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Introdução e objetivos: 

O exercício aeróbico em indivíduos sem sequela neurológica não só traz benefícios 
para as funções do cérebro e do sistema cardiovasculare, como também melhorias na 
atenção e velocidade de processamento, função executiva e de memória. O objetivo 
desta investigação foi examinar a importância do exercício aeróbico relacionados à 
cognição após o trauma crânio-encefálico.  

Métodos: 
Foram pesquisadas nas bases de dados MEDLINE, PubMed, SPORTDiscus, com a 
última pesquisa realizada em Janeiro de 2014. Foram utilizados descritores extraídos 
do Medical Subject Headings (MeSH) em inglês: “cognition”, “exercise” e “brain injury”. 
Os critérios de seleção foram: presença dos descritores no título ou resumo dos artigos, 
idiomas português, inglês ou espanhol que tinham associado à cognição ao exercício 
aeróbico.  

 

Resultado: 
A busca eletrônica inicial resultou em 1895 manuscritos. O processo de análise dos 
estudos envolveu leitura de títulos, resumos e textos completos. Após todas essas 
fases, 20 artigos preencheram os critérios de inclusão da revisão envolvendo 249 
pacientes. Observamos que nos artigos houve um consenso: o aumento da 
hemodinâmica dentro do encéfalo acarreta em alterações nos neurotransmissores e 
aumento dos níveis de fator neurotrófico no qual estimula a neurogênese e gera 
resistência a novas lesões. Estudos mostram que o exercício aeróbico melhora a 
atenção e flexibilidade cognitiva em pacientes com lesão encefálica traumática. 

Discussão e conclusão: 

O exercício virtual oferece o potencial de ganhos significativos na função cognitiva. 
Pacientes com lesões cerebrais com uma série de deficiências têm capacidade para 
participar de um programa de exercícios durante a reabilitação de internação precoce, 
embora alguns possam levar mais tempo para atingir a intensidade adequada de 
exercício aeróbico. Há evidências limitadas sobre o uso de exercícios aeróbicos para 
promover a cognição em indivíduos com lesão cerebral traumática. A falta de 
uniformidade entre as medidas de cognição limitou a meta-análise. Outros estudos que 
investigam o efeito do exercício aeróbio sobre a cognição em lesão cerebral traumática 
são necessários com amostras maiores e com tempo suficiente para ser considerado 
eficaz.  

 

 


