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Os efeitos do exercício físico para a saúde têm 
sido amplamente estudados e reconhecidos. 
São fartamente documentadas alterações 

fisiológicas em pessoas que praticam atividade física 
com regularidade – como redução do nível de glicose 
no sangue, metabolização mais eficaz de gorduras, di-
minuição da pressão arterial e da freqüência cardíaca de 
repouso. É notório também quanto a prática contribui 
para a diminuição da incidência de patologias como 
diabetes, infarto e acidente vascular cerebral. Décadas 
de estudo evidenciaram que o exercício tem também 
inegáveis efeitos ansiolíticos e antidepressivos, isto é, a 
prática de atividade física está significativamente rela-
cionada à diminuição da ansiedade, depressão, stress 
e ao aumento da auto-estima. A maneira como essa 
influência se dá no sistema nervoso central, no entanto, 
ainda não está clara.

Há fortes indícios de que o exercício favorece o apri-
moramento da função cognitiva em razão da melhora 
na eficiência neural que, por sua vez, é possivelmente 
produto de um maior fluxo de sangue no cérebro – o 
que intensifica a atividade cortical. O interesse pela in-
vestigação se justifica pelo crescente número de pessoas 
acometidas por algum tipo de transtorno de humor ou 
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aS trÊS HIPÓteSeS

Ativação cortical: melhora a cogni-
ção devido ao aumento no nível de 
excitação ou ativação cerebral.
 
Circulação cerebral: incremento do 
fluxo sangüíneo para determinadas 
áreas produziria processos cogni-
tivos e habilidades de lidar com 
situações novas.

Neuroquímica: hipótese mais es-
tudada, pressupõe que o favoreci-
mento da função cognitiva geral 
tem bases moleculares e ocorre em 
áreas profundas do cérebro. 

o que se chama de “alocação de fontes 
de atenção e memória de trabalho”. 

O eletroencefalograma (EEG) tem 
sido usado em pesquisas deste tipo para 
avaliar a soma de processos regulató-
rios relacionados a certas intensidades 
de exercício, já que o exame indica a 
ativação das diferentes regiões cor-
ticais e pode mostrar o desempenho 
das áreas cognitivas em decorrência 
da intensificação de exercícios. A 
atividade cortical no EEG reflete espe-
cificamente processos neuronais – mais 
especialmente potenciais excitatórios 
pós-sinápticos de células piramidais 
próximas à superfície, que controlam 
atividades mentais e físicas. 

A ativação do córtex após exercí-
cio agudo é evidenciada pelo aumento 
da potência de ondas Beta, uma fre-
qüência do EEG que ocorre quando 
estamos acordados e de olhos abertos. 
Diferente das outras ondas (Alfa, 
Delta e Teta), a banda Beta reflete os 
disparos de milhares de neurônios de 
maneira desorganizada.

temPo de reação
Essa “dessincronização neuronal” está 
relacionada a uma maior ativação 
cortical. Sendo assim, quanto maior a 
dessincronização, maior a ativação no 
córtex cerebral. O exercício promove 
justamente um aumento da ativação 
cortical através do aumento na atividade 
Beta, além de favorecer variáveis com-
portamentais relacionadas à cognição, 
como o tempo de reação, por exemplo. 
Essa variável psicomotora que sugere 
integridade geral do sistema nervoso 
central (SNC) é significativamente 
menor em sujeitos fisicamente ativos, em 
comparação com os sedentários. Muito 
provavelmente, efeitos provocados pelos 
exercícios físicos no SNC abrangem 
melhora no controle neuroendócrino 
(produção de hormônios e fatores hor-
monais pelo cérebro) e no sistema ner-
voso autônomo. Também são conside-
rados efeitos como aceleração do fluxo ©
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de ansiedade. A melhora do estado 
emocional geral parece estar relacio-
nada a alterações no metabolismo de 
neurotransmissores como ácido gama-
amino-butírico (GABA), dopamina, 
serotonina e norepinefrina no sistema 
límbico, área do cérebro associada 
à recompensa e ao prazer. Também 
há indícios de influência na síntese 
de opióides endógenos (substâncias 
produzidas pelo corpo que reduzem 
a sensação de dor e aumentam a de 
bem-estar). 

Nos últimos anos, pesquisadores 
estão voltando suas atenções também 
para a influência do exercício em 
funções cognitivas superiores – como 
atenção, aprendizado, planejamento, 
inibição ou estímulo da capacidade de 
tomar decisões e memória de trabalho 
(que funciona como um depósito 
de armazenamento temporário de 
informações – usado, por exemplo, 
quando memorizamos um número de 
telefone por um breve período). São 
justamente as capacidades de racio-
cínio e consciência que nos tornam 
diferentes de outros animais. Esses 
processos corticais e subcorticais 
ocorrem pela integração de diferentes 
áreas do cérebro, tudo orquestrado 
pelo córtex frontal. 

Estudos com grupos de voluntá-
rios mostram que o exercício é capaz 
de melhorar os níveis de atenção e 
memória, diminuir o tempo de reação 
a estímulos e de conflito durante a 
tomada de decisões. Outras investi-
gações indicam que a amplitude da 
P300, uma onda eletroencefalográfica 
variável, referente ao processamento 
de informações recebidas pelo cé-
rebro, aumenta significativamente 
após exercício agudo e crônico. Isso 
significa que essa prática favorece a 
classificação dos estímulos e o proces-

samento cognitivo. Como a P300 
está relacionada à atenção, e 

essa à ativação cortical, 
o exercício promove 

o SIStema límbIco (representado 
em azul) é o conjunto de estruturas 
associadas à recompensa e ao prazer
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sangüíneo cerebral, do transporte e da 
utilização do oxigênio, maior produção 
de endorfinas, captação mais eficiente de 
lactato e glicose (que funcionam como 
“combustíveis cerebrais”) e alterações na 
química de neurotransmissores (como 
acetilcolina, dopamina, norepinefrina 
e serotonina).

Ponto ÓtImo
Sabe-se que o exercício promove 
melhora seletiva de processos de con-
trole executivo. Algumas teorias sobre 
o tema abrangem áreas de estudos 
como a psicologia, as neurociências e a 
fisiologia.  Três hipóteses se destacam: 
a ativação cortical, a circulação cere-
bral e a neuroquímica. Essas teses não 
invalidam as demais – pelo contrário, 
são complementares.

A hipótese da ativação cortical, for-
mulada nos anos 90 por psicólogos para 
explicar os efeitos agudos do exercício, 
especula que seu benefício na função 
cognitiva é produzido por um aumento 
da ativação do SNC. Há indícios de 
que essa variação leva ao estreitamento 
do foco de atenção, fazendo com que 
a pessoa responda com maior rapidez 
a determinados estímulos, descartan-
do os irrelevantes. A constatação de 
que exercícios mais leves favorecem a 
acuidade cognitiva e exercícios exte-
nuantes a prejudicam levou psicólogos 
a incorporar a curva de ativação de 
Yerkes-Dodson aos efeitos do exercício. 
Essa representação gráfica obedece a 
uma forma de U invertido, na qual a 
abscissa mostra o aumento da ativação 
e a ordenada, a melhora na cognição. 

Sendo assim, a capacidade de 
adquirir conhecimento se torna mais 
apurada à medida que a atividade 
cerebral aumenta, mas começa a sofrer 
declínio se essa ativação ultrapassa o 
“ponto considerado ótimo” na escala. 

Supostamente, o mesmo ocorre com 
a ativação e a intensidade do exercí-
cio. Se o exercício for moderado, o 
ponto de ativação cortical é “ótimo” 
para melhora da cognição; mas se for 
intenso demais e a ativação, exagerada, 
a função cognitiva se deteriora. Muitos 
estudos observaram tal propriedade, 
mas a hipótese da ativação cortical 
não conseguia explicar, por exemplo, 
os efeitos crônicos, de longo prazo, 
do exercício na função cognitiva geral. 
Isso levou os cientistas a formular teo-
rias um pouco mais complexas.   

Suspeitou-se que o aumento do 
fluxo sangüíneo cerebral durante o 
exercício fosse então o responsável pelas 
alterações na química regional do cére-
bro e, conseqüentemente, pela melhora 
na função cognitiva geral.  Na verdade, 
o fluxo sangüíneo geral no cérebro pa-
rece manter-se constante, o que ocorre 
é um aumento do fluxo para algumas 
estruturas e áreas específicas durante 
o exercício, como para áreas motoras 

e cerebelo. É importante lembrar que 
existe uma grande competitividade no 
cérebro com relação a glicose e oxi-
gênio; portanto, se o fluxo sangüíneo 
aumenta em determinadas áreas em 
decorrência do exercício, certamente 
diminui em outras. Um grande número 
de evidências recentes está de acordo 
com a noção de que a manipulação 
de fluxo sangüíneo cerebral altera o 
desempenho comportamental em dife-
rentes tarefas. A administração de eri-
tropoetina (glicoproteína que estimula 
a produção de hemácias), por exemplo, 
mostrou que é possível melhorar signi-
ficativamente a função cognitiva geral 
de roedores e de humanos. 

moeda corrente
Como o exercício contribui para aumen-
tar o fluxo sangüíneo cerebral regional, 
isso conseqüentemente pode alterar a 
habilidade de aprendizado e resolução 
de problemas. Pesquisas realizadas em 
animais têm documentado aumentos 

CAPACIDADE DE ADqUIrIr CONHECIMENTO SE TOrNA MAIS 
APUrADA à MEDIDA qUE A ATIvIDADE CErEBrAl AUMENTA

Há PoucoS anoS foi constatado que exercícios moderados favorecem cognição
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transitórios de fluxo sangüíneo cerebral 
na extração de oxigênio e na utilização 
de glicose durante a execução de tarefas 
motoras após a atividade física. É bas-
tante provável que o exercício prolon-
gado deflagre a mudança na atividade 
neural e isso traga conseqüências de 
longo prazo significativas na plastici-
dade neurológica e comportamental 
(ver quadro na pág. 79).

A hipótese neuroquímica considera 
que mudanças cognitivas decorrentes 
do exercício sejam resultado de alte-
rações neuroquímicas em estruturas 
corticais e subcorticais responsáveis 
por diferentes funções cerebrais. Em 
1999, a pesquisadora Henriette van 

Praag e sua equipe, do Instituto Salk 
para Estudos Biológicos nos Estados 
Unidos, observaram neurogênese, isto 
é, o nascimento de novos neurônios em 
ratos que haviam praticado atividade 
física. Eles notaram aumento da taxa de 
proliferação neuronal no giro dentado 
do hipocampo, uma estrutura subcor-
tical relacionada à memória. O mesmo 
não ocorreu no grupo controle. Como 
exatamente o exercício aumenta a 
proliferação de neurônios hipocampais 
ainda é uma incógnita, embora haja uma 
série de mecanismos candidatos sendo 
estudados (ver quadro na pág. 80). 

Um dos mais importantes efeitos 
do exercício é a plasticidade do sistema 

vascular cerebral, a chamada angio-
gênese – ou o crescimento de novos 
capilares a partir de vasos preexistentes. 
Inicialmente acreditava-se que esse 
processo, assim como a neurogênese, 
estava limitado a períodos específicos 
do desenvolvimento ou ocorria em 
resposta a patologias. No entanto, mais 
recentemente foi constatado que a an-
giogênese é uma conseqüência natural 
da prática de atividade física. 

Outras investigações mostraram 
ainda um aumento da atividade da en-
zima mitocondrial citocromo oxidase 
(COX) em determinadas estruturas 
cerebrais em resposta ao exercício. Essa 
enzima desempenha papel essencial 
no transporte de elétrons e produção 
de ATP, espécie de “moeda corrente” 
de energia da célula. O aumento em 
sua atividade é indicador de maior 
atividade funcional em determinadas 
regiões do cérebro; já a redução na 
ação enzimática produz radicais livres, 
mutações no DNA mitocondrial e 
conseqüente dano cerebral. Neuropa-
tologias como Parkinson e Alzheimer 
estão comprovadamente associadas à 
redução da atividade da COX. 

O papel do exercício torna-se par-
ticularmente importante, pois talvez 
esse aumento na síntese da COX possa 
combater a redução natural da enzima 
associada ao envelhecimento ou a 
neuropatologias. É bastante aceitável, 
portanto, admitir que a plasticidade 
cerebral promovida pela atividade 
física seja responsável pela melhora da 
função cognitiva geral e pelo efeito 
protetor do sistema nervoso central. 

mente Sã, corPo SaudáVel
Com tantas evidências dos efeitos be-
néficos do exercício no cérebro e com 
a grande incidência de neuropatologias 
que acometem as funções cognitivas 

fUNçãO CArDIOrrESPIrATórIA E NívEl GErAl DE ATIvIDADE 
fíSICA SãO PrOGNóSTICOS DE vITAlIDADE MENTAl

adultoS maduroS que praticaram exercícios durante vários anos consecutivos são 
mentalmente mais ágeis que os sedentários 
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dInÂmIco e FleXíVel

Chamamos de plasticidade cerebral 
todas as reações moleculares e mu-
danças neuroquímicas que causam 
alterações estruturais dos neurônios 
– e que podem ser produzidas tanto 
pelo exercício quanto por outras 
intervenções. O termo vem da idéia 
de que o cérebro é dinâmico, pode 
se reorganizar de maneira flexível 
de acordo com necessidades e 
alterações sofridas. Pesquisadores 
acreditam que o aumento do fluxo 
sangüíneo está relacionado à plasti-
cidade e que a melhora da função 
cognitiva geral após a atividade 
física pode ter bases moleculares. 
Mas quais alterações bioquímicas 
seriam originadas pelo processo? 
Estudos recentes conduzidos por 
Daniel MacCloskey, em 2001, em 
Stony Brook, Nova York, e por 
Charles Hillman, da Universidade 
Illinois em Urbana-Champaign , em 

2003, confirmam que mu-
danças na hemodinâmica 
cerebral em conseqüência 
do exercício promovem 
profundas alterações mole-
culares. E parecem ser essas 
modificações as verdadeiras 
responsáveis pela melhoria 
das funções cerebrais su-
periores. Suspeita-se ainda 
que o resultado seja decor-
rente da inter-relação de 
estruturas motoras e cogni-
tivas. Por exemplo: estudos 
com ressonância magnética 
funcional (fMRI, na sigla em 
inglês) evidenciaram o pa-
pel importante do cerebelo, 
estrutura responsável pela 
manutenção do equilíbrio, 
postura e controle de movi-
mentos durante tarefas que 
demandam controle execu-
tivo. Por essa razão, pode 
ser um equívoco tentar 
separar os dois domínios, 
já que os efeitos resultan-
tes no cérebro estão forte-
mente integrados. 

superiores, pesquisadores passaram a 
suspeitar que o exercício fosse capaz 
de reduzir os declínios cognitivos re-
lacionados à idade ou conferir função 
protetora em caso de neuropatologias 
específicas. Pesquisas corroboram o 
fato de que o engajamento em ativi-
dades físicas, entre outros benefícios 
para a saúde, pode retardar ou prevenir 
a demência em idosos. 

É esperado que, à medida que 
envelhecemos, apresentemos pior de-
sempenho cognitivo em comparação 
a indivíduos mais jovens. Podem ser 
prejudicadas, por exemplo, a velocidade 
de percepção, a memória de trabalho, a 
memória explícita e o processamento de 
tarefas múltiplas, ou seja, a capacidade 
de desempenhar duas ou mais tarefas 
ao mesmo tempo. De fato, um estudo 
longitudinal realizado pela equipe de 
Denise Park (2003), da Universidade 
de Illinois em Urbana-Champaign, 
investigou o desempenho cognitivo e 
psicomotor em 350 indivíduos adultos 
durante a realização de diferentes 
tarefas durante aproximadamente 60 
anos e indicou um consistente declínio 
cognitivo na qualidade de execução das 
tarefas. Apesar dos evidentes efeitos 
deletérios durante o envelhecimento, 
pesquisas recentes indicam que inter-
venções como a atividade física podem 
minimizar – e até impedir – algumas 
dessas manifestações.

eFeIto StrooP
Pesquisadores têm observado também 
os benefícios do exercício aeróbico 
crônico em componentes periféricos e 
centrais do tempo de reação, uma variá-
vel psicomotora que sugere integridade 
geral do sistema nervoso central: indi-
víduos que praticam atividade física há 
pelo menos cinco anos são significativa-
mente mais rápidos quando respondem 
à apresentação de determinado estímu-
lo auditório ou visual. Adicionalmente, 
pessoas fisicamente ativas também 
apresentaram melhor desempenho em 

tarefas que envolviam raciocínio e me-
mória de trabalho relacionada ao “efeito 
Stroop” – interferência cognitiva entre 
a percepção e a emissão lingüística 
devido à falta de correlação semântica, 
que aparece como conseqüência da 
automaticidade na leitura e na fala; isso 
ocorre quando o significado lingüís-
tico da palavra interfere, por entrar 
em contradição com o significado se-
miótico visual. Também foi observado 
que aqueles que se exercitaram tinham 
maior facilidade de monitoramento 
(capacidade do córtex pré-frontal de 
acompanhar funções cognitivas) e 
inteligência fluida (usada para lidar 
com problemas imediatos e raciocínio 
em situações novas) mais desenvolvida. 

Em alguns estudos epidemiológicos 
com idosos, dados longitudinais foram 
examinados com o objetivo de predi-
zer mudanças cognitivas representadas 
por tarefas de linguagem, memória 
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neuroGÊneSe
A atividade física induz a síntese de proteínas que codi-
ficam neurotrofinas – proteínas cruciais para a eficácia 
sináptica, a potenciação de longo prazo (processo mole-
cular essencial para a criação de novas memórias) e para 
o crescimento e sobrevivência dos neurônios. Resultados 
de pesquisas realizadas por Fernando Gómez-Pinilla, 
em 1998, na Universidade da Califórnia, e por Amelia 
Russo-Neustadt, em 2001, na Universidade do Estado 
da Califórnia, mostraram aumento significativo no RNA-
mensageiro (molécula que leva para fora do núcleo da cé-
lula a mensagem do DNA com base na qual as proteínas 
são sintetizadas) de algumas dessas neurotrofinas como o 
BDNF (fator neurotrófico derivado do cérebro), o FGF-2 
(fator de crescimento de fibroblasto) e o IGF-2 (fator de 
crescimento tipo-insulina) após esforço físico. 

O exercício promove ainda um aumento significativo 
do marcador de atividade neuronal c-Fos, indicando as-
sim um aumento da atividade dos neurônios. Em 2005, 
pesquisas coordenadas por Radak Zsolt, da Universidade 

Semmelweis em Budapeste, revelaram também que os 
efeitos benéficos da pratica regular de atividade física 
podem estar parcialmente relacionados à capacidade do 
exercício de gerar o que chamam de Espécies Reativas 
de Oxigênios (ROS, na sigla em inglês). A produção 
de ROS teria papel fundamental na indução da síntese 
de antioxidantes, reparação de DNA e enzimas que 
degradam proteínas específicas; resultando em uma 
redução da incidência de doenças relacionadas ao 
stress oxidativo. 

É fundamental o esforço para a diminuição do nível 
de stress oxidativo no cérebro. O órgão, que consome 
20% do oxigênio recebido pelo organismo, possui baixos 
níveis de antioxidantes, altos níveis de catecolaminas 
oxidáveis e de lipídios insaturados peroxidáveis (espécies 
oxidantes). Isso o torna mais vulnerável que qualquer 
outro órgão do corpo à peroxidação de lipídios da mem-
brana, um processo de stress oxidativo que pode levar à 
geração de radicais livres.

grandes e desproporcionais declínios 
relacionados à idade. Em 1996, um 
estudo realizado por robert West, 
no Canadá, também evidenciou 
que grupos que participavam de um 
programa de treinamento aeróbico 
melhoraram significativamente, em 
relação aos sedentários, no que diz 
respeito a sua capacidade de ignorar 
informação visual irrelevante, abortar 
ação pré-programada e coordenar 
tarefas múltiplas. 

Em comparação com indivíduos 
sedentários, os fisicamente ativos ten-
dem a perder menos massa cinzenta e 
branca nos córtices frontal, parietal e 
temporal quando envelhecem. A rela-
ção positiva da função protetora do 
exercício com neuropatologias como 
Alzheimer e Parkinson também foi 
constatada. Estudo longitudinal de 
sete anos (1995) feito por pesqui-
sadores da Universidade Kyushu, 
Japão, com 828 sujeitos fisicamente 
ativos e não ativos observou um 
risco relativo de 0,20 para doença 
de Alzheimer em indivíduos ativos 
comparado ao risco dos não ativos. 
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verbal e não-verbal e percepções 
visuais, espaciais e conceituais. Tais 
investigações mostraram que medidas 
de capacidade cardiorrespiratória e 
nível geral de atividade física eram 
fortes prognósticos de vitalidade 
cognitiva. Os idosos que haviam 
praticado atividade física durante a 
vida tinham desempenho cognitivo 
significativamente melhor em todas 
as tarefas quando comparados aos 
idosos saudáveis, porém sedentários 
durante a vida. 

O mesmo foi ob-
servado em estudo 
randomizado cego. 
Nesse tipo de estu-
do, participam um 
grupo de controle e 

um grupo de trata-
mento farmacológico 

ou terapêutico sem que 
o pesquisador saiba quais 

indivíduos fazem parte de 
quais grupos. Depois de analisar 

os resultados e já sabendo quais sujei-
tos pertenciam aos grupos determina-
dos, os pesquisadores notaram melhora 
cognitiva significativa somente no 
grupo que praticou atividade aeróbica 
durante quatro meses – o qual, con-
seqüentemente, apresentava aumento 
(27%) no vO

2 
máx (o volume máximo 

de oxigênio que o corpo consegue 
“captar” do ar que está dentro dos 
pulmões, levar até os tecidos através 
do sistema cardiovascular e usar na 
produção de energia).  

As regiões frontal e pré-frontal 
do cérebro também têm sido o foco 
de pesquisas recentes, já que exibem 

cIentIStaS obSerVaram 
aparecimento de novos neurônios 
em ratos que se exercitavam
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Para conHecer maIS

m ce

Essa função protetora foi observada 
também em uma pesquisa feita em ratos 
pela equipe de Michael Zigmond, em 
2003, na Universidade de Pittsburgh, 
Estados Unidos: os animais eram es-
timulados a se exercitar durante dias 
antes de receber uma neurotoxina que 
induz o aparecimento da doença de 
Parkinson. Em comparação aos animais 
que não se exercitaram, eles mostraram 
uma degeneração significativamente 
menor de neurônios dopaminérgicos 
na substância negra, a causa do mal de 
Parkinson. Talvez esse resultado tenha 
ocorrido porque o exercício contribua 
para o aumento da síntese de fatores 
neurotróficos, produza proteínas 
necessárias para uma maior sobrevi-
vência e melhor transmissão sináptica. 
Outro estudo com ratos observou que 
o exercício aeróbico resultou em uma 

atenuação da depleção de dopamina 
estriatal (dopamina sintetizada pela 
estrutura subcortical estriada, relacio-
nada a funções motoras) em animais 
hemiparkinsonianos, reduzindo a taxa 
de aparecimento e incidência da doen-
ça – o que sugere que o exercício possa 
ser uma intervenção eficaz.  

Com o desenvolvimento de áreas 
como a fisiologia e a neurobiologia e o 
avanço das pesquisas sobre os efeitos 
do exercício os cientistas estão cada 
vez mais convencidos da importância 

ESfOrçO DIMINUI O NívEl DE STrESS NO CÉrEBrO; 
órGãO É O MAIS vUlNErávEl à AçãO DE rADICAIS lIvrES

da atividade física para a manutenção 
da integridade do sistema nervoso 
central. A melhora na estética corporal 
em decorrência do exercício, em mui-
tos casos motivo principal da prática, 
é apenas uma conseqüência favorável. 
A influência do exercício no cérebro 
ainda está longe de ser completamente 
elucidada. Contudo, as investigações 
têm confirmado aquilo de que já se 
desconfiava: o exercício faz bem não 
só para o corpo, mas ajuda a manter a 
mente sã por mais tempo. 
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muIto além do lazer e da eStétIca: exercícios tornam mais lenta a degeneração de neurônios


