

Sim  

Geertsen et al. (36) 2016 Dinamarca TRAN 423 8–10 214/209 16,9 ± 2,5 

 

NR TCP2 MT, AT Sim 

Pindus et al. (37) 2016 EUA TRAN 74 7–9  40/34 18,6 ± 4,10 43,4 ± 8,0 Esteira CI, MT Sim (CI) 

Huang et al. (41) 2015 Dinamarca TRAN 525  12–13  253/272 19,3 ± 3,3 NR TCP3 CI Sim 

Scudder et al. (38) 2014 EUA TRAN 397  6–9  172/225 17,5 ± 3,1 NR TCP CI, MT Sim  

Van der Niet et al. (39) 2014 Holanda TRAN 263  7–12  145/118 17,5 ± 2,8 NR TCP SP, FC Sim  

Buck et al. (40) 2008 EUA TRAN 74  7–12  41/33 18,5 ± 3,4 NR TCP CI Sim 

Schmidt et al. (29) 2017 Suiça PROS 236 10–12 112/124 17,8 ± 2,7 48,4 ± 6,0 TCP CI, MT, 

FC 

Sim (MT, 

FC) 

Aadland et al. (195) 2017 Noruega PROS 1.129 10 

 

588/541 18,1 ± 3,0 53,1 ± 8,0 TCP3 CI, MT, 

FC 

Não 

Scudder et al. (30) 2016 EUA PROS 290  8–11  115/175 19,4 ± 0,2 NR TCP CI, MT Sim  

Niederer et al. (31) 2011 Suiça PROS 245 4–6  121/124 15,8 ± 1,6 NR TCP MT, AT Sim (AT) 

1Procolo de Balke (196); 2Yo-Yo teste de recuperação intermitente nível 1 (197);3Protocolo adaptado de Andersen et al. (198) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wengaard%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28701935
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Abreviaturas: ACR = aptidão cardiorrespiratória; AT = atenção; CI = controle inibitório; FC = flexibilidade cognitiva; IMC = índice de massa corporal; EUA = 

Estados Unidos da América; F = feminino; M = masculino; MT = memória de trabalho; NR = não reportado; PROS = prospectivo; SP = solução de problemas; TCP = 

teste de corrida progressivo (shuttle run test); TRAN = transversal; VO2máx = consumo máximo de oxigênio
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3.7.1.3 Desenhos comparativos 

Tentando estabelecer diferença no desempenho cognitivo entre os níveis de 

aptidão cardiorrespiratória (baixa vs. alta aptidão) em pré-púberes de 9–10 anos, 

Chaddock et al. (199) evidenciaram que o grupo com maior aptidão apresentaram maior 

precisão nas respostas do teste de Flanker e um menor tempo de reação comparado ao 

grupo com menor aptidão, tanto na linha de base do estudo quanto um ano após o 

acompanhamento. Em adolescentes de 13–14 anos, Hogan et al. (129) mostraram que o 

grupo com maior aptidão apresentaram uma menor taxa de erro e menor tempo de 

reação em tarefas de inibição e atenção comparado aos seus pares com menor aptidão.  

3.7.2 Estudos com análises específicas do sexo 

As evidências sobre a relação entre aptidão cardiorrespiratória e desempenho 

cognitivo específica de cada sexo é limitada e incipiente. Somente Drollette et al. (200) 

que verificaram essa relação de modo específico em meninos e meninas de 7‒11 anos, 

ambos pré-púberes, na memória de trabalho (Tabela 3). Os autores relataram que uma 

maior aptidão cardiorrespiratória está relacionada com melhor desempenho na memória 

de trabalho em meninos, avaliado pelos testes operation span task, n-back e de 

Sternberg, mas esta relação não aconteceu nas meninas da mesma faixa etária.  
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Tabela 3. Resumo dos estudos de associação entre aptidão cardiorrespiratória e desempenho cognitivo separado por sexo. 

Referência Ano País Desenho Sexo 

(M/F) 

Amostra 

(n) 

Idade 

(anos) 

IMC 

(kg/m2) 

ACR 

(ml/kg/min) 

Teste ACR Desfechos 

cognitivos 

Associação? 

Drollette et al. (200)            

Estudo 1  2016 EUA TRAN M 55 7–11 18,3±0,52 42,8±1,12 Esteira1 MT Sim 

    F 42 7–11 18,7±0,61 39,4±1,03 Esteira1  MT Sim 

Estudo 2  2016 EUA TRAN M 50 7–11 18,5±0,59 41,2±0,91 Esteira1  MT Sim 

    F 45 7–11 18,1±0,42 37,6±0,80 Esteira1 MT Sim 

Estudo 3 2016 EUA TRAN M 47 7–11 18,6±0,54 40,0±0,97 Esteira1  MT Sim 

    F 37 7–11 20,7±0,75 34,2±1,16 Esteira1 MT Sim 

1Procolo de Balke (196) 

Abreviaturas: ACR = aptidão cardiorrespiratória; IMC = índice de massa corporal; EUA = Estados Unidos da América; F = feminino; M = masculino; MT = memória 

de trabalho; TRAN = transversal. 
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4 MATERIAIS E MÉTODO  

4.1 DESENHO DO ESTUDO 

Este é um estudo transversal do tipo analítico, o qual seguiu o checklist do 

STROBE. Esta pesquisa foi conduzida em uma escola particular, localizada na zona sul 

de Natal/RN, Brasil. O recrutamento dos voluntários e coleta dos dados aconteceram 

entre agosto e dezembro de 2017. Para verificar a relação entre o nível de aptidão 

cardiorrespiratória e desempenho das funções executivas e atenção sustentada de 

meninos e meninas de 11−16 anos, todos os escolares matriculados no ensino 

fundamental II da referida escola foram convidados a participar do estudo. A pesquisa 

foi conduzida conforme estabelece a Declaração de Helsinque e a Resolução nº 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde do Brasil, assim como foi aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob o 

parecer de nº 2.198.883/2016.  

4.2 AMOSTRA 

O recrutamento da amostra se deu de forma intencional não-probabilística, 

durante os meses de agosto a novembro de 2017, com base nos seguintes critérios de 

elegibilidade: i) idade cronológica entre 11−16 anos; ii) matrícula ativa no turno 

matutino de qualquer ano do ensino fundamental II do colégio FACEX (i.e., do 6º ao 9º 

ano); iii) não apresentar deficiência física ou intelectual e/ou contraindicações clínicas, 

neuromotoras, psicológicas e/ou cognitivas (verificado junto a coordenação 

pedagógica); iv) termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) e termo de 

assentimento livre e esclarecido (TALE) devidamente preenchidos e assinados. Critério 

de exclusão: i) não realização da avaliação da aptidão cardiorrespiratória; ii) não realizar 

pelo menos um teste cognitivo. No período da coleta de dados, haviam 309 escolares 

matriculados no turno matutino do ensino fundamental II da referida escola. Dentre 

estes, somente 143 escolares se propuseram, foram elegíveis e deram o assentimento 

para participar do estudo. Durante o estudo, 11 escolares foram excluídos por não terem 

feito a avaliação da aptidão cardiorrespiratória (n = 6) ou não terem feito pelo menos 

um teste cognitivo (n = 5). Por fim, um total de 132 escolares foram incluídos na análise 

de dados (ver Figura 4). 
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Figura 4. Fluxograma 

 

4.3 AVALIAÇÕES INICIAIS 

4.3.1 Antropometria 

A massa corporal, estatura e circunferência de cintura foram mensuradas por 

uma balança mecânica, um estadiômetro acoplado (Welmy®, W300, Brasil) e uma fita 

antropométrica flexível (Cescorf®, trena 2m, Porto Alegre, Brasil), respectivamente, 

conforme procedimentos previamente descritos por Heyward (201). O índice de massa 

corporal (IMC) foi calculado pela razão entre a massa corporal em quilogramas e a 

estatura em metros elevado ao quadrado (kg/m2). O IMC de cada participante foi 

classificado de acordo com percentil de sexo e idade (202). A relação cintura/estatura 

foi calculada dividindo-se a circunferência de cintura em centímetros pela medida de 

estatura em centímetros. 

4.3.2 Estágio puberal 

O estágio puberal foi avaliado pela equação do pico de velocidade de 

crescimento (PVC) (203,204). Tal instrumento demonstra ser suficientemente preciso 

para distinguir a pré-puberdade da puberdade, além de ser uma técnica não invasiva 
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(203). O PVC foi obtido através de uma equação (ver Quadro 1), a qual se fez 

necessário dados antropométricos de estatura, massa corporal, altura tronco-cefálica 

(altura do indivíduo sentado), e a diferença entre a estatura e a altura tronco-cefálica 

(comprimento de membros inferiores). A altura tronco-cefálica foi medida através de 

uma fita antropométrica de 2 m (Cescorf®, Porto Alegre, Brasil) com auxílio de uma 

régua plástica de 50 cm (Waleu®, Cristal, São Paulo, Brasil). O PVC de cada 

participante foi classificado em “pré-púbere” (PVC = ‒4 a ‒2), “púbere” (PVC = ‒1 a 

+1) ou “pós-púbere” (PVC ≥ +2) (203). 

Quadro 1. Modelo do pico de velocidade de crescimento  

Meninos 

PVC = –9,232 + 0,0002708 (CMI × ATC) – 0,001663 (idade × CMI) + 0,007216 (idade 

× ATC) + 0,02292 (MC/estatura)  

Meninas 

PVC = –9,37 + 0,0001882 (CMI × ATE) + 0,0022 (idade × CMI) + 0,005841 (idade × 

ATC) – 0,002658 (idade × MC) + 0,07693 [(MC/estatura) × 100] 

Onde, ATC = altura tronco-cefálica, CMI = comprimento dos membros inferiores, MC = massa corporal 

 

4.3.3 Composição corporal  

O percentual de gordura corporal foi estimado pela técnica de dobras cutâneas 

usando um adipômetro científico tradicional, com precisão de medida de 0,01mm 

(Cescorf®, Porto Alegre, Brasil). Foram aferidas as dobras cutâneas do tríceps e da 

panturrilha conforme procedimentos descritos anteriormente (201). O cálculo para 

estimativa da gordura corporal foi realizado pela soma das dobras cutâneas do tríceps e 

da panturrilha (ƩDC = tríceps + panturrilha) e posterior aplicação na equação de 

Slaughter et al. (205) (ver Quadro 2). 
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Quadro 2. Modelo do percentual de gordura corporal 

Meninos 

Gordura corporal (%) = 0,735 (ƩDC) + 1,0 

Meninas 

Gordura corporal (%) = 0,610 (ƩDC) + 5,1 

Onde, Ʃ2DC = somatório das dobras cutâneas 

 

4.3.4 Sonolência diurna  

Estimativas de parâmetros internacionais de sono são limitados a países da 

Europa e aos Estados Unidos.  A fundação norte americana de sono recomenda que 

crianças de 6 – 13 anos de idade durmam entre 9–11 horas de sono por noite, e de 8–

10h para adolescentes de 14–17 anos de idade (206), pois o sono muda a atividade 

cerebral intensamente, e esse processo é considerado fundamental para a manutenção do 

melhor funcionamento cognitivo e emocional (207,208). Visto que, poucas horas de 

sono estão associados com resultados adversos de saúde física e mental, bem como 

pobre desempenho acadêmico e baixa qualidade de vida e bem-estar (209), sugere-se 

que escassas quantidade ou qualidade de sono, em crianças e adolescentes, pode ser a 

causa ou a consequência de problemas cognitivos e comportamentais (208).  

Diante disso, a sonolência diurna foi avaliada, através da escala pediátrica de 

sonolência diurna excessiva, que é traduzida e validada para adolescentes brasileiros 

(ANEXO 1) (210). A escala é composta por oito questões de múltipla escolha. Cada 

questão tem cinco opções de resposta, com uma escala Likert: 0 = nunca; 1 = quase 

nunca; 2 = às vezes; 3 = frequentemente e 4 = sempre. As questões, com exceção da 

terceira, que tem a pontuação reversa, apresentam sentido direto, pontuações mais altas 

indicam mais sonolência. No fim é feito o somatório dos escores das questões e pode a 

pontuação da escala variar de 0 a 32 pontos. 

4.4 APTIDÃO CARDIORRESPIRATÓRIA 

A aptidão cardiorrespiratória foi avaliada através do teste de corrida progressivo 

de esforço máximo (211). O teste foi realizado na quadra poliesportiva coberta do 
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colégio, no período matutino (8:00‒12:00 h). O protocolo do teste consiste de corridas 

de forma individual na distância de 20 metros em ida-e-volta, em que a velocidade foi 

controlada por meio de um áudio de metrônomo. A velocidade inicial era de 8,5 km/h, 

seguido de incrementos de 0,5 km/h a cada estágio de 1 min. O teste foi mantido até a 

exaustão voluntária ou se o indivíduo não conseguisse manter o ritmo estabelecido pelo 

metrônomo, ficando atrás das linhas delimitadas dos 20 metros por 2 vezes 

consecutivas. Os participantes foram encorajados verbalmente a se manterem em 

exercício pelo maior tempo possível. O teste era aplicado em um grupo de cinco 

crianças por vez, onde a proporção de avaliador por criança era de 1:1. A quantidade de 

voltas, distância total e velocidade máxima foram registrados ao final do teste. Os 

participantes foram classificados em “zona de risco” ou “zona de saúde”, de acordo com 

o sexo e idade, baseado na quantidade de voltas alcançadas (212). O consumo de 

oxigênio pico (VO2pico) foi estimado por um modelo validado e reprodutível para 

meninos e meninas com idade entre 10 e 16 anos (R = 0,75, R2 = 0,56, EPE = 6,17 

ml/kg/min), que inclui a quantidade de voltas obtido no teste, idade, sexo e IMC (213) 

(ver Quadro 3). 

Quadro 3. Modelo do consumo de oxigênio pico 

VO2pico (ml/kg/min) = 41.76799 + (0.49261 × voltas) – (0.00290 × voltas2) – 

(0.61613 × IMC) + (0.34787 × sexo × idade) 

Onde para o sexo, menino = 1 e menina = 0 

 

4.5 DESEMPENHO COGNITIVO 

 O desempenho das funções executivas e atenção sustentada foram avaliadas 

através de paradigmas neuropsicológicos no programa PEBL (Psychology Experiment 

Building Language, versão 2.0 beta 4)  (121,214), com o uso de computadores desktop 

(Lenovo® Intel Core i5). Os paradigmas do PEBL utilizados para avaliar as funções 

executivas, possuem relação com aptidão cardiorrespiratória em adultos jovens (215), 

bem como confiabilidade e validade (216,217), para aplicação em uma ampla faixa 

etária populacional, desde crianças a partir dos 5–7 anos de idade (devido a 

complexidade dos testes), até adolescentes, adultos e idosos com média de 80 anos de 
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idade (121).  Os testes foram aplicados no laboratório de informática do colégio, no 

período matutino (7:30‒10:00 h). As tarefas incluídas neste estudo possuem uma 

duração total média de 45 minutos. Para evitar fadiga mental, os testes foram aplicados 

em dois dias distintos, por uma equipe de pesquisadores treinados, e distrações 

ambientais foram minimizadas. Depois de ouvir um conjunto inicial de instruções lidas 

a partir de um roteiro pelos pesquisadores, os testes foram auto administrados, seguindo 

as instruções na tela. Os participantes fizeram os testes sem interrupção, a menos que os 

pesquisadores percebessem que os participantes estivessem desviando das instruções de 

tarefa ou houvessem perguntas sobre a tarefa (os participantes foram instruídos a 

levantar a mão para evitar chamar atenção dos demais colegas). Os participantes 

realizaram familiarização com os testes cognitivos previamente e em dia distinto das 

avaliações principais. Os testes cognitivos foram selecionados para avaliar uma ampla 

cobertura das funções executivas, incluindo atenção sustentada (215):  

4.5.1 Planejamento e solução de problemas 

A tarefa torre de Londres (Tower of London task [TOL]) foi utilizada para 

avaliar a habilidade de planejamento e solução de problemas. Nós usamos a tarefa A do 

protocolo de Phillips (218), que consiste de oito problemas com cinco discos, de 

dificuldade progressiva. Essa tarefa foi testada, validada e pode ser bem utilizada em 

uma ampla faixa etária da população, incluindo desde crianças a partir dos 6 anos, até 

adolescentes, jovens adultos e idosos até os 82 anos de idade (121). Durante a tarefa, o 

participante deveria mover discos coloridos de sua posição inicial para uma nova 

formação pré-determinada, buscando a solução mais eficiente, com menor número de 

movimentos para chegar ao objetivo (121,218) (ver Figura 5). A variável dependente 

primária foi o número total de movimentos extras ao longo das oito tarefas (quantidade 

de movimentos feitos menos 51, o mínimo de movimentos necessários para resolver os 

problemas), no entanto, também foi registrado o tempo total para solucionar o teste 

(tempo necessário para alcançar o objetivo final) (121,215), bem como o tempo de 

planejamento (tempo que o participante passou planejando suas respostas (tempo 

decorrido entre a apresentação do problema e o movimento do primeiro disco) (215). 
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Figura 5. Modelo de visualização da tarefa Torre de Londres no programa PEBL. 

 

4.5.2 Flexibilidade cognitiva 

A tarefa de classificação de cartas de Berg (Berg‘s Card Sorting task [BCST]) 

foi utilizada para avaliar a flexibilidade cognitiva. O BCST pode ser utilizado em uma 

população de ampla faixa etária, envolvendo crianças a partir dos 6 anos até idosos com 

89 anos de idade, inclusive para identificar diminuição da capacidade mental devido a 

doenças como Alzheimer e Esquizofrenia (219). A tarefa é baseada de tentativa e erro, 

cujo participante precisava classificar 128 cartas, uma carta por vez, de acordo com uma 

regra desconhecida (número, cor ou forma), a regra muda regularmente durante a tarefa, 

solicitando que o participante modifique sua estratégia e descubra a nova regra o mais 

rápido possível (121,219). Quatro cartas-chaves eram exibidas na parte superior da tela, 

como guia para ajudar a determinar em qual das quatro pilhas a carta deveria ser 

classificada. Após cada carta sorteada era dado o feedback (correto ou incorreto), e a 

regra modifica a cada 10 respostas corretas (que corresponde a conclusão de uma 

categoria). A tarefa continua até que o participante classifique as 128 cartas, ou até que 

o participante complete com êxito nove categorias (o que ocorrer primeiro) (ver Figura 

6). Os resultados primários do BCST foram a quantidade de categorias completas e o 

número de erros persistentes (respostas incorretas de acordo com a regra de 

classificação em curso, a partir da regra de classificação do bloco anterior) (219). 
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Figura 6. Modelo de visualização da tarefa de classificação de cartas de Berg no 

programa PEBL. 

4.5.3 Controle inibitório 

A tarefa Ir/Não Ir (Go/No-Go oddball task [GNG]) foi usada para avaliar o 

controle inibitório tanto em crianças (69) quanto em adultos jovens (70), podendo ser 

usado também para identificar pessoas com sintomas de imperatividade. Trata-se de 

uma tarefa de inibição de resposta, onde uma resposta motora deve ser executada ou 

inibida. Durante a tarefa, os participantes assistiam a uma apresentação de sequência de 

letras e responder pressionando o botão do mouse. A apresentação foi uma matriz 2 × 2 

com quatro estrelas (uma em cada quadrante). Uma única letra (P ou R) foi apresentada 

em um dos quadrantes por 500ms, com um intervalo inter estímulo de 1500 ms. Na 

primeira condição (P = Go), os alunos deveriam pressionar o botão em resposta a letra-

alvo P e inibir sua resposta a letra não-alvo R, a proporção de letras alvo para não-alvo 

era de 80:20. A segunda condição administrada foi reversa (R = Go), agora os 

participantes deveriam pressionar o botão na letra alvo R e reter a resposta na letra não-

alvo P. Em ambas as condições a quantidade de tentativas eram 160, somando 320 

ensaios no total (ver Figura 7). As medidas incluídas nos resultados da tarefa foram a 

acurácia (percentual de respostas corretas) e o tempo de reação (de respostas para 

decisões). Os tempos excessivamente curtos (< 150 ms) ou longos (> 20 s) foram 

excluídos antes de calcular o tempo médio de cada participante  (69). 
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Figura 7. Modelo de visualização da tarefa Go/No-Go no programa PEBL. 

4.5.4 Memória de trabalho 

 A tarefa de memória de trabalho de Sternberg (Sternberg’s Working Memory 

Search task [SMS]) foi utilizado para avaliar a memória de trabalho, tal teste é validado 

e já foi bem aplicado tanto em populações envolvendo desde crianças a partir dos 7 anos 

de idade (200), até adultos jovens (70). Tal tarefa, envolve uma série de subsistemas 

neurais, cujo objetivo era buscar a informação na extensão da memória imediata. Além 

disso, a latência das respostas (o tempo desde o início do estímulo, até a ocorrência da 

resposta) revela o tempo que o sujeito leva para recuperar a informação (74). A tarefa 

exige que o participante memorize um conjunto de consoantes (duas, quatro ou seis – 

mudança no nível de dificuldade) e aponte se as letras que apareceram subsequentes 

estavam ausentes ou presentes no conjunto de consoantes memorizados (ver Figura 8). 

Dessa forma, além da acurácia e do tempo de reação dos resultados, nós também 

examinamos o throughput, que é uma taxa de rendimento da capacidade da memória de 

trabalho, calculada da seguinte forma: throughput = [(acurácia ˗ 0,5) × 2 × número de 

letras] (70).  
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Figura 8. Modelo de visualização da tarefa de memória de trabalho de Sternberg no 

programa PEBL. 

4.5.5 Atenção sustentada 

A tarefa de rede de atenção (Attentional Network task [ANT]) foi utilizada para 

avaliar três componentes distintos de atenção sustentada (i.e., alerta, orientação e 

conflito). Essa tarefa foi modificada a partir do teste de Flanker e foi mantida curta e 

simples para que possa ser bem usada em crianças, adultos, pessoas com 

comprometimento da atenção e até mesmo com macacos (80). Tal tarefa exige que o 

participante concentre sua atenção na seta da posição central, ao mesmo tempo que 

transfere a atenção para setas de demais posições, assim, o participante deve inibir 

estímulos irrelevantes (80) (ver Figura 9). Os resultados mensurados foram baseados na 

precisão das respostas corretas (acurácia), tempo de reação (ms) e os índices de alerta 

(percepção se há algo a ser atendido), orientação (dirigir ou mudar atenção para 

determinado local) e conflito (suprimindo informações irrelevantes para focar na 

informação que deve ser atendida) (70).  
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Figura 9. Modelo de visualização da tarefa de rede de atenção no programa PEBL. 

4.6 COVARIÁVEIS 

As covariáveis incluídas nos modelos foram selecionadas para ajustar alguns 

potenciais fatores de confusão típicos da adolescência, como idade, estágio puberal, 

IMC e sonolência diurna. Além disso, as covariáveis incluídas foram selecionadas 

devido às relações bem descritas do desempenho das funções executivas com a idade 

(46,58,121), puberdade (11,13,46), composição corporal (174,220–222) e restrição do 

sono (223–226).  
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4.7 TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

A normalidade dos dados foi verificada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov; 

assimetria e curtose (escore-z: ‒2 e +2). Os dados contínuos foram apresentados em 

mediana, amplitude interquartil, mínimo e máximo. Os dados categóricos foram 

apresentados em frequência absoluta e relativa (%). Os testes U de Mann-Whitney, Qui-

Quadrado ou Exato de Fisher foram usados para verificar as diferenças entre meninos e 

meninas nas variáveis demográficas, antropométricas, de composição corporal, de 

aptidão cardiorrespiratória, de sonolência diurna e de desempenho cognitivo, conforme 

apropriado. Quando necessário, o teste-Z foi usado como análise post hoc para 

identificar as diferenças pontuais entre os subgrupos das variáveis categóricas. Análise 

de covariância (ANCOVA) não-paramétrica de Quade foi usada para verificar as 

diferenças entre meninos e meninas sobre as variáveis de desempenho cognitivo, tendo 

como covariáveis a idade, estágio puberal, categorias de IMC e VO2pico.  

A análise de regressão linear hierárquica foi usada para inspecionar a medida 

contínua de VO2pico como um preditor de cada desfecho cognitivo, separadamente. Na 

etapa 1 do modelo de regressão, foi incluído a medida de VO2pico. Na etapa 2, foi 

adicionado as covariáveis idade, estágio puberal e categorias de IMC. Na etapa 3, foi 

adicionado o escore de sonolência diurna. Quando apropriado, os desfechos cognitivos 

foram transformados em logaritmo ou arco seno raiz quadrada para cumprir os 

pressupostos da regressão linear. Todos os modelos estão apresentados como análises 

não-ajustadas e ajustadas, com tamanhos de efeito relatados (R2). Os tamanhos de 

efeitos foram interpretados como pequeno (R2 = 0,01), médio (R2 = 0,09) e grande (R2 = 

0,25), com base na definição de Cohen (227). Os pressupostos de erros independentes, 

homocedasticidade dos termos residuais e os erros normalmente distribuídos foram 

plotados, inspecionados e verificados usando resíduos studentizados. Não houve caso de 

multicolinearidade das covariáveis, evidenciado por fatores de inflação de variância e 

tolerância. Todas as análises foram feitas pelo programa estatístico SPSS® versão 25.0 

(IBM, Inc., Chicago, EUA). Um nível alfa de P < 0,05 foi usado para determinar a 

significância estatística.  
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5 RESULTADOS 

5.1 CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA E DIFERENÇAS ENTRE SEXOS 

A Tabela 4 apresenta os dados demográficos, antropométricos, de composição 

corporal, de aptidão cardiorrespiratória e de sonolência diurna da amostra total e 

estratificado pelo sexo. Um total de 132 escolares (43,2% do sexo feminino) foram 

incluídos nas análises de dados. A mediana de idade da amostra foi de 12 anos (mínimo 

e máximo de 11 e 16 anos, respectivamente). Um total de 60,6% da amostra foi 

classificado como púbere, 29,5% como pré-púbere e somente 9,8% como pós-púbere. 

Do total, 44% da amostra apresentou excesso de peso (sobrepeso ou obesidade) e cerca 

de 27% foram classificados com aptidão cardiorrespiratória na zona de risco. 

Em relação as principais diferenças sexuais, 84,2% das meninas foram 

classificadas como púberes, com base no PVC, por outro lado, somente 42,7% dos 

meninos foram classificadas como púberes. Quanto à composição corporal, os meninos 

apresentaram maiores valores de circunferência de cintura e razão cintura/estatura 

comparado as meninas, todavia, as meninas apresentaram maiores valores de espessura 

de dobras cutâneas e percentual de gordura corporal comparado os meninos. O grupo de 

meninos apresentou um maior VO2pico (em ml/kg/min) e um menor escore de sonolência 

diurna comparado ao grupo de meninas. Não houve diferença entre os sexos sobre as 

proporções das categorias de IMC e VO2pico, bem como sobre os dados contínuos de 

idade, estatura, massa corporal e IMC. 

A Tabela 5 apresenta os resultados do desempenho nos testes de funções 

executivas e atenção sustentada da amostra total e estratificada pelo sexo. Os meninos 

apresentaram melhor desempenho nas fases Go e NoGo da tarefa GNG, observado pelo 

tempo de reação, quando comparado ao grupo de meninas (P < 0,001). Além disso, os 

meninos obtiveram melhor desempenho sobre o tempo de reação da tarefa ANT 

comparado as meninas (P = 0,002). Contudo, o nível de significância permaneceu 

inalterado somente na fase Go da tarefa GNG após ajustamento para idade, estágio 

puberal, categorias de IMC e VO2pico. 
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Tabela 4. Dados demográficos, antropométricos, de composição corporal, de aptidão cardiorrespiratória e de sonolência diurna de 

escolares de 11‒16 anos. 

 Total (n = 132) Meninos (n = 75) Meninas (n = 57)  

 Med (AI) Min‒Máx Med (AI) Min‒Máx Med (AI) Min‒Máx P1 

Idade (anos) 12 (2) 11‒16 12 (2) 11‒16 12 (1) 11‒16 ns 

Ano escolar, n (%)        

6° ano 34 (25,8%)  26 (34,7%)a  8 (14%)b  0,001 

7º ano 44 (33,3%)  22 (29,3%)a  22 (38,6%)a   

8° ano 29 (22,0%)  9 (12%)a  20 (35,1%)b   

9º ano 25 (18,9%)  18 (24%)a  7 (12,3%)a   

Estágio puberal, n (%)        

Pré-púbere 39 (29,5%)  39 (52%)a  0 (0%)b  <0,001 

Púbere 80 (60,6%)  32 (42,7%)a  48 (84,2%)b   

Pós-púbere 13 (9,8%)  4 (5,3%)a  9 (15,8%)b   

Estatura (m) 1,58 (0,12) 1,37‒1,88 1,56 (0,2) 1,37‒1,88 1,58 (0,06) 1,45‒1,67 ns 

MC (kg) 51,5 (16,1) 28,5‒120,3 54 (17) 28,5‒120,3 49,9 (15,6) 33,2‒73,5 ns 

IMC (kg/m2) 20,4 (4,6) 14,2‒37,1 20,5 (4,5) 14,3‒37,1 20,2 (5,1) 14,2‒27,4 ns 

IMC categorias, n (%)        

Peso normal 74 (56,1%)  41 (54,7%)  34 (59,6%)  ns 

Sobrepeso 46 (34,8%)  27 (36,0%)  19 (33,3%)   
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Obesidade 11 (8,3%)  7 (9,3%)  4 (7,0%)   

CC (cm) 66,7 (11,3) 56‒104,5 68,8 (12,2) 56‒104,5 65,4 (11,1) 56,5‒85,5 0,013 

RCE 0,42 (0,06) 0,36‒0,59 0,43 (0,07) 0,37‒0,59 0,42 (0,06) 0,36‒0,55 0,038 

DCT (mm) 15,9 (8,5) 6‒39,1 15,2 (8,6) 6‒39,1 17 (7,9) 10‒38 0,010 

DCP (mm) 16,0 (7,8) 6,3‒39,9 14,7 (7,5) 6,3‒36,1 16,9 (9,3) 10,3‒39,9 0,002 

Σ2DC (mm) 31,9 (14,8) 12,8‒75,1 29,7 (15,7) 12,8‒75,1 34,7 (19) 20,6‒72,4 0,003 

GC (%) 24,5 (10) 10,4‒56,2 22,8 (11,6) 10,4‒56,2 26,3 (11,6) 17,7‒49,3 0,005 

TCP (voltas) 38 (24) 7‒111 43 (31) 7‒111 30 (18) 8‒66 <0,001 

TCP (m) 760 (480) 140‒2220 860 (620) 140‒2220 600 (360) 160‒1320 <0,001 

Vmáx no TCP (km/h) 10,5 (1,5) 8,5‒14,5 11 (1,5) 8,5‒14,5 10 (1,3) 9‒12 <0,001 

TCP, n (%)        

Zona de saúde 96 (72,7%)  54 (72%)  42 (73,7%)  ns 

Zona de risco 26 (27,3%)  21 (28%)  15 (26,3%)   

VO2pico (ml/kg/min) 46,2 (7,6) 30,6‒56,2 50,5 (6) 30,9‒56,2 41,2 (4,6) 30,6‒51,1 <0,001 

Sonolência diurna (escore) 16 (8) 5‒29 15 (8,3) 6‒29 17 (8) 5‒29 0,013 

Os valores são expressos em mediana, amplitude interquartil (AI), mínimo e máximo para as variáveis contínuas e porcentagem para as variáveis 

categóricas; Dentro de uma linha, os grupos com letras sobrescritas diferentes são significativamente diferentes baseado no teste-Z (P < 0,05) 

1Significância da diferença entre os sexos pelo teste U de Mann-Whitney (variáveis contínuas) ou teste Exato de Fisher/Qui-quadrado (variáveis 

categóricas) 

Abreviaturas: CC = circunferência de cintura; DCP = dobra cutânea da panturrilha; DCT = dobra cutânea do tríceps; GC = gordura corporal; IMC = 

índice de massa corporal; MC = massa corporal; ns = não significativo (P > 0,05); RCE = Razão cintura/estatura; TCP = teste de corrida progressivo; 

Vmáx = velocidade máxima; VO2pico = consumo de oxigênio pico; Σ2DC = soma das dobras cutâneas 
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Tabela 5. Desempenho sobre os testes para avaliar funções executivas e atenção sustentada de escolares de 11‒16 anos.  

 Total (n = 132) Meninos (n = 75) Meninas (n = 57)   

 Med (AI) Min‒Máx Med (AI) Min‒Máx Med (AI) Min‒Máx P1 P2 

TOL         

Movimentos 

excessivos 
16 (12,8) 0–58 16 (12) 0–52 16 (12) 1–58 ns ns 

Planejamento (s) 4636,5 (2411,5) 2101,6–15368,4 4738,1 (2421,5) 2101,6–11724,1 4368,8 (1849,4) 2454,3–15368,4 ns ns 

Solução (s) 14968,4 (5982,9) 8417–40234,6 15077,9 (7040,1) 8417–40234, 6 14668,8 (5254,9) 9160,3–32027,3 ns ns 

BCST         

Categorias 

completas 
6 (3,75) 0–9 6 (4) 0–9 6 (3) 0–9 ns ns 

Erros persistentes 16 (8,8) 0–46 15 (8) 0–39 17 (9) 0–46 ns ns 

GNG         

Acurácia Go (%) 98,4 (4,2) 12,5–100 99 (4,3) 60,9–100 97,7 (3,6) 12,5–100 ns ns 

TR Go (ms) 410,8 (70,9) 296,1–815,7 400,3 (66,8) 296,1–535,9 429,2 (52,9) 306,5–815,7 <0,001 0,009 

Acurácia NoGo 

(%) 
96,8 (9,4) 40,6–100 93,8 (9,4) 40,6–100 96,9 (6,3) 59,4–100 ns ns 

TR NoGo (ms) 518,8 (84,2) 348,1–933,6 496,8 (67,6) 377,4–660 545,6 (84,3) 348,1–933,6 <0,001 ns 

SMS         

Acurácia (%) 91,8 (6,5) 50,3–98,7 91,7 (6,7) 50,3–98,7 92 (5,8) 50,3–98,7 ns ns 

TR (ms) 809,3 (132,5) 544,9–1089,8 813,8 (148,1) 544,9–1045,1 805,8 (97,5) 570,1–1089,8 ns ns 

Rendimento (n) 3,25 (0,6) 0,03–4,09 3,21 (0,64) 0,03–3,92 3,27 (0,57) 0,04–4,09 ns ns 

ANT         
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Acurácia (%) 97,6 (4,5) 51–100 97,6 (4,5) 51–100 97,9 (5,4) 52,8–100 ns ns 

TR (ms) 629,6 (167,4) 410,9–1005,1 611,6 (150,4) 410,9–944,5 675,7 (158) 468,7–1005,1 0,002 ns 

Alerta (ms) 59,5 (68,5) -90,3–192 60,1 (70,2) -90,3–176,8 58,3 (68,6) -59,3–192 ns ns 

Orientação (ms) 37,4 (44,7) -94,5–136,5 40,9 (45,9) -94,5–136,5 35,2 (45,2) -60,9–126,4 ns ns 

Conflito (ms) 89,4 (62,1) -12,6–348,6 87,2 (51,2) -12,6–303,5 91,3 (82,7) -9,3–348,6 ns ns 

Os valores são expressos em mediana, amplitude interquartil (AI), mínimo e máximo 

1Significância da diferença entre os sexos pelo teste U de Mann-Whitney 

2Significância da diferença entre os sexos com ajustamento para idade, estágio puberal, categorias de índice de massa corporal e consumo de oxigênio 

pico, pela análise de covariância de Quade 

Abreviações: ANT = Attentional Network task (tarefa de rede de atenção); BCST = Berg’s Card Sorting task (tarefa de classificação de cartas de Berg); 

GNG = Go/No-Go oddball task (tarefa Ir/Não Ir); ns = não significativo (P > 0,05); SMS = Sternberg‘s Working Memory Search task (tarefa de 

memória de trabalho de Sternberg); TOL = Tower of London task (tarefa de torre de Londres); TR = tempo de reação
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5.2 ASSOCIAÇÕES ENTRE APTIDÃO CARDIORRESPIRATÓRIA E 

DESEMPENHO COGNITIVO 

Os modelos das análises usando o VO2pico como um preditor contínuo do 

desempenho das funções executivas e atenção sustentada de escolares do sexo feminino 

e masculino são apresentados na Tabela 6 e Tabela 7, respectivamente. Após 

ajustamento para as covariáveis, um maior VO2pico foi associado com melhor 

desempenho sobre a flexibilidade cognitiva nas meninas, verificado pelas categorias 

completas (P = 0,005) e erros persistentes (P = 0,009) na tarefa BCST. Não houve 

associações significantes nas tarefas TOL, GNG, SMS e ANT para as meninas (P > 

0,05). 

Referente as análises dos meninos, após ajustamento para as covariáveis, um 

maior VO2pico foi associado com melhor desempenho sobre o planejamento e resolução 

de problemas, verificado pelo tempo de planejamento na tarefa de torre de Londres (P = 

0,041). Não houveram associações significantes nas tarefas BCST, GNG, SMS e ANT 

para os meninos (P > 0,05). 

Análises do poder estatístico post hoc da relação entre aptidão 

cardiorrespiratória e desempenho das funções executivas foi conduzido para determinar 

o poder alcançado nos desfechos estatisticamente significantes (p < 0,05) obtidos em 

cada sexo, baseado sobre o tamanho da amostra, um alfa de 5%, tamanho do efeito 

alcançado e 5 preditores. Para as regressões lineares múltiplas das meninas, o poder 

para as categorias completas da tarefa BCST foi de 99% (R2 = 0,27; efeito grande), e 

para os erros persistentes na mesma tarefa foi de 98% (R2 = 0,20; efeito médio). Para as 

regressões lineares múltiplas dos meninos, o poder para os movimentos excessivos no 

planejamento da tarefa TOL foi de 96% (R2 = 0,14; efeito médio). O programa 

G*Power versão 3.1.9.2 foi usado para essas análises. 
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Tabela 6. Modelos de regressão linear com a medida contínua do consumo de oxigênio pico como preditor do desempenho das funções 

executivas e atenção sustentada de escolares de 11‒16 anos do sexo feminino (n = 57). 

 Modelo 1   Modelo 2   Modelo 3   

 β (IC 95%) P R2 β (IC 95%) P R2 β (IC 95%) P R2 

TOL          

Movimentos excessivos -0,200 (-0,737; 0,337) ns 0,01 -0,106 (-0,763; 0,551) ns 0,04 -0,106 (-0,770; 0,558) ns 0,04 

Planejamento (s)1 0,000 (-0,009; 0,009) ns 0,00 -0,006 (-0,018; 0,005) ns 0,08 -0,006 (-0,017; 0,005) ns 0,10 

Solução (s)1 -0,003 (-0,009; 0,004) ns 0,01 -0,006 (-0,014; 0,002) ns 0,09 -0,006 (-0,014; 0,002)  ns 0,11 

BCST          

Categorias completas 0,180 (0,066; 0,293) 0,002 0,16 0,193 (0,061; 0,324) 0,005 0,26 0,192 (0,059; 0,325) 0,005 0,27 

Erros persistentes -0,725 (-1,176; -0,274) 0,002 0,16 -0,749 (-1,297; -0,202) 0,008 0,20 -0,748 (-1,302; -0,195) 0,009 0,20 

GNG          

Acurácia Go (%)2 -0,002 (-0,016; 0,012) ns 0,00 0,000 (-0,016; 0,012) ns 0,04 0,000 (-0,017; 0,018) ns 0,05 

TR Go (ms)1 0,000 (-0,005; 0,004) ns 0,00 0,000 (-0,005; 0,006) ns 0,03 0,000 (-0,005; 0,006) ns 0,03 

Acurácia NoGo (%)2 0,003 (-0,011; 0,016) ns 0,00 0,007 (-0,009; 0,024) ns 0,03 0,007 (-0,009; 0,024) ns 0,03 

TR NoGo (ms)1 -0,001 (-0,005; 0,002) ns 0,01 -0,001 (-0,006; 0,003) ns 0,10 -0,001 (-0,006; 0,003) ns 0,13 

SMS          

Acurácia (%)2 0,005 (-0,002; 0,012) ns 0,03 0,007 (-0,003; 0,016) ns 0,06 0,007 (-0,002; 0,016) ns 0,13 

TR (ms) 3,849 (-1,217; 8,916 ) ns 0,04 3,476 (-2,779; 9,731) ns 0,06 3,442 (-2,843; 9,728) ns 0,07 

Rendimento (n) 0,020 (-0,013; 0,053) ns 0,03 0,030 (-0,011; 0,070) ns 0,06 0,030 (-0,010; 0,070) ns 0,11 

ANT          
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Acurácia (%)2 0,003 (-0,009; 0,014) ns 0,00 0,000 (-0,014; 0,014 ) ns 0,03 0,000 (-0,014; 0,014 ns 0,03 

TR (ms) 1,059 (-5,517; 7,635) ns 0,00 -2,085 (-9,848; 5,678) ns 0,10 -2,071 (-9,910; 5,767) ns 0,11 

Alerta (ms) -1,908 (-4,637; 0,821) ns 0,03 -1,834 (-5,233; 1,565) ns 0,04 -1,815 (-5,230; 1,599) ns 0,05 

Orientação (ms) -0,136 (-2,047; 1,775) ns 0,00 -0,587 (-2,933; 1,760) ns 0,03 -0,595 (-2,960; 1,771) ns 0,03 

Conflito (ms) 3,047 (-0,933; 7,027) ns 0,04 0,854 (-3,977; 5,685) ns 0,09 0,883 (-3,965; 5,731) ns 0,10 

Os valores são expressos em betas não-padronizados (β) e intervalos de confiança de 95% (IC 95%) 

Modelo 1 = sem ajustamento 

Modelo 2 = ajustamento para idade, estágio puberal e categorias de índice de massa corporal 

Modelo 3 = ajustamento para idade, estágio puberal, categorias de índice de massa corporal e sonolência diurna 

1Variável transformada para logaritmo 

2Variável transformada para arco seno raiz quadrada 

Abreviações: ANT = Attentional Network task (tarefa de rede de atenção); BCST = Berg’s Card Sorting task (tarefa de classificação de cartas de Berg); 

GNG = Go/No-Go oddball task (tarefa Ir/Não Ir); ns = não significativo (P > 0,05); SMS = Sternberg’s Working Memory Search task (tarefa de 

memória de trabalho de Sternberg); TOL = Tower of London task (tarefa de torre de Londres); TR = tempo de reação 
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Tabela 7. Modelos de regressão linear com a medida contínua do consumo de oxigênio pico como preditor do desempenho das funções 

executivas e atenção sustentada de escolares de 11‒16 anos do sexo masculino (n = 75). 

 Modelo 1   Modelo 2   Modelo 3   

 β (IC 95%) P R2 β (IC 95%) P R2 β (IC 95%) P R2 

TOL          

Movimentos 

excessivos 
-0,091 (-0,514; 0,333) ns 0,00 0,160 (-0,355; 0,674) ns 0,05 0,202 (-0,306; 0,710) ns 0,10 

Planejamento (s) -117,4 (-199,1; -35,7) 0,006 0,10 -103,9 (-204,1; -3,7) 0,042 0,14 -105,7 (-206,9; -4,5) 0,041 0,14 

Solução (s) -244,4 (-465,8; -23) 0,031 0,06 -125,3 (-375,9; 125,3) ns 0,23 -107,8 (-356,6; 141,1) ns 0,26 

BCST          

Categorias completas -0,039 (-0,140; 0,061) ns 0,01 -0,059 (-0,181; 0,063) ns 0,06 -0,065 (-0,187; 0,058) ns 0,08 

Erros persistentes 0,035 (-0,264; 0,335) ns 0,00 -0,029 (-0,393; 0,336) ns 0,05 -0,018 (-0,386; 0,350) ns 0,05 

GNG          

Acurácia Go (%)1 -0,001 (-0,009; 0,006) ns 0,00 0,000 (-0,009; 0,009) ns 0,07 -0,001 (-0,010; 0,009) ns 0,08 

TR Go (ms) 0,552 (-1,472; 2,577) ns 0,00 2,182 (-0,121; 4,485) ns 0,17 2,161 (-0,168; 4,490) ns 0,17 

Acurácia NoGo (%)1 -0,001 (-0,011; 0,009) ns 0,00 -0,005 (-0,016; 0,006) ns 0,17 -0,006 (-0,017; 0,006) ns 0,18 

TR NoGo (ms) -1,898 (-4,195; 0,399) ns 0,04 0,326 (-2,374; 3,027) ns 0,14 0,439 (-2,275; 3,153) ns 0,16 

SMS          

Acurácia (%)1 0,000 (-0,006; 0,006) ns 0,00 0,000 (-0,007; 0,006) ns 0,20 -0,001 (-0,008; 0,006) ns 0,20 

TR (ms) -3,747 (-8,136; 0,641) ns 0,04 -1,826 (-7,221; 3,570) ns 0,07 -1,244 (-6,466; 3,977) ns 0,15 

Rendimento (n) 0,002 (-0,023; 0,028) ns 0,00 0,000 (-0,028; 0,029) ns 0,17 0,000 (-0,029; 0,029) ns 0,17 
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ANT          

Acurácia (%)1 0,003 (-0,005; 0,011) ns 0,01 0,001 (-0,009; 0,011) ns 0,02 0,001 (-0,009; 0,010) ns 0,04 

TR (ms) 0,732 (-3,874; 5,337) ns 0,00 0,574 (-5,118; 6,267) ns 0,02 1,194 (-4,309; 6,697) ns 0,10 

Alerta (ms) 0,086 (-1,942; 2,113) ns 0,00 -0,088 (-2,582; 2,406) ns 0,03 -0,214 (-2,713; 2,286) ns 0,05 

Orientação (ms) -0,376 (-1,828; 1,076) ns 0,00 0,120 (-1,671; 1,911) ns 0,03 0,166 (-1,641; 1,973) ns 0,03 

Conflito (ms) -0,697 (-2,684; 1,291) ns 0,01 -0,223 (-2,644; 2,197) ns 0,05 -0,162 (-2,604; 2,280) ns 0,06 

Os valores são expressos em betas não-padronizados (β) e intervalos de confiança de 95% (IC 95%) 

Modelo 1 = sem ajustamento 

Modelo 2 = ajustamento para idade, estágio puberal e categorias de índice de massa corporal 

Modelo 3 = ajustamento para idade, estágio puberal, categorias de índice de massa corporal e sonolência diurna 

1Variável transformada para arco seno raiz quadrada 

Abreviações: ANT = Attentional Network task (tarefa de rede de atenção); BCST = Berg’s Card Sorting task (tarefa de classificação de cartas de Berg); 

GNG = Go/No-Go oddball task (tarefa Ir/Não Ir); ns = não significativo (P > 0,05); SMS = Sternberg’s Working Memory Search task (tarefa de 

memória de trabalho de Sternberg); TOL = Tower of London task (tarefa de torre de Londres); TR = tempo de reação 
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6 DISCUSSÃO 

O objetivo deste estudo foi analisar as relações entre a aptidão 

cardiorrespiratória e desempenho de múltiplos domínios das funções executivas e 

atenção sustentada em escolares de 11–16 anos. Os principais achados foram que a 

relação entre aptidão cardiorrespiratória e desempenho do subdomínio flexibilidade 

cognitiva ocorreu somente nas meninas enquanto a relação entre aptidão 

cardiorrespiratória e desempenho do subdomínio planejamento ocorreu somente nos 

meninos. Esses achados permaneceram inalterados após a inclusão de covariáveis. Além 

disso, foi evidenciado que os meninos apresentaram um melhor desempenho do 

controle inibitório comparado às meninas, independentemente do nível de aptidão 

cardiorrespiratório. Para nosso conhecimento, este é o primeiro estudo que analisou a 

relação entre aptidão cardiorrespiratória e desempenho de múltiplos domínios das 

funções executivas e atenção sustentada de forma específica do sexo entre adolescentes.  

Estudos prévios, envolvendo populações de crianças (32–39), adolescentes (41) 

e adultos (70,215), confirmaram a existência da relação positiva entre capacidade 

cardiorrespiratória e desempenho cognitivo. De acordo com estudos transversais 

anteriores (32–41,194), de modo geral, existe uma relação bem estabelecida entre 

aptidão cardiorrespiratória sobre controle inibitório (32,33,35,37,38,40,41,194) e 

memória de trabalho (34–36,38) em crianças pré-púberes, independente do sexo. Já em 

relação aos demais domínios cognitivos, flexibilidade cognitiva (35,39), planejamento 

(39) e atenção sustentada (36) essa relação é limitada.  

Apesar disso, nossa hipótese da existência de especificidade sexual nas relações 

entre aptidão cardiorrespiratória e desempenho de subdomínios das funções executivas 

foi confirmada. Essa relação foi encontrada nas meninas apenas sobre a flexibilidade 

cognitiva e, nos meninos, apenas sobre o planejamento. Já é bem estabelecido que o 

nível de aptidão cardiorrespiratória é determinante para promover benefícios cognitivos 

(14), bem como crianças e adolescentes com um maior tempo de prática esportiva 

apresentam um melhor desempenho em subdomínios como o controle inibitório e a 

flexibilidade cognitiva (35,164). Porém, nossos resultados demonstraram que o nível de 

aptidão cardiorrespiratória se relacionou com subdomínios distintos entre meninos e 

meninas. Isso pode ter ocorrido devido a maturação cerebral, na medida em que, a 

exposição aos hormônios sexuais durante a puberdade influencia a organização e 
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desenvolvimento cerebral de forma distinta entre os sexos (10–12,15–17). A diferença 

sexual na anatomia do cérebro pode explicar as divergências encontradas no 

desempenho das funções executivas, visto que os lobos frontais envolvidos nas funções 

executivas são as regiões que amadurecem mais tardiamente (131). Além disso, essas 

estruturas sofrem influência dos hormônios sexuais, em que o aumento dos níveis de 

testosterona nos meninos está relacionado com aumento do volume da amígdala 

esquerda e tálamo esquerdo, já o aumento do nível do estradiol nas meninas está 

relacionado ao aumento do volume de matéria cinza e matéria branca e amígdala direita 

(12). Neste sentido, a relação entre aptidão cardiorrespiratória e flexibilidade cognitiva 

encontrada nas meninas talvez esteja relacionada ao funcionamento do lobo frontal que 

amadurece mais cedo (16) ou talvez o aumento no nível hormônio estradiol, influencie o 

amadurecimento mais precocemente nas meninas das áreas de associação cortical de 

alto nível (i.e., junção frontal inferior, córtex pré-frontal ventrolateral, córtex parietal 

posterior, ínsula e córtex cingulado anterior), que estão relacionadas ao funcionamento 

desse subdomínio (64). Por sua vez, a relação entre o nível de aptidão 

cardiorrespiratória e capacidade de planejamento encontrada nos meninos, talvez esteja 

relacionada a um aumento no nível de testosterona circulante, que pode estar ligada a 

uma maturação mais precoce do giro frontal médio e na parte adjacente do sulco frontal 

inferior, no córtex pré-central e na parte anterior do giro cingulado e, principalmente, no 

córtex pré-frontal dorsolateral, regiões cerebrais ativadas durante o processamento deste 

subdomínio executivo (60). Portanto, durante adolescência a relação positiva entre nível 

de aptidão cardiorrespiratória e desempenho em subdomínios é específica do sexo e é 

provável que esteja relacionada a maturação das áreas cerebrais que ocorre de forma 

distinta entre meninos e meninas, pois está ligada aos hormônios sexuais e ao tempo de 

maturação. 

Outro aspecto a ser observado nos nossos achados, foi que as meninas e meninos 

com maior aptidão cardiorrespiratória provavelmente apresentaram melhor desempenho 

de flexibilidade cognitiva e planejamento, respectivamente. De certo modo, a aptidão 

cardiorrespiratória aumenta com a prática regular de exercício (228,229). Durante a 

realização de exercício ocorrem ajustes fisiológicos em nível cerebral quase que de 

imediato, como aumento da expressão de BDNF e IGF-1 (165), além de mudanças 

estruturais das regiões corticais e subcorticais (230). Em suma, o exercício aumenta o 
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fluxo sanguíneo cerebral e disponibilidade de oxigênio, formação de novos neurônios e 

plasticidade sináptica (182,184). Neste sentido, adolescentes que praticam exercícios 

regularmente, além de melhorar seu nível de aptidão cardiorrespiratório apresentam 

benefícios oriundos dos ajustes fisiológicos em nível cerebral podendo resultar em 

melhora do desempenho de funções cognitivas (23,24). Acreditamos ainda, que 

indivíduos com uma melhor aptidão cardiorrespiratória apresentam um melhor 

desempenho cognitivo, visto que essa maior capacidade cardiorrespiratória está 

relacionada a um melhor fluxo sanguíneo cerebral, representando uma maior oferta de 

oxigênio e nutrientes, bem como uma maior capacidade de captação e utilização do 

oxigênio atmosférico pelo sistema cardiovascular e respiratório, o qual será utilizado 

pelo sistema músculo esquelético, sendo assim um bom indicativo de um bom 

funcionamento de todos os sistemas (183). Além disso, indivíduos com maior 

capacidade cardiorrespiratória apresentam maior controle vagal nos parâmetros de 

variabilidade de frequência cardíaca, dessa forma apresentando uma maior tolerância 

em relação ao tempo gasto, e uma maior adaptabilidade frente ao estresse provocado 

pela demanda em tarefas cognitivas, portanto o nível de aptidão pode ser um fator chave 

para um melhor desempenho cognitivo (193). Isso apoia a interpretação de que a prática 

regular de exercício é a ponte da relação entre uma melhor aptidão cardiorrespiratória e 

um melhor desempenho das funções executivas. Portanto, nossos achados sugerem que 

a prática regular de exercícios físicos durante adolescência pode exercer um papel 

fundamental junto ao processo maturacional para um melhor desenvolvimento das 

funções executivas tanto em meninos quanto em meninas. 

No que se refere aos achados das meninas, entende-se que as meninas com 

maior aptidão cardiorrespiratória possuem maior capacidade de mudar de estratégia e 

maior velocidade no raciocínio ao buscar informações relevantes armazenadas na 

memória para tomar decisões. A flexibilidade cognitiva é um importante subdomínio 

das funções executivas que pode ser determinante no sucesso escolar (36,81). De modo 

prático, esse subdomínio é bem exigido durante a resolução de um problema 

matemático, em que o aluno necessite resgatar informações aprendidas anteriormente 

para escolher estratégias a utilizar (e.g., reprimir a adição quando a subtração é 

requerida). Já em relação aos achados dos meninos, entende-se que os meninos com 

maior aptidão cardiorrespiratória apresentam uma maior habilidade de planejar e 
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organizar informações de forma mais eficiente para atingir um objetivo. O planejamento 

é um subdomínio das funções executivas essencial na definição de metas (56,57). Esse 

subdomínio é importante, por exemplo, durante uma brincadeira de pega-bandeira (ou 

barra bandeira) na aula de educação física. Antes do jogador tentar ultrapassar pelo 

campo adversário, ele deve planejar mentalmente e identificar a melhor estratégia, de 

forma rápida, para obter sucesso e alcançar o objetivo final (i.e., pegar a bandeira 

adversária sem ser tocado pelos adversários). Portanto, apesar de atualmente existir uma 

maior preocupação com as recomendações as Organização Mundial de Saúde, para que 

crianças e adolescentes acumulem pelo menos 60 minutos de atividade física moderada-

vigorosa por dia (151), pouca importância é dada ao fato de crianças precisam adquirir 

habilidades motoras (e.g., saltar, arremessar, chutar), as quais estão relacionadas com o 

equilíbrio, a agilidade e são aspectos fundamentais para o desenvolvimento saudável do 

cérebro e a neuroplasticidade. Além disso, maiores níveis de aptidão aeróbia, podem 

alterar a dinâmica de áreas frontais do cérebro, o que reflete em maior eficiência no 

processamento de informações no contexto de tarefas cognitivas (231).  

Um achado secundário do nosso estudo foi que os meninos apresentaram um 

menor tempo de reação na tarefa GNG comparado às meninas, independente do nível de 

aptidão cardiorrespiratório. O menor tempo de reação significa que os meninos possuem 

uma maior capacidade de controlar atenção, pensamentos e emoções, inibindo as 

distrações (44). O controle inibitório é uma função executiva essencial para o 

aprendizado escolar (84). Por exemplo, é uma função determinante para manter à 

atenção durante as atividades em sala de aula através da capacidade de inibir distratores 

atencionais, como movimentos e conversas paralelas de colegas de classe. Essa 

diferença sexual pode ter ocorrido pela maior velocidade de processamento que os 

meninos apresentam comparado as meninas, a partir dos 11 anos de idade (idade inicial 

da nossa amostra) (139). E, a partir dessa idade, os adolescentes começam a ter o 

desenvolvimento e o crescimento afetados pelo aumento de hormônios esteroides, 

resultando em diferenças sexuais (139). Além disso, a maturidade do controle inibitório 

é atingida durante a adolescência (46) e há evidências que meninas desenvolvem esse 

subdomínio mais precocemente que os meninos da mesma idade (16,17,232), mas os 

meninos tendem a superar as meninas na pós-puberdade, apresentando melhor 

capacidade de atenção e tempo de reação mais rápido. Isso ocorre devido a uma maior 
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taxa de mudança ao longo da infância e adolescência na estrutura cerebral dos meninos, 

ficando bem notável à medida que eles atingem o final da adolescência (135). Portanto, 

essa diferença observada entre meninas e meninos na capacidade de inibir distratores 

para alcançar um menor tempo de reação na tomada de decisão, ocorreu devido a nossa 

amostra de meninos ter sido composta por uma maioria de adolescentes já influenciados 

pelos hormônios sexuais esteroides. 

Os achados do nosso estudo também destacam a importância de os adolescentes 

praticarem exercício físico regularmente para a melhora do desenvolvimento de suas 

funções executivas. Existem inúmeras formas das crianças e adolescentes se manterem 

fisicamente ativas e melhorarem sua aptidão física, seja durante os intervalos entre as 

aulas, na prática de esportes, durante as aulas de educação física, ou até mesmo através 

de deslocamento ativo. É importante que os exercícios para essa população induzam 

esforço cognitivo, haja vista exercer um melhor efeito sobre as funções executivas 

(124,178,179). Por exemplo, em estudo experimental de base-escolar, Ludyga et al. (24) 

arrolaram adolescentes de 12–15 anos em um intervenção de 8 semanas que consistiu 

em exercícios estruturados (aeróbios e coordenados mistos) de 20 minutos, em cada dia 

escolar, durante os intervalos das aulas. Ao final da intervenção, o grupo exercitado 

demonstrou um maior desempenho da memória de trabalho, verificado pela maior 

diminuição no tempo de reação na tarefa de Sternberg. Simultaneamente ao teste 

cognitivo, houve uma maior ativação cerebral na região fronto-central, determinado 

pelo aumento da variação negativa contingente dos potenciais bioelétricos relacionados 

a eventos. 

Dentre os pontos fortes do nosso estudo, primeiramente, estabelecemos análises 

específicas de cada sexo das relações entre aptidão cardiorrespiratória e múltiplos 

domínios das funções executivas. Segundo, foi estabelecido no critério de inclusão da 

amostragem uma maior amplitude de idade cronológica, a fim de incluir escolares em 

diversos estágios puberais (pré-púberes, púberes e pós-púberes), na medida em que, o 

estágio puberal é um preditor da maturação cerebral (106), e o desenvolvimento da 

estrutura e função do cérebro acontecem de forma paralela ao desenvolvimento das 

habilidades das funções executivas (122–130). É do nosso conhecimento que somente 

Huang et al. (41), que incluíram púberes na amostra para estabelecer a relação da 

aptidão cardiorrespiratória e funções executivas, todavia, os autores não investigaram as 
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especificidades sexuais e avaliaram somente um subdomínio das funções executivas 

(i.e., controle inibitório). Terceiro, foi avaliado uma ampla cobertura das funções 

cognitivas, incluindo múltiplos domínios das funções executivas e atenção sustentada, o 

que possibilita investigar e estabelecer especificidades metacognitivas mais precisas de 

cada sexo. Por fim, os modelos de regressão linear foram devidamente ajustados para 

potenciais vieses de confundimento típicos da adolescência, como a sonolência diurna, 

que tem sido relatada por estar bem relacionada ao desempenho cognitivo (223–226). 

Por fim, a adolescência é o período da vida em que o cérebro se encontra mais 

plástico, portanto, mais suscetível a mudanças a partir de fatores ambientais (e.g., 

exercício físico), oferecendo maiores possibilidades de estimular a capacidade da 

função cognitiva (9,233). Contraditoriamente, também é o período em que apresenta 

uma maior prevalência de inatividade física (234). A literatura atual já fornece um 

subsídio forte para que sejam criadas estratégias para incentivar mudança 

comportamental nas crianças e adolescentes, como a diminuição do comportamento 

sedentário, aumento do nível de atividade física e  prática regular de exercício físico 

(162,235). A escola pode ser um ambiente determinante para viabilizar as estratégias de 

mudança de comportamento, uma vez que é um local em que as crianças e adolescentes 

passam grande parte de seu dia, bem como é um ambiente onde são gerados diversos 

hábitos comportamentais que certamente podem ser perpetuados ao longo da vida adulta 

(162).   
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6.1 LIMITAÇÕES 

Embora o nosso estudo forneça uma perspectiva importante e única da relação 

entre os níveis de aptidão cardiorrespiratória e desempenho de múltiplos domínios das 

funções executivas e atenção sustentada específico do sexo usando avaliações bem 

estabelecidas, a amostra foi intencional de forma não-probabilística, o que de certa 

forma incapacita de fazer afirmações gerais com rigor estatístico sobre a população. 

Além disso, o nível de aptidão cardiorrespiratória foi mensurado de forma indireta, o 

que pode ter superestimado o VO2pico dos participantes. A avaliação do estágio puberal 

pela técnica do pico de velocidade de crescimento possui certas limitações, pois podem 

subestimar o estágio maturacional. Todavia, essa técnica se mostra viável para 

distinguir a pré-puberdade da puberdade (141). O desenho do estudo foi do tipo 

transversal, o que não permite estabelecer causalidade. Portanto, como implicações 

futuras é sugerido que estudos longitudinais e/ou experimentais sejam conduzidos para 

estabelecer a casualidade da relação entre aptidão cardiorrespiratória e desempenho de 

múltiplos domínios das funções executivas em adolescentes, com a devida estratificação 

da análise dos dados pelo sexo. 
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7 CONCLUSÃO        

Em conclusão, os achados deste estudo transversal sugerem que a relação entre 

aptidão cardiorrespiratória e desempenho das funções executivas em escolares de 11‒16 

anos é específica do sexo. Maior nível de aptidão cardiorrespiratória nas meninas está 

relacionado a um melhor desempenho da flexibilidade cognitiva (i.e., uma melhor 

capacidade de mudar de estratégia mais rapidamente quando assim a tarefa exigir), 

enquanto maior nível de aptidão cardiorrespiratória nos meninos está relacionado à uma 

melhor capacidade de planejamento e resolução de problemas (i.e., uma maior 

habilidade em utilizar conhecimentos de forma estratégica para alcançar um objetivo). 

Apesar disso, não houve relações entre aptidão cardiorrespiratória e os demais 

subdomínios das funções executivas (i.e., memória de trabalho e controle inibitório) e 

atenção sustentada em meninos e meninas. 

 

  



    

 

65 
 

8 REFERÊNCIAS 

1.  Diamond A. Executive functions. Annu Rev Psychol. janeiro de 

2013;64(September 2012):135–68.  

2.  Friedman NP, Miyake A. Unity and diversity of executive functions: Individual 

differences as a window on cognitive structure. Cortex. Elsevier Ltd; janeiro de 

2015;86:186–204.  

3.  Funahashi S. Neuronal mechanisms of executive control by the prefrontal cortex. 

Neurosci Res. 2001;39(2):147–65.  

4.  de Greeff JW, Bosker RJ, Oosterlaan J, Visscher C, Hartman E. Effects of 

physical activity on executive functions, attention and academic performance in 

preadolescent children: a meta-analysis. J Sci Med Sport. Sports Medicine 

Australia; 10 de outubro de 2017;  

5.  Ciria LF, Perakakis P, Luque-Casado A, Morato C, Sanabria D. The relationship 

between sustained attention and aerobic fitness in a group of young adults. PeerJ. 

2017;2017(9):1–14.  

6.  Munro BA, Weyandt LL, Hall LE, Oster DR, Gudmundsdottir BG, Kuhar BG. 

Physiological substrates of executive functioning: a systematic review of the 

literature. ADHD Atten Deficit Hyperact Disord. Springer Vienna; 22 de março 

de 2017;  

7.  Diamond A. Close Interrelation of Motor Development and Cognitive 

Development and of the Cerebellum and Prefrontal Cortex. 2000;71(1):44–56.  

8.  Ludyga S, Gerber M, Brand S, Holsboer-Trachsler E, Pühse U. Acute effects of 

moderate aerobic exercise on specific aspects of executive function in different 

age and fitness groups: A meta-analysis. Psychophysiology. novembro de 

2016;53(11):1611–26.  

9.  Park H-J, Friston K. Structural and functional brain networks: from connections 

to cognition. Science. novembro de 2013;342(6158):1238411.  

10.  Herting MM, Kim R, Uban KA, Kan E, Binley A, Sowell ER. Longitudinal 



    

 

66 
 

changes in pubertal maturation and white matter microstructure. 

Psychoneuroendocrinology. Elsevier Ltd; 2017;81:70–9.  

11.  Gur RE, Gur RC. Sex differences in brain and behavior in adolescence: Findings 

from the Philadelphia Neurodevelopmental Cohort. Neurosci Biobehav Rev. 

Elsevier Ltd; 2016;70:159–70.  

12.  Herting MM, Gautam P, Spielberg JM, Kan E, Dahl RE, Sowell ER. The role of 

testosterone and estradiol in brain volume changes across adolescence: A 

longitudinal structural MRI study. Hum Brain Mapp. novembro de 

2014;35(11):5633–45.  

13.  Hueston CM, Cryan JF, Nolan YM. Stress and adolescent hippocampal 

neurogenesis: diet and exercise as cognitive modulators. Transl Psychiatry. 

Nature Publishing Group; 2017;7(4):e1081.  

14.  Li JW, O’Connor H, O’Dwyer N, Orr R, O’Connor H, O’Dwyer N, et al. The 

effect of acute and chronic exercise on cognitive function and academic 

performance in adolescents: A systematic review. J Sci Med Sport. Sports 

Medicine Australia; 24 de janeiro de 2017;  

15.  Blakemore SJ, Burnett S, Dahl RE. The role of puberty in the developing 

adolescent brain. Hum Brain Mapp. 2010;31(6):926–33.  

16.  Blakemore S-J. Imaging brain development: the adolescent brain. Neuroimage. 

junho de 2012;61(2):397–406.  

17.  Neufang S, Specht K, Hausmann M, Güntürkün O, Herpertz-Dahlmann B, Fink 

GR, et al. Sex differences and the impact of steroid hormones on the developing 

human brain. Cereb Cortex. 2009;19(2):464–73.  

18.  Gur RC, Richard J, Calkins ME, Chiavacci R, Hansen JA, Bilker WB, et al. Age 

group and sex differences in performance on a computerized neurocognitive 

battery in children age 8-21. Neuropsychology. 2012;26(2):251–65.  

19.  Sowell ER, Peterson BS, Thompson PM, Welcome SE, Henkenius AL, Toga 

AW. Mapping cortical change across the human life span. 2003;309–15.  



    

 

67 
 

20.  Klingberg T, Forssberg H, Westerberg H. Increased brain activity in frontal and 

parietal cortex underlies the development of visuospatial working memory 

capacity during childhood. J Cogn Neurosci. 1 de janeiro de 2002;14(1):1–10.  

21.  Krafft CE, Schwarz NF, Chi L, Weinberger AL, Schaeffer DJ, Pierce JE, et al. 

An 8-month randomized controlled exercise trial alters brain activation during 

cognitive tasks in overweight children. Obesity (Silver Spring). janeiro de 

2014;22(1):232–42.  

22.  Chaddock-Heyman L, Erickson KI, Voss MW, Knecht AM, Pontifex MB, 

Castelli DM, et al. The effects of physical activity on functional MRI activation 

associated with cognitive control in children: a randomized controlled 

intervention. Front Hum Neurosci. 2013;7:72.  

23.  Ardoy DN, Fernández-Rodríguez JM, Jiménez-Pavón D, Castillo R, Ruiz JR, 

Ortega FB. A physical education trial improves adolescents’ cognitive 

performance and academic achievement: the EDUFIT study. Scand J Med Sci 

Sports. fevereiro de 2014;24(1):e52-61.  

24.  Ludyga S, Gerber M, Kamijo K, Brand S, Pühse U. The effects of a school-based 

exercise program on neurophysiological indices of working memory operations 

in adolescents. J Sci Med Sport. janeiro de 2018;  

25.  Erickson KI, Voss MW, Prakash RS, Basak C, Szabo A, Chaddock L, et al. 

Exercise training increases size of hippocampus and improves memory. Proc Natl 

Acad Sci. 2011;108(7):3017–22.  

26.  Verstynen TD, Lynch B, Miller DL, Voss MW, Prakash RS, Chaddock L, et al. 

Caudate nucleus volume mediates the link between cardiorespiratory fitness and 

cognitive flexibility in older adults. J Aging Res. 2012;2012.  

27.  Hillman CH, Erickson KI, Kramer AF. Be smart, exercise your heart: exercise 

effects on brain and cognition. Nat Rev Neurosci. janeiro de 2008;9(1):58–65.  

28.  Erickson KI, Prakash RS, Voss MW, Chaddock L, Morris KS, White SM, et al. 

Aerobic Fitness is Associated With Hippocampal Volume in Elderly Humans. 

Hippocampus. 2009;19(10):1030–9.  



    

 

68 
 

29.  Schmidt M, Egger F, Benzing V, Jäger K, Conzelmann A, Roebers CM, et al. 

Disentangling the relationship between children’s motor ability, executive 

function and academic achievement. PLoS One. 2017;12(8):e0182845.  

30.  Scudder MR, Drollette ES, Szabo-Reed AN, Lambourne K, Fenton CI, Donnelly 

JE, et al. Tracking the Relationship between Children’s Aerobic Fitness and 

Cognitive Control. Heal Psychol. 2017;35(9):967–78.  

31.  Niederer I, Kriemler S, Gut J, Hartmann T, Schindler C, Barral J, et al. 

Relationship of aerobic fitness and motor skills with memory and attention in 

preschoolers (Ballabeina): A cross-sectional and longitudinal study. BMC 

Pediatr. BioMed Central Ltd; 2011;11(1):34.  

32.  Westfall DR, Kao S-C, Scudder MR, Pontifex MB, Hillman CH. The association 

between aerobic fitness and congruency sequence effects in preadolescent 

children. Brain Cogn. abril de 2017;113:85–92.  

33.  Lott MA, Jensen CD. Executive control mediates the association between aerobic 

fitness and emotion regulation in preadolescent children. J Pediatr Psychol. 

2017;42(2):162–73.  

34.  Kao S-C, Westfall DR, Parks AC, Pontifex MB, Hillman CH. Muscular and 

Aerobic Fitness, Working Memory, and Academic Achievement in Children. 

Med Sci Sports Exerc. março de 2017;49(3):500–8.  

35.  Ishihara T, Sugasawa S, Matsuda Y, Mizuno M. Relationship between sports 

experience and executive function in 6-12-year-old children: Independence from 

physical fitness and moderation by gender. Dev Sci. 2017;(December 2015):1–

13.  

36.  Geertsen SS, Thomas R, Larsen MN, Dahn IM, Andersen JN, Krause-Jensen M, 

et al. Motor skills and exercise capacity are associated with objective measures of 

cognitive functions and academic performance in preadolescent children. PLoS 

One. 2016;11(8):1–16.  

37.  Pindus DM, Drollette ES, Scudder MR, Khan NA, Raine LB, Esliger DW, et al. 

Moderate-to-vigorous physical activity, indices of cognitive control, and 



    

 

69 
 

academic achievement in preadolescents. J Pedriatr. 2016;173:136–42.  

38.  Scudder MR, Lambourne K, Drollette ES, Herrmann SD, Washburn RA, 

Donnelly JE, et al. Aerobic capacity and cognitive control in elementary school-

age children. Med Sci Sports Exerc. 2014;46:1025–35.  

39.  van der Niet AG, Hartman E, Smith J, Visscher C. Modeling relationships 

between physical fitness, executive functioning, and academic achievement in 

primary school children. Psychol Sport Exerc. julho de 2014;15(4):319–25.  

40.  Buck SM, Hillman CH, Castelli DM. The relation of aerobic fitness to stroop 

task performance in preadolescent children. Med Sci Sports Exerc. janeiro de 

2008;40(1):166–72.  

41.  Huang T, Tarp J, Domazet SL, Thorsen AK, Froberg K, Andersen LB, et al. 

Associations of Adiposity and Aerobic Fitness with Executive Function and 

Math Performance in Danish Adolescents. J Pediatr. Elsevier Inc; 

2015;167(4):810–5.  

42.  Hall PA, Marteau TM. Executive function in the context of chronic disease 

prevention: Theory, research and practice. Prev Med (Baltim). Elsevier Inc.; 

2014;68:44–50.  

43.  Diamond A, Ling DS. Conclusions about interventions, programs, and 

approaches for improving executive functions that appear justified and those that, 

despite much hype, do not. Dev Cogn Neurosci. abril de 2016;18:34–48.  

44.  Banich MT. Executive function: The search for an integrated account. Curr Dir 

Psychol Sci. 2009;18(2):89–94.  

45.  Weyandt LL. Executive Function in Children, Adolescents, and Adults With 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Introduction to the Special Issue. Dev 

Neuropsychol. fevereiro de 2005;27(1):1–10.  

46.  Huizinga M, Dolan C V, van der Molen MW. Age-related change in executive 

function: developmental trends and a latent variable analysis. Neuropsychologia. 

janeiro de 2006;44(11):2017–36.  



    

 

70 
 

47.  Asato MR, Sweeney JA, Luna B. Cognitive processes in the development of 

TOL performance. Neuropsychologia. janeiro de 2006;44(12):2259–69.  

48.  St Clair-Thompson HL, Gathercole SE. Executive functions and achievements in 

school: Shifting, updating, inhibition, and working memory. Q J Exp Psychol 

(Hove). abril de 2006;59(4):745–59.  

49.  Wiebe SA, Espy KA, Charak D. Using confirmatory factor analysis to 

understand executive control in preschool children: I. Latent structure. Dev 

Psychol. março de 2008;44(2):575–87.  

50.  Luna B, Garver KE, Urban TA, Lazar NA, Sweeney JA. Maturation of cognitive 

processes from late childhood to adulthood. Child Dev. 2004;75(5):1357–72.  

51.  Bailey CE. Cognitive accuracy and intelligent executive function in the brain and 

in business. Ann N Y Acad Sci. novembro de 2007;1118:122–41.  

52.  Hughes C, Dunn J. Understanding mind and emotion: longitudinal associations 

with mental-state talk between young friends. Dev Psychol. setembro de 

1998;34(5):1026–37.  

53.  Will Crescioni A, Ehrlinger J, Alquist JL, Conlon KE, Baumeister RF, 

Schatschneider C, et al. High trait self-control predicts positive health behaviors 

and success in weight loss. J Health Psychol. julho de 2011;16(5):750–9.  

54.  Miller HV, Barnes JC, Beaver KM. Self-control and health outcomes in a 

nationally representative sample. Am J Health Behav. 2011;35(1):15–27.  

55.  Boghi A, Rasetti R, Avidano F, Manzone C, Orsi L, D’Agata F, et al. The effect 

of gender on planning: An fMRI study using the Tower of London task. 

Neuroimage. 2006;33(3):999–1010.  

56.  Berg WK, Byrd DL. The Tower of London Spatial Problem-Solving Task: 

Enhancing Clinical and Research Implementation. J Clin Exp Neuropsychol 

(Neuropsychology, Dev Cogn Sect A). 2002;24(5):586–604.  

57.  Anderson P. Assessment and development of executive function (EF) during 

childhood. Child Neuropsychol. junho de 2002;8(2):71–82.  



    

 

71 
 

58.  Best JR, Miller PH, Jones LL. Executive Functions after Age 5: Changes and 

Correlates. Dev Rev. 1 de setembro de 2009;29(3):180–200.  

59.  Welsh M, Pennington B. A normative-developmental study of executive 

function: A window on prefrontal function in children. Dev Neuropsychol. 

1991;7(2):131–49.  

60.  Lazeron RHC, Rombouts SARB, Machielsen WCM, Scheltens P, Witter MP, 

Uylings HBM, et al. Visualizing brain activation during planning: The Tower of 

London test adapted for functional MR imaging. Am J Neuroradiol. 

2000;21(8):1407–14.  

61.  Shallice T. Specific Impairments of Planning. Philos Trans R Soc B Biol Sci. 

1982;298(1089):199–209.  

62.  Dick AS. The development of cognitive flexibility beyond the preschool period: 

an investigation using a modified Flexible Item Selection Task. J Exp Child 

Psychol. setembro de 2014;125:13–34.  

63.  Cepeda NJ, Kramer AF, Gonzalez de Sather JC. Changes in executive control 

across the life span: examination of task-switching performance. Dev Psychol. 

setembro de 2001;37(5):715–30.  

64.  Dajani DR, Uddin LQ. Demystifying cognitive flexibility: Implications for 

clinical and developmental neuroscience. Trends Neurosci. setembro de 

2015;38(9):571–8.  

65.  Grant DA, Berg E. A behavioral analysis of degree of reinforcement and ease of 

shifting to new responses in a Weigl-type card-sorting problem. J Exp Psychol. 

1948;38(4):404–11.  

66.  Silva-Filho JH Da, Pasian SR, Humberto JSM. Teste Wisconsin de classificação 

de cartas: uma revisão sistemática de 1952 a 2009. Psico-USF (Impresso). 

2011;16:107–16.  

67.  Rzezak P, Fuentes D, Guimarães CA, Thome-Souza S, Kuczynski E, Guerreiro 

M, et al. Executive dysfunction in children and adolescents with temporal lobe 

epilepsy: is the Wisconsin Card Sorting Test enough? Epilepsy Behav. Elsevier 



    

 

72 
 

Inc.; 2009;15(3):376–81.  

68.  Aron AR, Poldrack RA. Cortical and subcortical contributions to Stop signal 

response inhibition: role of the subthalamic nucleus. J Neurosci. 1 de março de 

2006;26(9):2424–33.  

69.  Bezdjian S, Baker LA, Lozano DI, Raine A. Assessing inattention and 

impulsivity in children during the Go/ NoGo task. October. 2009;27(2):365–83.  

70.  Scott SP, Murray-Kolb LE. Iron Status Is Associated with Performance on 

Executive Functioning Tasks in Nonanemic Young Women. J Nutr. 

2016;146(1):30–7.  

71.  Wiebe S, Sheffield T, Nelson J. The structure of executive function in 3-year-old 

children. J Exp …. 2011;108(3):436–52.  

72.  Axmacher N, Henseler MM, Jensen O, Weinreich I, Elger CE, Fell J. Cross-

frequency coupling supports multi-item working memory in the human 

hippocampus. Proc Natl Acad Sci. 2010;107(7):3228–33.  

73.  Thomason ME, Race E, Burrows B, Whitfield-Gabrieli S, Glover GH, Gabrieli 

JDE. Development of spatial and verbal working memory capacity in the human 

brain. J Cogn Neurosci. fevereiro de 2009;21(2):316–32.  

74.  Sternberg S. High-speed scanning in human memory. Science. 5 de agosto de 

1966;153(3736):652–4.  

75.  Hayes JF, Eichen DM, Barch DM, Wilfley DE. Executive function in childhood 

obesity: Promising intervention strategies to optimize treatment outcomes. 

Appetite. Elsevier Ltd; 2017;  

76.  Kaplan S, Berman MG. Directed attention as a common resource for executive 

functioning and Self-Regulation. Perspect Psychol Sci. 2010;5(1):43–57.  

77.  Purdy MH. Executive Functions: Theory, Assessment, and Treatment. Cognitive 

Communication Disorders. 2a ed San Diego; 2016. p. 77–85.  

78.  Pessoa L, Kastner S, Ungerleider LG. Neuroimaging studies of attention: from 

modulation of sensory processing to top-down control. J Neurosci. 



    

 

73 
 

2003;23(10):3990–8.  

79.  Kastner S, De Weerd P, Desimone R, Ungerleider LG. Mechanisms of directed 

attention in the human extrastriate cortex as revealed by functional MRI. Sci (80- 

). 1998;282(5386):108–11.  

80.  Fan J, McCandliss BD, Sommer T, Raz A, Posner MI. Testing the Efficiency and 

Independence of Attentional Networks. J Cogn Neurosci. 2002;14(3):340–7.  

81.  Corso HV, Sperb TM, Jou GI, Salles JF De. Metacognição e funções executivas: 

relações entre os conceitos e implicações para a aprendizagem. Psicol Teor e 

Pesqui. 2013;29(1):21–9.  

82.  Bull R, Espy KA, Wiebe SA. Short-Term Memory, Working Memory, and 

Executive Functioning in Preschoolers: Longitudinal Predictors of Mathematical 

Achievement at Age 7 Years. Dev Neuropsychol. 2008;33(3):205–28.  

83.  Best JR, Miller PH, Naglieri JA. Relations between Executive Function and 

Academic Achievement from Ages 5 to 17 in a Large, Representative National 

Sample. Learn Individ Differ. agosto de 2011;21(4):327–36.  

84.  Bull R, Lee K. Executive Functioning and Mathematics Achievement. Child Dev 

Perspect. 11 de março de 2014;8(1):36–41.  

85.  Clark CAC, Nelson JM, Garza J, Sheffield TD, Wiebe SA, Espy KA. Gaining 

control: changing relations between executive control and processing speed and 

their relevance for mathematics achievement over course of the preschool period. 

Front Psychol. janeiro de 2014;5:107.  

86.  Malda M, Nel C, van de Vijver FJR. The road to reading for South African 

learners: The role of orthographic depth. Learn Individ Differ. 1 de fevereiro de 

2014;30(17):34–45.  

87.  Protopapas A, Vlahou EL, Moirou D, Ziaka L. Word reading practice reduces 

Stroop interference in children. Acta Psychol (Amst). maio de 2014;148:204–8.  

88.  van der Sluis S, de Jong PF, van der Leij A. Executive functioning in children, 

and its relations with reasoning, reading, and arithmetic. Intelligence. setembro 



    

 

74 
 

de 2007;35(5):427–49.  

89.  Cragg L, Gilmore C. Skills underlying mathematics: The role of executive 

function in the development of mathematics proficiency. Trends Neurosci Educ. 

janeiro de 2014;  

90.  Silverman M, Davids A, Andrews JM. Powers of attention and academic 

achievement. Percept Mot Skills. 1963;17:243–9.  

91.  Alloway TP, Alloway RG. Investigating the predictive roles of working memory 

and IQ in academic attainment. J Exp Child Psychol. Elsevier Inc.; 

2010;106(1):20–9.  

92.  Düzel E, Cabeza R, Picton TW, Yonelinas  a P, Scheich H, Heinze HJ, et al. 

Task-related and item-related brain processes of memory retrieval. Proc Natl 

Acad Sci U S A. 1999;96(4):1794–9.  

93.  Wagner AD, Schacter DL, Rotte M, Koutstaal W, Maril A, Dale AM, et al. 

Building Memories: Remembering and Forgetting of Verbal Experiences as 

Predicted by Brain Activity. Science (80- ). 1998;281(5380):1188–91.  

94.  Eigsti I-M, Zayas V, Mischel W, Shoda Y, Ayduk O, Dadlani MB, et al. 

Predicting Cognitive Control From Preschool to Late Adolescence and Young 

Adulthood. Psychol Sci. 2006;17(6):478–84.  

95.  Liston C, Watts R, Tottenham N, Davidson MC, Niogi S, Ulug AM, et al. 

Frontostriatal microstructure modulates efficient recruitment of cognitive control. 

Cereb Cortex. maio de 2006;16(4):553–60.  

96.  Cutting LE, Materek A, Cole CAS, Levine TM, Mahone EM. Effects of fluency, 

oral language, and executive function on reading comprehension performance. 

Ann Dyslexia. 2009;59(1):34–54.  

97.  Locascio G, Mahone EM, Eason SH, Cutting LE. Executive dysfunction among 

children with reading comprehension deficits. J Learn Disabil. 2010;43(5):441–

54.  

98.  Sesma HW, Mahone EM, Levine T, Eason SH, Cutting LE. The contribution of 



    

 

75 
 

executive skills to reading comprehension. Child Neuropsychol. 2009;15(3):232–

46.  

99.  Swanson LL. Reading Comprehension and Working Memory in Learning-

Disabled Readers: Is the Phonological Loop More Important Than the Executive 

System? J Exp Child Psychol. 1999;72(1):1–31.  

100.  Satterthwaite TD, Shinohara RT, Wolf DH, Hopson RD, Elliott MA, Vandekar 

SN, et al. Impact of puberty on the evolution of cerebral perfusion during 

adolescence. Proc Natl Acad Sci U S A. 10 de junho de 2014;111(23):8643–8.  

101.  WHO. World Health Organization. Young people’s health - a challenge for 

society. WHO Study Group on Young People Geneva; 1986 p. 120.  

102.  Brasil. Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e 

Jovens na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde. 2010 p. 132.  

103.  Sherar LB, Gyurcsik NC, Humbert ML, Dyck RF, Fowler-Kerry S, Baxter-Jones 

ADG. Activity and barriers in girls (8-16 yr) Based on grade and maturity status. 

Med Sci Sports Exerc. 2009;41(1):87–95.  

104.  Malina RM, Bouchard C, Bar-Or O. Growth, Maturation and Physical Activity. 2 

ed. Champaign, IL; 2004. 712 p.  

105.  Machado RDL, Barbanti VJ. Maturação esquelética e crescimento em crianças e 

adolescentes. Rev Bras Cineantropometria Desempenho Hum. 2007;9(1):12–20.  

106.  Baccetti T, Franchi L, De Toffol L, Ghiozzi B, Cozza P. The diagnostic 

performance of chronologic age in the assessment of skeletal maturity. Prog 

Orthod. 2006;7(2):176–88.  

107.  Blanton RE, Cooney RE, Joormann J, Eugene F, Glover GH, Gotlib IH. Pubertal 

stage and brain anatomy in girls. 2012;217(1):105–12.  

108.  Tanner J. Growth at adolescence with a general consideration of the effects of 

hereditary and environmental factors upon growth and maturation from birth to 

maturity. 2o ed. Oxford: Blackwell, Scientific Publications; 1962.  

109.  Li JW, O’Connor H, O’Dwyer N, Orr R. The effect of acute and chronic exercise 



    

 

76 
 

on cognitive function and academic performance in adolescents: A systematic 

review. J Sci Med Sport. Sports Medicine Australia; 2017;  

110.  Bedard A-C, Nichols S, Barbosa JA, Schachar R, Logan GD, Tannock R. The 

development of selective inhibitory control across the life span. Dev 

Neuropsychol. janeiro de 2002;21(1):93–111.  

111.  Best JR, Miller PH. A developmental perspective on executive function. Child 

Dev. 2010;81(6):1641–60.  

112.  Blakemore S-J, Choudhury S. Development of the adolescent brain: implications 

for executive function and social cognition. J Child Psychol Psychiatry. 

2006;47(3–4):296–312.  

113.  Klein C, Foerster F. Development of prosaccade and antisaccade task 

performance in participants aged 6 to 26 years. Psychophysiology. março de 

2001;38(2):179–89.  

114.  Kray J, Eber J, Lindenberger U. Age differences in executive functioning across 

the lifespan: the role of verbalization in task preparation. Acta Psychol (Amst). 

2004;115(2–3):143–65.  

115.  Ordaz SJ, Foran W, Velanova K, Luna B. Longitudinal growth curves of brain 

function underlying inhibitory control through adolescence. J Neurosci. 13 de 

novembro de 2013;33(46):18109–24.  

116.  Ordaz S, Davis S, Luna B. Effects of response preparation on developmental 

improvements in inhibitory control. Acta Psychol (Amst). julho de 

2010;134(3):253–63.  

117.  Satterthwaite TD, Wolf DH, Erus G, Ruparel K, Elliott MA, Gennatas ED, et al. 

Functional maturation of the executive system during adolescence. J Neurosci. 9 

de outubro de 2013;33(41):16249–61.  

118.  Williams BR, Ponesse JS, Schachar RJ, Logan GD, Tannock R. Development of 

inhibitory control across the life span. Dev Psychol. janeiro de 1999;35(1):205–

13.  



    

 

77 
 

119.  Zelazo PD, Craik FIM, Booth L. Executive function across the life span. Acta 

Psychol (Amst). 2004;115(2–3):167–83.  

120.  Leon-Carrion J, García-Orza J, Pérez-Santamaría FJ. Development of the 

inhibitory component of the executive functions in children and adolescents. Int J 

Neurosci. outubro de 2004;114(10):1291–311.  

121.  Piper BJ, Li V, Eiwaz MA, Kobel Y V, Benice TS, Chu AM, et al. Executive 

function on the Psychology Experiment Building Language tests. Behav Res 

Methods. março de 2012;44(1):110–23.  

122.  Eveland-Sayers BM, Farley RS, Fuller DK, Morgan DW, Caputo JL. Physical 

fitness and academic achievement in elementary school children. J Phys Act 

Health. janeiro de 2009;6(1):99–104.  

123.  Ferrari GL de M, Rezende LFM, Bezerra DR, Araújo TL, Matsudo VKR. 

Associação da aptidão física e desempenho acadêmico de escolares. Rev Bras 

Ciência e Mov. 2014;22(4):37–46.  

124.  Howard SJ, Cook CJ, Said-Mohamed R, Norris SA, Draper CE. The (Possibly 

Negative) Effects of Physical Activity on Executive Functions: Implications of 

the Changing Metabolic Costs of Brain Development. J Phys Act Health. 

2016;13(9):1017–22.  

125.  Browne RAV, Costa EC, Sales MM, Fonteles AI, Moraes JFVN de, Barros J de 

F. [Acute effect of vigorous aerobic exercise on the inhibitory control in 

adolescents]. Rev Paul Pediatr. junho de 2016;34(2):154–61.  

126.  Stroth S, Kubesch S, Dieterle K, Ruchsow M, Heim R, Kiefer M. Physical 

fitness, but not acute exercise modulates event-related potential indices for 

executive control in healthy adolescents. Brain Res. 7 de maio de 

2009;1269:114–24.  

127.  Soga K, Shishido T, Nagatomi R. Executive function during and after acute 

moderate aerobic exercise in adolescents. Psychol Sport Exerc. março de 

2015;16:7–17.  

128.  Budde H, Voelcker-Rehage C, Pietrabyk-Kendziorra S, Ribeiro P, Tidow G. 



    

 

78 
 

Acute coordinative exercise improves attentional performance in adolescents. 

Neurosci Lett. 22 de agosto de 2008;441(2):219–23.  

129.  Hogan M, Kiefer M, Kubesch S, Collins P, Kilmartin L, Brosnan M. The 

interactive effects of physical fitness and acute aerobic exercise on 

electrophysiological coherence and cognitive performance in adolescents. Exp 

Brain Res. 2013;229(1):85–96.  

130.  Cooper SB, Bandelow S, Nute ML, Dring KJ, Stannard RL, Morris JG, et al. 

Sprint-based exercise and cognitive function in adolescents. Prev Med Reports. 

The Authors; 2016;4:155–61.  

131.  Gogtay N, Giedd JN, Lusk L, Hayashi KM, Greenstein D, Vaituzis AC, et al. 

Dynamic mapping of human cortical development during childhood through 

early adulthood. Proc Natl Acad Sci U S A. 25 de maio de 2004;101(21):8174–9.  

132.  Lenroot RK, Giedd JN. Brain development in children and adolescents: insights 

from anatomical magnetic resonance imaging. Neurosci Biobehav Rev. janeiro 

de 2006;30(6):718–29.  

133.  Goddings A-L, Mills KL, Clasen LS, Giedd JN, Viner RM, Blakemore S-J. The 

influence of puberty on subcortical brain development. Neuroimage. março de 

2014;88:242–51.  

134.  Koolschijn PCMP, Peper JS, Crone EA. The influence of sex steroids on 

structural brain maturation in adolescence. PLoS One. janeiro de 

2014;9(1):e83929.  

135.  Lenroot RK, Gogtay N, Greenstein DK, Wells EM, Wallace GL, Clasen LS, et 

al. Sexual dimorphism of brain developmental trajectories during childhood and 

adolescence. Neuroimage. 2007;36(4):1065–73.  

136.  Chiron C, Raynaud C, Mazière B, Zilbovicius M, Laflamme L, Masure MC, et 

al. Changes in regional cerebral blood flow during brain maturation in children 

and adolescents. J Nucl Med. 1992;33(5):696–703.  

137.  Taki Y, Hashizume H, Sassa Y, Takeuchi H, Wu K, Asano M, et al. Correlation 

between gray matter density-adjusted brain perfusion and age using brain MR 



    

 

79 
 

images of 202 healthy children. Hum Brain Mapp. 2011;32(11):1973–85.  

138.  Gonzales RJ, Krause DN, Duckles SP. Testosterone suppresses endothelium-

dependent dilation of rat middle cerebral arteries. Am J Physiol Heart Circ 

Physiol. fevereiro de 2004;286(2):H552-60.  

139.  Cooke B, Hegstrom CD, Villeneuve LS, Breedlove SM. Sexual differentiation of 

the vertebrate brain: Principles and mechanisms. Front Neuroendocrinol. 

1998;19(4):323–62.  

140.  Goldstein JM, Seidman LJ, Horton NJ, Makris N, Kennedy DN, Caviness VS, et 

al. Normal sexual dimorphism of the adult human brain assessed by in vivo 

magnetic resonance imaging. Cereb Cortex. junho de 2001;11(6):490–7.  

141.  Gomez Campos R, Hespanhol JE, Portella D, Vargas Vitoria R, De Arruda M, 

Cossio-Bolaños MA. Predicting somatic maturation from anthropometric 

variables: validation and proposed equations to school in Brazil. Nutr Clínica y 

Dietética Hosp. 2012;32(3):7.  

142.  Waltrick AC de A, Duarte M de F da S. Estudo das características 

antropométricas de escolares de 7 a 17 anos - Uma abordagem longitudinal mista 

e transversal. Rev Bras Cineantropometria e Desempenho Hum. 2000;2(1):17–

30.  

143.  Protopopescu X, Butler T, Pan H, Root J, Altemus M, Polanecsky M, et al. 

Hippocampal structural changes across the menstrual cycle. Hippocampus. 

2008;18(10):985–8.  

144.  Colom R, Stein JL, Rajagopalan P, Martínez K, Hermel D, Wang Y, et al. 

Hippocampal structure and human cognition: Key role of spatial processing and 

evidence supporting the efficiency hypothesis in females. Intelligence. Elsevier 

Inc.; 2013;41(2):129–40.  

145.  Frings L, Wagner K, Unterrainer J, Spreer J, Halsband U, Schulze-Bonhage A. 

Gender-related differences in lateralization of hippocampal activation and 

cognitive strategy. Neuroreport. 2006;17(4):417–21.  

146.  Squire LR, van der Horst AS, McDuff SGR, Frascino JC, Hopkins RO, Mauldin 



    

 

80 
 

KN. Role of the hippocampus in remembering the past and imagining the future. 

Proc Natl Acad Sci. 2010;107(44):19044–8.  

147.  Cahill L. Why sex matters for neuroscience. Nat Rev Neurosci. 2006;7(6):477–

84.  

148.  Beyenburg S, Watzka M, Clusmann H, Blümcke I, Bidlingmaier F, Elger CE, et 

al. Androgen receptor mRNA expression in the human hippocampus. Neurosci 

Lett. 10 de novembro de 2000;294(1):25–8.  

149.  Peper JS, Brouwer RM, Schnack HG, van Baal GC, van Leeuwen M, van den 

Berg SM, et al. Sex steroids and brain structure in pubertal boys and girls. 

Psychoneuroendocrinology. 2009;34(3):332–42.  

150.  Caspersen CJ, Powell KE, Christenson GM. Physical activity, exercise, and 

physical fitness: definitions and distinctions for health-related research. Public 

Health Rep. 1985;100(2):126–31.  

151.  World Health Organization. Global recommendations on physical activity for 

health. 2010. 58 p.  

152.  Uijtdewilligen L, Singh AS, Twisk JWR, Koppes LLJ, van Mechelen W, 

Chinapaw MJM. Adolescent predictors of objectively measured physical activity 

and sedentary behaviour at age 42: the Amsterdam Growth and Health 

Longitudinal Study (AGAHLS). Int J Behav Nutr Phys Act. 2 de outubro de 

2011;8:107.  

153.  Ericsson I. Motor skills, attention and academic achievements. An intervention 

study in school years 1-3. Br Educ Res J. 2008;34(3):301–13.  

154.  Davis CL, Tomporowski PD, Boyle CA, Waller JL, Miller PH, Naglieri JA, et al. 

Effects of Aerobic Exercise on Overweight Children’s Cognitive Functioning. 

Res Q Exerc Sport. 2007;78(5):510–9.  

155.  Booth JN, Leary SD, Joinson C, Ness AR, Tomporowski PD, Boyle JM, et al. 

Associations between objectively measured physical activity and academic 

attainment in adolescents from a UK cohort. Br J Sports Med. 2014;48(3):265–

70.  



    

 

81 
 

156.  van der Niet AG, Smith J, Scherder EJA, Oosterlaan J, Hartman E, Visscher C. 

Associations between daily physical activity and executive functioning in 

primary school-aged children. J Sci Med Sport. Sports Medicine Australia; 

novembro de 2015;18(6):673–7.  

157.  Ericsson I, Karlsson MK. Motor skills and school performance in children with 

daily physical education in school--a 9-year intervention study. Scand J Med Sci 

Sports. abril de 2014;24(2):273–8.  

158.  Esteban-Cornejo I, Hallal PC, Mielke GI, Menezes AMB, Gonçalves H, 

Wehrmeister F, et al. Physical Activity throughout Adolescence and Cognitive 

Performance at 18 Years of Age. Med Sci Sports Exerc. dezembro de 

2015;47(12):2552–7.  

159.  Haapala EA, Poikkeus A-M, Kukkonen-Harjula K, Tompuri T, Lintu N, Väistö J, 

et al. Associations of physical activity and sedentary behavior with academic 

skills--a follow-up study among primary school children. PLoS One. 

2014;9(9):e107031.  

160.  Haapala EA, Väistö J, Lintu N, Westgate K, Ekelund U, Poikkeus A-M, et al. 

Physical activity and sedentary time in relation to academic achievement in 

children. J Sci Med Sport. junho de 2017;20(6):583–9.  

161.  Booth JN, Leary SD, Joinson C, Ness AR, Tomporowski PD, Boyle JM, et al. 

Associations between objectively measured physical activity and academic 

attainment in adolescents from a UK cohort. Br J Sports Med. fevereiro de 

2014;48(3):265–70.  

162.  Donnelly JE, Hillman CH, Castelli D, Etnier JL, Lee S, Tomporowski P, et al. 

Physical activity, fitness, cognitive function, and academic achievement in 

children: A systematic review. Med Sci Sports Exerc. junho de 2016;48(6):1197–

222.  

163.  Sallis JF, McKenzie TL, Kolody B, Lewis M, Marshall S, Rosengard P. Effects 

of health-related physical education on academic achievement: project SPARK. 

Res Q Exerc Sport. junho de 1999;70(2):127–34.  



    

 

82 
 

164.  Ishihara T, Sugasawa S, Matsuda Y, Mizuno M. Relationship of tennis play to 

executive function in children and adolescents. Eur J Sport Sci. 

2017;1391(June):1–10.  

165.  Moreau D, Kirk IJ, Waldie KE. High-intensity training enhances executive 

function in children in a randomized, placebo-controlled trial. Elife. 22 de agosto 

de 2017;6.  

166.  Szabo-Reed AN, Willis EA, Lee J, Hillman CH, Washburn RA, Donnelly JE. 

Impact of Three Years of Classroom Physical Activity Bouts on Time-on-Task 

Behavior. Med Sci Sports Exerc. novembro de 2017;49(11):2343–50.  

167.  Xiong S, Li X, Tao K. Effects of Structured Physical Activity Program on 

Chinese Young Children’s Executive Functions and Perceived Physical 

Competence in a Day Care Center. Biomed Res Int. 2017;2017:5635070.  

168.  Davis CL, Tomporowski PD, Boyle CA, Waller JL, Miller PH, Naglieri JA, et al. 

Effects of aerobic exercise on overweight children’s cognitive functioning: a 

randomized controlled trial. Res Q Exerc Sport. dezembro de 2007;78(5):510–9.  

169.  Raine LB, Khan NA, Drollette ES, Pontifex MB, Kramer AF, Hillman CH. 

Obesity, Visceral Adipose Tissue, and Cognitive Function in Childhood. J 

Pediatr. agosto de 2017;187:134–140.e3.  

170.  Gallotta MC, Emerenziani G Pietro, Iazzoni S, Meucci M, Baldari C, Guidetti L. 

Impacts of coordinative training on normal weight and overweight/obese 

children’s attentional performance. Front Hum Neurosci. 2015;9:577.  

171.  Drollette ES, Pontifex MB, Raine LB, Scudder MR, Moore RD, Kao S-C, et al. 

Effects of the FITKids physical activity randomized controlled trial on conflict 

monitoring in youth. Psychophysiology. 4 de outubro de 2017;  

172.  Hillman CH, Pontifex MB, Castelli DM, Khan NA, Raine LB, Scudder MR, et 

al. Effects of the FITKids Randomized Controlled Trial on Executive Control 

and Brain Function. Pediatrics. 2014;134(4):e1063–71.  

173.  Zervas Y, Danis A, Klissouras V. Influence of physical exertion on mental 

performance with reference to training. Percept Mot Skills. junho de 1991;72(3 



    

 

83 
 

Pt 2):1215–21.  

174.  Xie C, Wang X, Zhou C, Xu C, Chang Y-K. Exercise and dietary program-

induced weight reduction is associated with cognitive function among obese 

adolescents: a longitudinal study. PeerJ. 2017;5:e3286.  

175.  Antunes HKM, Santos RF, Cassilhas R, Santos RVT, Bueno OFA, Mello MT de. 

Exercício físico e função cognitiva: uma revisão. Rev Bras Med do Esporte. abril 

de 2006;12(2).  

176.  Scarmeas N, Stern Y. Cognitive reserve and lifestyle. J Clin Exp Neuropsychol. 

agosto de 2003;25(5):625–33.  

177.  Smith PJ, Potter GG, McLaren ME, Blumenthal JA. Impact of aerobic exercise 

on neurobehavioral outcomes. Ment Health Phys Act. outubro de 2013;6(3):139–

53.  

178.  Pesce C, Crova C, Marchetti R, Struzzolino I, Masci I, Vannozzi G, et al. 

Searching for cognitively optimal challenge point in physical activity for children 

with typical and atypical motor development. Ment Health Phys Act. Elsevier 

Ltd; 2013;6(3):172–80.  

179.  Moreau D, Morrison AB, Conway ARA. An ecological approach to cognitive 

enhancement: Complex motor training. Acta Psychol (Amst). Elsevier B.V.; 

2015;157:44–55.  

180.  Watson A, Timperio A, Brown H, Best K, Hesketh KD. Effect of classroom-

based physical activity interventions on academic and physical activity outcomes: 

a systematic review and meta-analysis. Int J Behav Nutr Phys Act. International 

Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity; 2017;14(1):114.  

181.  Van Dijk ML, De Groot RHM, Van Acker F, Savelberg HHCM, Kirschner PA. 

Active commuting to school, cognitive performance, and academic achievement: 

an observational study in Dutch adolescents using accelerometers. BMC Public 

Health. 5 de agosto de 2014;14:799.  

182.  Ploughman M. Exercise is brain food: The effects of physical activity on 

cognitive function. Dev Neurorehabil. 10 de janeiro de 2008;11(3):236–40.  



    

 

84 
 

183.  Merege Filho CAA, Alves CRR, Sepúlveda CA, Costa A dos S, Lancha Junior 

AH, Gualano B. Influência do exercício físico na cognição: Uma atualização 

sobre mecanismos fisiológicos. Rev Bras Med do Esporte. 2014;20(3):237–41.  

184.  Colcombe SJ, Kramer AF, Erickson KI, Scalf P, McAuley E, Cohen NJ, et al. 

Cardiovascular fitness, cortical plasticity, and aging. Proc Natl Acad Sci. 

2004;101(9):3316–21.  

185.  van Praag H, Kempermann G, Gage FH. Running increases cell proliferation and 

neurogenesis in the adult mouse dentate gyrus. Nat Neurosci. março de 

1999;2(3):266–70.  

186.  Rhyu IJ, Bytheway JA, Kohler SJ, Lange H, Lee KJ, Boklewski J, et al. Effects 

of aerobic exercise training on cognitive function and cortical vascularity in 

monkeys. Neuroscience. 2010;167(4):1239–48.  

187.  Kopp B. A simple hypothesis of executive function. Front Hum Neurosci. janeiro 

de 2012;6:159.  

188.  Waterhouse EG, Xu B. New insights into the role of brain-derived neurotrophic 

factor in synaptic plasticity. Mol Cell Neurosci. 2009;42(2):81–9.  

189.  Lu Y, Christian K, Lu B. BDNF: A Key Regulator for Protein-synthesis 

Dependent LTP and Long-term Memory? Neurobiol Learn Mem. 

2008;89(3):490–9.  

190.  Voss MW, Erickson KI, Prakash RS, Chaddock L, Kim JS, Alves H, et al. 

Neurobiological markers of exercise-related brain plasticity in older adults. Brain 

Behav Immun. Elsevier Inc.; 2013;28:90–9.  

191.  Kimhy D, Vakhrusheva J, Bartels MN, Armstrong HF, Ballon JS, Khan S, et al. 

The impact of aerobic exercise on brain-derived neurotrophic factor and 

neurocognition in individuals with schizophrenia: A single-blind, randomized 

clinical trial. Schizophr Bull. 2015;41(4):859–68.  

192.  Luft CDB, Takase E, Darby D. Heart rate variability and cognitive function: 

Effects of physical effort. Biol Psychol. 2009;82(2):196–201.  



    

 

85 
 

193.  Luque-Casado A, Zabala M, Morales E, Mateo-March M, Sanabria D. Cognitive 

Performance and Heart Rate Variability: The Influence of Fitness Level. PLoS 

One. 2013;8(2).  

194.  Wengaard E, Kristoffersen M, Harris A, Gundersen H. Cardiorespiratory Fitness 

Is Associated with Selective Attention in Healthy Male High-School Students. 

Front Hum Neurosci. 2017;11:330.  

195.  Aadland KN, Ommundsen Y, Aadland E, Brønnick KS, Lervåg A, Resaland GK, 

et al. Executive Functions Do Not Mediate Prospective Relations between 

Indices of Physical Activity and Academic Performance: The Active Smarter 

Kids (ASK) Study. Front Psychol. 2017;8:1088.  

196.  Thompson WR, Gordon NF, Pescatello LS. American College of Sports 

Medicine (ACSM). 8th ed. New York; 2010.  

197.  Ahler T, Bendiksen M, Krustrup P, Wedderkopp N, George KP. Aerobic fitness 

testing in 6- to 9-year-old children: Reliability and validity of a modified Yo-Yo 

IR1 test and the Andersen test. Eur J Appl Physiol. 2012;112(3):871–6.  

198.  Andersen LB, Andersen TE, Andersen E, Anderssen SA. An intermittent running 

test to estimate maximal oxygen uptake: the Andersen test. J Sports Med Phys 

Fitness. dezembro de 2008;48(4):434–7.  

199.  Chaddock L, Hillman CH, Pontifex MB, Johnson CR, Raine LB, Kramer AF. 

Childhood aerobic fitness predicts cognitive performance one year later. J Sports 

Sci. 2012;30(5):421–30.  

200.  Drollette ES, Scudder MR, Raine LB, Davis Moore R, Pontifex MB, Erickson 

KI, et al. The sexual dimorphic association of cardiorespiratory fitness to 

working memory in children. Dev Sci. 2016;19(1):90–108.  

201.  Heyward VH. Avaliação física e prescrição de exercício: técnicas avançadas. 6o 

ed. Dornelles M dos S, Ugrinowitsch C, organizadores. Porto Alegre: Artmed; 

2013. 485 p.  

202.  Conde WL, Monteiro CA. Body mass index cutoff points for evaluation of 

nutritional status in Brazilian children and adolescents. J Pediatr (Rio J). 



    

 

86 
 

2006;82(4):266–72.  

203.  Mirwald RL, Baxter-Jones ADG, Bailey DA, Beunen GP. An assessment of 

maturity from anthropometric measurements. Med Sci Sports Exerc. abril de 

2002;34(4):689–94.  

204.  Gómez-Campos R, Andruske CL, Arruda M de, Urra Albornoz C, Cossio-

Bolaños M. Proposed equations and reference values for calculating bone health 

in children and adolescent based on age and sex. Hind K, organizador. PLoS 

One. 31 de julho de 2017;12(7):e0181918.  

205.  Slaughter MH, Lohman TG, Boileau RA, Horswill CA, Stillman RJ, Van Loan 

MD, et al. Skinfold equations for estimation of body fatness in children and 

youth. Hum Biol. outubro de 1988;60(5):709–23.  

206.  Hirshkowitz M, Whiton K, Albert SM, Alessi C, Bruni O, DonCarlos L, et al. 

National sleep foundation’s sleep time duration recommendations: Methodology 

and results summary. Sleep Heal. National Sleep Foundation; 2015;1(1):40–3.  

207.  Pereira ??rico Felden, Barbosa DG, Andrade RD, Claumann GS, Pelegrini A, 

Louzada FM. Sono e adolescência: Quantas horas os adolescentes precisam 

dormir? J Bras Psiquiatr. 2015;64(1):40–4.  

208.  Astill RG, IJzendoorn MH Van, Heijden KB Van der, Someren EJW Van. Sleep, 

cognition, and behavioral problems in school-age children A century of research 

meta-analyzed. 2012;138(6).  

209.  Chaput J, Gray CE, Poitras VJ, Carson V, Gruber R, Olds T, et al. Systematic 

review of the relationships between sleep duration and health indicators in 

school-aged children and youth. Appl Physiol Nutr Metab. junho de 2016;41(6 

(Suppl. 3)):S266–82.  

210.  Felden ÉPG, Carniel JD, Andrade RD, Pelegrini A, Anacleto TS, Louzada FM. 

Translation and validation of the Pediatric Daytime Sleepiness Scale (PDSS) into 

Brazilian Portuguese. J Pediatr (Rio J). Sociedade Brasileira de Pediatria; 

2016;92(2):168–73.  

211.  Léger LA, Lambert J. A maximal multistage 20-m shuttle run test to predict VO2 



    

 

87 
 

max. Eur J Appl Physiol Occup Physiol. janeiro de 1982;49(1):1–12.  

212.  Cooper Institute for Aerobics Research. The prudential FITNESSGRAM test 

administration manual. Dalas; 1999.  

213.  Mahar MT, Guerieri AM, Hanna MS, Kemble CD. Estimation of aerobic fitness 

from 20-m multistage shuttle run test performance. Am J Prev Med. outubro de 

2011;41(4 Suppl 2):S117-23.  

214.  Mueller ST, Piper BJ. The Psychology Experiment Building Language (PEBL) 

and PEBL Test Battery. J Neurosci Methods. 30 de janeiro de 2014;222:250–9.  

215.  Scott SP, DE Souza MJ, Koehler K, Petkus DL, Murray-Kolb LE. 

Cardiorespiratory Fitness Is Associated with Better Executive Function in Young 

Women. Med Sci Sports Exerc. outubro de 2016;48(10):1994–2002.  

216.  Piper BJ, Mueller ST, Geerken AR, Dixon KL, Kroliczak G, Olsen RHJ, et al. 

Reliability and validity of neurobehavioral function on the Psychology 

Experimental Building Language test battery in young adults. PeerJ. 

2015;3:e1460.  

217.  Piper B, Mueller ST, Talebzadeh S, Ki MJ. Evaluation of the validity of the 

Psychology Experiment Building Language tests of vigilance, auditory memory, 

and decision making. PeerJ. 2016;4:e1772.  

218.  Phillips LH, Wynn V, Gilhooly KJ, Della Sala S, Logie RH. The role of memory 

in the Tower of London task. Memory. março de 1999;7(2):209–31.  

219.  Fox CJ, Mueller ST, Gray HM, Raber J, Piper BJ. Evaluation of a Short-Form of 

the Berg Card Sorting Test. PLoS One. 2013;8(5):6–9.  

220.  Schwartz DH, Leonard G, Perron M, Richer L, Syme C, Veillette S, et al. 

Visceral fat is associated with lower executive functioning in adolescents. Int J 

Obes. 5 de outubro de 2013;37(10):1336–43.  

221.  Liang J, Matheson BE, Kaye WH, Boutelle KN. Neurocognitive correlates of 

obesity and obesity-related behaviors in children and adolescents. Int J Obes 

(Lond). abril de 2014;38(4):494–506.  



    

 

88 
 

222.  Wang C, Chan JSY, Ren L, Yan JH. Obesity Reduces Cognitive and Motor 

Functions across the Lifespan. Neural Plast. 2016;2016:2473081.  

223.  Lo JC, Bennion KA, Chee MWL. Sleep restriction can attenuate prioritization 

benefits on declarative memory consolidation. J Sleep Res. 2016;25(6):664–72.  

224.  Owens JA, Dearth-Wesley T, Lewin D, Gioia G, Whitaker RC. Self-Regulation 

and Sleep Duration, Sleepiness, and Chronotype in Adolescents. Pediatrics. 

2016;138(6):e20161406–e20161406.  

225.  Santhi N, Lazar AS, McCabe PJ, Lo JC, Groeger JA, Dijk D-J. Sex differences in 

the circadian regulation of sleep and waking cognition in humans. Proc Natl 

Acad Sci. 2016;113(19):E2730–9.  

226.  Olson EA, Weber M, Rauch SL, Killgore WDS. Daytime Sleepiness Is 

Associated With Reduced Integration of Temporally Distant Outcomes on the 

Iowa Gambling Task. Behav Sleep Med. 2016;14(2):200–11.  

227.  Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences. 2o ed. Hillsdale, 

NJ: Lawrence Earlbaum Associates; 1988.  

228.  Minatto G, Barbosa Filho VC, Berria J, Petroski EL. School-Based Interventions 

to Improve Cardiorespiratory Fitness in Adolescents: Systematic Review with 

Meta-analysis. Sports Med. setembro de 2016;46(9):1273–92.  

229.  Costigan SA, Eather N, Plotnikoff RC, Taaffe DR, Lubans DR. High-intensity 

interval training for improving health-related fitness in adolescents: a systematic 

review and meta-analysis. Br J Sports Med. outubro de 2015;49(19):1253–61.  

230.  Lubans D, Richards J, Hillman C, Faulkner G, Beauchamp M, Nilsson M, et al. 

Physical Activity for Cognitive and Mental Health in Youth: A Systematic 

Review of Mechanisms. Pediatrics. 2016;138(3):e20161642–e20161642.  

231.  Hogan MJ, O’Hora D, Kiefer M, Kubesch S, Kilmartin L, Collins P, et al. The 

effects of cardiorespiratory fitness and acute aerobic exercise on executive 

functioning and EEG entropy in adolescents. Front Hum Neurosci. 

2015;9(October):1–14.  



    

 

89 
 

232.  Berlin L, Bohlin G. Response inhibition, hyperactivity, and conduct problems 

among preschool children. J Clin Child Adolesc Psychol. 2002;31(2):242–51.  

233.  Romeo RD, McEwen BS. Stress and the adolescent brain. Ann N Y Acad Sci. 

dezembro de 2006;1094:202–14.  

234.  Hallal PC, Andersen LB, Bull FC, Guthold R, Haskell W, Ekelund U, et al. 

Global physical activity levels: Surveillance progress, pitfalls, and prospects. 

Lancet. Elsevier Ltd; 2012;380(9838):247–57.  

235.  Tremblay MS, Carson V, Chaput J-P. Introduction to the Canadian 24-Hour 

Movement Guidelines for Children and Youth: An Integration of Physical 

Activity, Sedentary Behaviour, and Sleep 1. Appl Physiol Nutr Metab. 2016;41(6 

(Suppl. 3)):iii–iv.  



    

 

90 
 

ANEXO 1 

ESCALA PEDIÁTRICA DE SONOLÊNCIA DIURNA 

 

1 – Com qual frequência você dorme ou sente sono na sala de aula?  

 

2 – Com qual frequência você fica com sono ao fazer a lição de casa? 

  

3 – Você está atento/ atenta a maior parte do dia? 

 

4 – Com qual frequência 

você sente cansado e mal 

humorado durante o dia? 

 

 

NOME: _______________________________________________ IDADE: ________SEXO: F(   ) M (   )                   

ESCOLA: ______________________________ ANO: _____ TURNO: M(   ) T(   ) DATA: ___/____/____ 

  

(   ) Sempre    (   ) Quase nuca 

(   ) Frequentemente  (   ) Nunca 

(   ) Às vezes 

(   ) Sempre    (   ) Quase nuca 

(   ) Frequentemente  (   ) Nunca 

(   ) Às vezes 

(   ) Sempre    (   ) Quase nuca 

(   ) Frequentemente  (   ) Nunca 

(   ) Às vezes 

(   ) Sempre    (   ) Quase nuca 

(   ) Frequentemente  (   ) Nunca 

(   ) Às vezes 
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5 – Com qual frequência você tem dificuldades para sair da cama de manhã? 

 

6 – Com qual frequência você volta a dormir depois de acordar de manhã? 

 

7 – Com qual frequência você precisa de alguém ou auxílio do despertador para acordar de 

manhã? 

 

8 – Com que frequência você acha que precisa dormir mais? 

 

 

 

 

(   ) Sempre    (   ) Quase nuca 

(   ) Frequentemente  (   ) Nunca 

(   ) Às vezes 

(   ) Sempre    (   ) Quase nuca 

(   ) Frequentemente  (   ) Nunca 

(   ) Às vezes 

Pontuação: 

Sempre = 4   

Quase nunca = 1 

Frequentemente = 3  

Nunca = 0 

Às vezes = 2 

(   ) Sempre    (   ) Quase nuca 

(   ) Frequentemente  (   ) Nunca 

(   ) Às vezes 

(   ) Sempre    (   ) Quase nuca 

(   ) Frequentemente  (   ) Nunca 

(   ) Às vezes 


