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RESUMO

ANDREOSSI, Julia Causin. Efeitos da Hipóxia e do Exercício sobre Parâmetros
Cognitivos. 2022. Dissertação (Mestrado em Atividade Física e Esporte) - Escola de
Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto,
2022.
O propósito desta dissertação foi compreender acerca dos efeitos de uma condição de baixa
disponibilidade de oxigênio na função cognitiva e sua interação com o exercício físico por
meio de dois estudos: um de característica experimental e outro de característica descritiva.
No Estudo 1, 14 participantes realizaram um teste cognitivo para avaliar a capacidade de
atenção após 30 minutos em repouso (objetivo 1) e após um esforço exaustivo (objetivo 2),
em ambas as situações, nas condições de normóxia e de hipóxia. Como resultado, a condição
de hipóxia não foi capaz de alterar significativamente o desempenho do teste de atenção nas
duas situações, sugerindo possíveis variáveis influenciadoras, especialmente, a dose de
hipóxia. No Estudo 2, 24 artigos científicos foram selecionados para construir uma revisão
sistemática com metanálise com o objetivo de definir a relação entre a condição de hipóxia e a
função cognitiva (objetivo 1), bem como a relação entre o exercício físico realizado em
condição de hipóxia e a função cognitiva (objetivo 2). Como resultado, a condição de hipóxia
foi relacionada com um baixo desempenho cognitivo, enquanto o exercício físico foi
relacionado com uma performance cognitiva positiva, demonstrando os benefícios do
exercício físico sobre os efeitos deletérios promovido pela condição de hipóxia.

Palavras-chave: Hipóxia. Função cognitiva. Exercício físico.

ABSTRACT
ANDREOSSI, Julia Causin. Effects of Hypoxia and Exercise on Cognitive Parameters.
2022. Dissertação (Mestrado em Atividade Física e Esporte) - Escola de Educação Física e
Esporte de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022.
The purpose of this dissertation was to understand the effects of a condition of low oxygen
availability on cognitive function and its interaction with physical exercise through two
studies: one with an experimental characteristic and another with a descriptive characteristic.
In Study 1, 14 participants performed a cognitive test to evaluate attention after 30 minutes of
rest (objective 1) and after exhaustive effort (objective 2), in both situations, under normoxia
and hypoxia conditions. As a result, the hypoxia condition was not able to significantly
modify the performance in the attention test in both situations, suggesting possible
influencing variables, especially the hypoxia dose. In Study 2, 24 scientific articles were
selected to compose a systematic review with meta-analysis in order to define the relationship
between the condition of hypoxia and cognitive function (objective 1), as well as the
relationship between physical exercise performed in a condition of hypoxia and cognitive
function (objective 2). As a result, the hypoxic condition was related to a low cognitive
performance, while the physical exercise was related to a positive cognitive performance,
demonstrating the benefits of physical exercise over the deleterious effects of a hypoxic
condition.

Keywords: Hypoxia. Cognitive function. Physical exercise.
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1. APRESENTAÇÃO

Com o propósito de expor todo o conhecimento elaborado, a estrutura de apresentação
deste material de dissertação foi dividida nos subsequentes tópicos: atividades acadêmicas e
profissionais desenvolvidas ao longo do mestrado; contextualização da dissertação, bem como
o objetivo principal e os objetivos específicos; Estudo 1, "Efeito da Exposição à Hipóxia
Normobárica e do Exercício na Atenção", e sua organização lógica; Estudo 2, "Interação da
Hipóxia e do Exercício na Função Cognitiva: uma revisão sistemática com metanálise", e sua
organização lógica; e considerações finais a fim de concluir as informações apresentadas.
De maneira específica, o Estudo 1, "Efeito da Exposição à Hipóxia Normobárica e
do Exercício na Atenção", teve como objetivo identificar, de maneira experimental, quais
situações de exposição à condição de hipóxia podem causar alterações na função cognitiva,
principalmente na atenção. As situações realizadas foram: (i) 30 minutos em repouso e (ii)
durante um esforço exaustivo. A realização deste estudo obteve a colaboração do aluno de
pós-graduação Felipe Alves Ribeiro, do Prof. Dr. Danilo Rodrigues Bertucci e a orientação do
docente Prof. Dr. Marcelo Papoti.
Ainda, o Estudo 2, "Interação da Hipóxia e do Exercício na Função Cognitiva:
uma revisão sistemática com metanálise", contém uma característica descritiva que teve
como finalidade apresentar o estado da arte quanto aos efeitos da exposição à hipóxia na
função cognitiva e, em especial, identificar a relação com o exercício físico, por meio de uma
revisão sistemática seguida de uma metanálise. A elaboração deste estudo teve a colaboração
do aluno de pós-graduação Felipe Alves Ribeiro, do Prof. Ms. Carlos Dellavechia de
Carvalho, do Prof. Dr. Danilo Rodrigues Bertucci e a orientação do docente Prof. Dr. Marcelo
Papoti.
1.1 Atividades Acadêmicas e Profissionais 1
Iniciei minha graduação no ano de 2015 na Escola de Educação Física e Esporte de
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EEFERP-USP). No mesmo ano, no segundo
semestre, realizei minha primeira atividade científico-acadêmica: fui contemplada com a
bolsa do Programa Unificado de Bolsas de Estudo (PUB) para participar como colaboradora
1

Os trabalhos citados neste tópico de "Atividades Acadêmicas e Profissionais" podem ser acessados através do
link: https://drive.google.com/drive/folders/1-d0AYdzhj2gPg_iKXx4rEFZd7x10YlPa?usp=sharing. Para acesso
ao currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0463558578638125.
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do projeto intitulado, "Discurso de treinadores experientes no voleibol: especialização de
posições e variáveis técnico-tático no processo de ensino-aprendizagem-treinamento", sob
orientação do Prof. Dr. Rafael Pombo Menezes. Devido a esse estudo, comecei a frequentar o
Grupo de Estudos e Pesquisas em Análise de Jogo (GEPAJ) liderado pelo Prof. Dr. Márcio
Pereira Morato e pelo Prof. Dr. Rafael Pombo Menezes.
No ano de 2016, me interessei e ingressei na Associação Atlética Acadêmica Valdir
Barbanti (A.A.A.V.B.) como diretora de modalidade do vôlei feminino, e me estendi até o ano
de 2018, cuja função prestei como vice-tesoureira. Em 2017, tive um envolvimento voluntário
com o projeto de extensão, Exergames, oferecido para crianças obesas e/ou com sobrepeso
com a finalidade de promover condicionamento físico, sob supervisão do Prof. Dr. Hugo
Tourinho Filho. Neste mesmo ano, no segundo semestre, tive a oportunidade de trabalhar com
crianças de 3 a 5 anos na Escolinha de Futebol do Botafogo Futebol Clube, onde realizei meu
estágio que despertou meu interesse quanto ao tema de controle motor.
À vista disso, comecei a expandir meus conhecimentos acerca deste tema e me deparei
com a prática mental e, por consequência, decidi realizar um projeto envolvendo performance
cognitiva e voleibol. Dessa vontade de compreender sobre esse conteúdo, surgiu meu trabalho
de conclusão de curso (TCC) intitulado "O Efeito da Prática Mental no Desempenho do
Saque no Voleibol", sob orientação do Prof. Dr. Renato de Moraes. Ainda em 2018,
analisando os resultados do meu estudo e buscando informações para sustentá-los, diversos
questionamentos surgiram na fronteira do conhecimento, e essas incertezas me nortearam na
decisão de fazer o mestrado. Pela natureza das questões reveladas, o Prof. Dr. Renato de
Moraes tornou-se meu coorientador e o Prof. Dr. Marcelo Papoti, meu orientador. Portanto, no
segundo semestre, comecei a frequentar o Grupo de Estudo em Ciências Fisiológicas e
Exercício (GECIFEX), liderado pelo Prof. Dr. Marcelo Papoti. Além desses feitos
supracitados, felizmente, ao concluir a graduação fui contemplada com o Diploma de Mérito
Acadêmico como melhor aluna da 7a turma do curso de Bacharelado em Educação Física e
Esporte.
Aprovada no processo seletivo do Programa de Pós-Graduação Educação Física e
Esporte da Universidade de São Paulo (PPGEFE-USP), iniciei o mestrado no ano de 2019.
Nos meses iniciais, pude ficar responsável, de maneira voluntária, pelo projeto de extensão de
natação, oferecido para crianças e adolescentes, sob supervisão do Prof. Dr. Marcelo Papoti.
Juntamente com o aluno de pós-graduação Felipe Alves Ribeiro, planejamos a estrutura
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pedagógica, organizamos as turmas de acordo com o nível de experiência e ministramos as
aulas. Ao longo do ano, pude aprender procedimentos, técnicas e protocolos utilizados pelo
laboratório, bem como manusear todos os equipamentos disponibilizados, em que pude
aplicar em estudos pilotos, estudos de caso e coletas oficiais dos integrantes do nosso grupo
de estudo. Ainda, completei 26 créditos, dos 24 créditos exigidos em disciplinas obrigatórias e
optativas, todas com conceito A.
No segundo semestre de 2019, produzi e apresentei meu primeiro resumo como
primeira autora no VII Congresso de Ciência do Desporto e no VI Simpósio Internacional de
Ciência do Desporto, organizado pela Faculdade de Educação Física da Universidade
Estadual de Campinas (UNICAMP) e realizado na cidade de Campinas. Participei do
Programa de Aperfeiçoamento de Ensino na disciplina de Educação Física Adaptada
(REF0049), na qual desenvolvi, sob a orientação e a supervisão do Prof. Dr. Márcio Pereira
Morato, atividades relacionadas à docência (organização do cronograma pré-disciplina;
operação técnica em atividades teórico-práticas e didático-pedagógicas; contribuição na
relação professor/aluno, e participação em atividades avaliativas). No mesmo programa, ainda
sob supervisão do Prof. Dr. Márcio Pereira Morato, tive a oportunidade de ministrar uma aula
prática, cujo tema abordado foi a modalidade de voleibol sentado e, juntamente com a Profa.
Ms. Isabella dos Santos Alves, uma aula expositiva, em que apresentamos o esporte
paralímpico e o esporte adaptado. Nos últimos meses do ano de 2019, além de me dedicar à
escrita do documento do Exame de Qualificação, tive minha primeira experiência como líder
em um experimento, que, posteriormente, tornou-se meu primeiro estudo, e, sobre essa
vivência, posso afirmar que foi estimulante organizar e preparar o material de coleta, realizar
o experimento e sistematizar a tabulação e a análise de dados.
O ano de 2020 começou com ensaios e mais ensaios para a apresentação do Exame de
Qualificação, no qual fui aprovada no dia 13 de março. Confesso que foi um dia muito
especial, de muito aprendizado. Porém, mal sabia que esse ano seria o ano mais estranho e
confuso que já vivi. As notícias na televisão e as reportagens nos sites sobre o surto de um
vírus que surgiu na China pareciam muito distantes de mim. Meu pensamento era de que
aquilo não iria chegar no Brasil, no estado de São Paulo e, muito menos, na cidade de
Ribeirão Preto, mas foi logo após o meu exame, na última semana de março, que o país
decretou lockdown, entrando em estado de quarentena. E para entender o que aquilo
significava, seria apenas alguns dias em casa? As pessoas me assustavam com o desespero de
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estocar comida, acabando com as reservas do supermercado, não estava entendendo a
magnitude da situação, e era tanta informação ao mesmo tempo que não sabia no que
acreditar.
Reconheço que, nos primeiros meses da pandemia, fiquei muito desacreditada, com
muitas dúvidas na minha cabeça. Eu não podia atuar na linha de frente, eu não podia ver meus
pais, eu não podia ver meus avós, não sabia se o vírus estava na maçaneta da porta da minha
casa, me perdi. Eu não vivenciei ainda todos os sentimentos possíveis, mas esse sentimento
foi o pior que já senti em toda minha vida, que até meu corpo desenvolveu um mecanismo de
alerta para o meu estado de saúde. Porém, com muita ajuda dos meus pais, amor e fé em dias
melhores fui vivendo um dia de cada vez. E aproveito esse momento para agradecer, com a
mais profunda sinceridade, a todos que lutaram nesta batalha: meu mais puro obrigada
profissionais da saúde, funcionários de estabelecimentos essenciais, cientistas, pai, mãe e
namorado.
A partir de muitas conversas e da dose certa de homeopatia, comecei a entender que
estudar e trabalhar a distância também tinha seus benefícios. Nas reuniões online do grupo de
estudo, o Prof. Dr. Marcelo Papoti apresentou uma nova abordagem estatística, a análise
Bayesiana, a qual pude ter um entendimento mais profundo, assim como tive a oportunidade
de explorar melhor a análise convencional. Consegui me dedicar mais aos estudos de artigos
científicos sobre a temática de meu interesse. Realizei diversos cursos de curta duração em
diversos temas, assisti várias palestras, prestigiei muitos exames de qualificações e defesas, e
contribui para o curso Escola de Pesquisadores em Educação Física e Esporte oferecida pelo
GECIFEX, sob liderança do Prof. Dr. Marcelo Papoti.
Os principais interesses que despertei no ano de 2020 foram sobre os tópicos de
filosofia da ciência e de revisão sistemática e metanálise. Comecei a entender um pouco mais
sobre Thomas Kuhn e Karl Popper, e resolvi me dedicar aos princípios básicos da revisão
sistemática, cujo tema apresentei na disciplina online de pós-graduação de Metodologia da
Pesquisa Científica em Educação Física e Esporte (EFR5002-2/1), ministrada pelo Prof. Dr.
Marcelo Papoti. E então, já que meu projeto de mestrado não foi contemplado com
financiamento externo, com o apoio do meu orientador, visto que não me sentia à vontade em
me expor e expor os participantes à riscos, meu segundo estudo tornou-se uma revisão
sistemática seguida de metanálise.
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O ano de 2021 foi surpreendente. Ainda a distância, com a dica do Prof. Dr. Danilo
Rodrigues Bertucci, consegui realizar uma especialização em Fisiologia Clínica do Exercício,
oferecida pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), com uma bolsa de 100%.
Assisti aulas, plantões e palestras, realizei atividades e avaliações das disciplinas de
Ambientação e Letramento Digital, Fundamentos da Fisiologia do Exercício, Fisiologia e
Reabilitação Cardiovascular, Respiratória e Metabólica, Fisiologia do Exercício nas Doenças
Inflamatórias, Autoimunes e Farmacologia, Fisiologia do Exercício e Câncer, Fisiologia do
Exercício na Reabilitação de Lesões e Doenças Musculotendíneas e Articulares, Suporte
Básico de Vida e Socorro de Emergência. Conheci diversos professores e tive acesso a
diversos materiais de estudo, e, no final do mês de setembro, em conjunto com outro aluno,
apresentamos o TCC intitulado "Proteção Cardiovascular induzida pelo Fator Neurotrófico
derivado do Cérebro estimulado pelo Exercício Físico: uma revisão narrativa".
Profissionalmente, de maneira inesperada, fui contratada por uma empresa que utiliza
a neurociência e a tecnologia para o desenvolvimento das pessoas e expansão da performance
por meio de avaliações e de treinamentos cognitivos. A equipe multidisciplinar da Sensorial2
composta por neurocientistas e biólogos, psicólogos do esporte, profissionais de educação
física e desenvolvedores acredita que, além de estímulos apenas cognitivos, é por meio da
prática de exercício físico que podemos desenvolver e atingir uma performance expandida do
cérebro. Essa oportunidade de colocar tudo que estudei em prática não poderia ser mais
perfeita! Dentro da empresa, atualmente atuo em diversas frentes: no âmbito da pesquisa, em
que verifico a reprodutibilidade e a confiabilidade de possíveis avaliações e treinamentos
cognitivo para equipes esportivas; no âmbito da operação, no qual organizo exercícios
específicos de acordo com o público para melhora das capacidades cognitivas; e no âmbito de
desenvolvimento, em que, de acordo com o objetivo do projeto a ser desenvolvido, entrego o
melhor conteúdo, garantindo que o usuário possa usufruir do produto da melhor maneira
possível. Ainda, um aspecto interessante desta empresa é que todo trabalho é realizado de
maneira conjunta, somando os pontos de vista de cada profissão para um conteúdo completo.
Ao mesmo tempo, ao longo do ano de 2021, minhas atividades acadêmicas também se
intensificaram. Pude estar presente em todas as reuniões online do GECIFEX, contribuindo
com apresentações de artigos científicos, com ideias e opiniões em discussões, com tarefas
dos grupos de trabalho para otimizar os recursos do laboratório, assim como pude dar suporte
2

Link de acesso para o site da Sensorial: http://sensorialsports.com/.
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às reuniões online do GECIFEX Júnior, liderado pelo Prof. Dr. Wonder Higino. Além de
estudar e de desenvolver meu segundo estudo, pude escrever, como primeira autora, o
primeiro artigo fruto específico da temática do mestrado, "Effect of Exposure to Normobaric
Hypoxia and Exercise on Attention", submetido para publicação na revista Brazilian Journal
of Motor Behavior, o qual será apresentado neste documento. Inclusive, também com a
temática de hipóxia, pude colaborar com o artigo "Recovery in normobaric hypoxia as an
additional stimulus for high-intensity intermittent training" desenvolvido pelo GECIFEX,
liderado pelo Prof. Ms. Carlos Dellavechia de Carvalho e orientado pelo Prof. Dr. Marcelo
Papoti, que foi recentemente aceito na revista Science & Sports. Pude participar também do
trabalho desenvolvido pelo aluno de pós-graduação Felipe Alves Ribeiro e orientado pelo
Prof. Dr. Marcelo Papoti, intitulado "Effects of training and taper on neuromuscular fatigue
profile in 100-m swimming performance", recentemente submetido à revista International
Journal of Sports Medicine.
Diante desta linha do tempo, o infográfico abaixo (Figura 1.1) expõe visualmente as
minhas experiências acadêmicas e profissionais ao longo do mestrado. Por fim, apesar dos
tempos difíceis, tenho muito orgulho da minha trajetória e dos meus trabalhos desenvolvidos
durante a realização do mestrado. Pude crescer e evoluir, como profissional e como indivíduo.

Figura 1.1 - Infográfico da trajetória do mestrado.
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UFSCar: Universidade Federal de São Carlos; GECIFEX: grupo de estudo em Ciências Fisiológicas e Exercício.
Fonte: autoria própria.

17

1.2 Contextualização
A saturação periférica de oxigênio (SpO2) pode ser um fator fisiológico determinante
para a função cognitiva, principalmente para a função executiva (OCHI et al., 2018a). Em
condições de baixa disponibilidade de oxigênio, uma vez que a pressão parcial de oxigênio
(PO2) e a SpO2 apresentam uma associação (SHAW; CABRE; GANT, 2021), o aumento
proporcional da severidade da hipóxia pode, certamente, interferir no fornecimento de
oxigênio para o cérebro (ANDO et al., 2013), comprometendo as capacidades cognitivas
(LIMMER; PLATEN, 2018).
Por consequência, a disfunção cognitiva pode ter efeitos negativos na produtividade de
residentes e de trabalhadores, como guias de montanha, militares e pilotos de aeronaves, tal
como no desempenho de atletas em campos de treinamento (JUNG et al., 2020).
Interessantemente, sob a perspectiva da saúde, a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)
e o processo natural do envelhecimento, os quais também diminuem o conteúdo de oxigênio
para o cérebro, também revelam certo declínio cognitivo (CHROBOCZEK et al., 2021).
Em contrapartida, uma única sessão de exercício físico confirma uma relação benéfica
com o desempenho de diversas tarefas cognitivas (MEREGE et al., 2014; LEI et al., 2019).
No entanto, não há uma concordância quanto ao efeito combinado do exercício realizado em
ambiente hipóxico, cujos estudos apontam melhora (KOMIYAMA et al., 2015; SEO et al.,
2015) ou piora (DOBASHI et al., 2016; LEFFERTS et al., 2016) da função cognitiva.
Portanto, a partir da demanda de futuras abordagens, tanto sob uma perspectiva de
desempenho, quanto sob uma perspectiva de qualidade de vida, é importante e, de certa
maneira, interessante analisar os seguintes questionamentos norteadores acerca deste tópico:
-

Quais condições de hipóxia podem afetar a função cognitiva?;

-

A redução proporcional da SpO2 apresenta uma correlação com o
comprometimento cognitivo?;

-

Existe um determinado ponto, o qual se pode antecipar o efeito negativo na
função cognitiva?;

-

O exercício físico realizado em condição de hipóxia estabelece uma
competição pelo oxigênio com o cérebro?;

-

Os benefícios do exercício físico superam os malefícios da condição de
hipóxia?
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1.3 Objetivo Geral
O objetivo geral desta dissertação foi compreender os efeitos de uma condição de
baixa disponibilidade de oxigênio sobre a função cognitiva, bem como os efeitos do exercício
físico realizado em uma condição de baixa disponibilidade de oxigênio sobre a função
cognitiva.

1.4 Objetivos Específicos
Os objetivos específicos desta dissertação foram: (i) determinar se uma condição
experimental de hipóxia durante 30 minutos em repouso é capaz de causar distúrbio na função
cognitiva (Estudo 1); (ii) determinar se uma condição experimental de hipóxia durante um
esforço exaustivo é capaz de causar distúrbio na função cognitiva (Estudo 1); (iii) identificar o
efeito da exposição à hipóxia, somente, na função cognitiva (Estudo 2); e, por fim, (iv)
identificar o efeito do exercício físico, realizado durante a exposição à hipóxia, na função
cognitiva (Estudo 2).
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2. ESTUDO 1

"Efeito da Exposição à Hipóxia Normobárica e do Exercício na Atenção"

2.1 Introdução

O termo "função cognitiva" está relacionado a um conjunto de habilidades que
compreendem capacidades como atenção, processamento de informação, aprendizagem,
memória e resolução de problemas (ANTUNES et al., 2006). Perceber, associar, interpretar e
responder são processos resultantes dessas capacidades processadas por diferentes áreas
específicas do cérebro (KOMIYAMA et al., 2020) e que permitem a realização de tarefas em
diferentes ambientes e em diferentes níveis de complexidade, confirmando o papel
fundamental da função cognitiva nas situações do dia a dia (JUNG et al., 2020).
À vista disso, por meio do aumento da atividade cardiovascular, metabólica e neural,
foi demonstrado que o exercício físico facilita os processos cognitivos essenciais, aumentando
a velocidade e a precisão das respostas frente a resolução de problemas (TOMPOROWSKI,
2003; SEO et al., 2015; KOMIYAMA et al., 2017). Embora os mecanismos envolvidos neste
encadeamento positivo ainda não tenham sido totalmente elucidados, o aumento do fluxo
sanguíneo cerebral pode ser, entre outros, responsável pela melhora da performance cognitiva
(ANTUNES et al., 2006; MCMORRIS et al., 2017).
Dessa forma, entre os mecanismos que podem explicar a relação de causa e efeito
entre exercício e função cognitiva, estudos identificaram que o nível da pressão arterial de
oxigênio (PaO2) é um forte preditor do desempenho cognitivo (KOMIYAMA et al., 2017;
MCMORRIS et al., 2017), indicando que a disponibilidade de oxigênio é um elemento
fundamental para sustentar tal relação. Diante disso, sob condições de hipóxia, a redução da
PaO2, bem como a dessaturação cerebral de oxigênio, têm sido apontadas como perturbadoras
da função cognitiva (VIRUÉS-ORTEGA et al., 2004).
Foi demonstrado que o desempenho de tarefas simples e complexas parecem ser
suscetíveis a condições de hipóxia (TAYLOR et al., 2016). Adicionalmente, a redução da
oxigenação cerebral induzida durante o exercício em condições de hipóxia pode estar
relacionada à menor ativação voluntária no córtex motor (SIEBENMANN; RASMUSSEN,
2016). Portanto, o aumento do fluxo sanguíneo cerebral gerado pelo exercício, somado ao
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aumento da demanda muscular, pode ser incapaz de compensar a falta de oxigênio
(MCMORRIS et al., 2017).
Kim et al. (2015) constataram que, após cinco horas de exposição a um ambiente
hipóxico, sendo quatro horas em repouso e uma hora realizando exercício, houve um declínio
no desempenho cognitivo e uma redução na oxigenação cerebral. Do mesmo modo, o estudo
conduzido por Morrison et al. (2019) revelou que a realização de séries de um único sprint em
condições de hipóxia resultou em um certo comprometimento da função cognitiva.
Em contradição, ao avaliar a memória de trabalho e o tempo de reação após 30
minutos de exercício submáximo em condições de hipóxia, Komiyama et al. (2015)
concluíram que essa situação não foi suficiente para prejudicar e causar algum efeito deletério
na performance cognitiva. Em concordância, Ando et al. (2013) demonstraram que mesmo em
diferentes níveis de hipóxia e em diferentes intensidades de exercício, o desempenho
cognitivo não foi alterado pela indisponibilidade de oxigênio, apesar da redução da
oxigenação cerebral.
Posto isso, considerando a importância da função cognitiva e sua relação com o
exercício físico, é notória a falta de consenso sobre os critérios decisivos para o desempenho
cognitivo em situações de baixa disponibilidade de oxigênio. Ainda, é evidente também que a
magnitude do fluxo sanguíneo cerebral e as alterações no fornecimento de oxigênio, bem
como o aumento da demanda muscular durante o exercício, parecem ser, de fato, substanciais
quanto aos possíveis efeitos na função cognitiva.
Diante disso, esta pesquisa teve como objetivo identificar quais condições hipóxicas
podem causar um distúrbio na função cognitiva, principalmente na atenção. Para tal fim, em
um primeiro momento, no Objetivo 1, a situação de 30 minutos de exposição à hipóxia em
repouso foi definida a partir do fato de que essa condição aguda (<1 hora) é suficiente para
causar certa instabilidade na atividade neural (GOODALL; TWOMEY; AMANN, 2014). E
em um segundo estudo, Objetivo 2, a situação de esforço exaustivo em hipóxia foi
apresentada a partir do pressuposto de que esse contexto induz uma redução da oxigenação
cerebral (MANFERDELLI et al., 2021).
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2.2 Método

2.2.1 Participantes
Participaram deste estudo 14 homens saudáveis, dos quais nove participaram do
Objetivo 1 (24.7 ± 4.6 anos; 82.6 ± 17.3 kg; 177.4 ± 7.1 cm) e cinco participaram do Objetivo
2 (23.4 ± 0.9 anos; 80 ± 10 kg; 180 ± 9.3 cm). Participantes que declararam ser fisicamente
ativos foram incluídos, e aqueles que responderam ter viajado a altitudes acima de 1500
metros nos últimos seis meses ou que indicaram ter dificuldade relacionada à visão de cores
foram excluídos. Mesmo assim, os participantes só foram confirmados para a pesquisa após a
assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, uma vez que todos os
procedimentos realizados estavam de acordo com o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo (número do processo: 3.600.074 / 13353919.0.0000.5659) e com a Declaração de
Helsinque.

2.2.2 Normóxia Normobárica e Hipóxia Normobárica
Em ambas as condições, normóxia e hipóxia, e em ambos os objetivos, Objetivos 1 e
2, os participantes respiraram através de uma máscara unidirecional (Air safety, Brasil) fixada
a um tubo flexível, cuja extremidade oposta estava conectada a uma tenda (2 metros de
largura, 3 metros de comprimento e 2 metros de altura; Colorado Altitude Training Tent
EUA), conectada a um gerador de hipóxia (CAT-430

TM

,

TM

, Altitude Control Technologies,

EUA). O monitoramento da concentração de O2 dentro da tenda foi feito por meio de um
sensor de O2 (Oxygen Sensor R-17MED, Teledyne Analytical Instruments, EUA). Para o
procedimento experimental descrito acima, uma altitude de aproximadamente 3353 metros
com uma fração inspirada de oxigênio de 13.8% (FIO2 = 0.138) foi simulada para a condição
de hipóxia. Para a condição normóxia, os participantes realizaram os mesmos procedimentos,
porém, respirando ar contendo 20.9% de O2 (FIO2 = 0.209).
2.2.3 Procedimentos Experimentais
Os participantes compareceram ao laboratório (531 metros acima do nível do mar,
temperatura controlada a 22 °C) em dois dias diferentes para o Objetivo 1. Os participantes
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realizaram uma versão modificada e adaptada do teste cognitivo Stroop Color-Word Test
(SCWT) antes e após uma exposição de 30 minutos, em repouso, nas condições de normóxia
e de hipóxia, de maneira aleatória. Durante os 30 minutos, em ambas as condições, os dados
de saturação periférica de oxigênio (SpO2) foram coletados usando um oxímetro de dedo
portátil (OxyWatch, ChoiceMMed), e a frequência cardíaca (FC) foi medida com um
frequencímetro (Polar Team System, Polar Electro OY , Kempele, Finlândia) conectado ao
aplicativo Elite HRV (Figura 2.1).
O Objetivo 2, por sua vez, teve duração total de três dias. No primeiro dia, os
participantes realizaram um teste incremental para determinar a velocidade máxima alcançada
(VPICO). No segundo e terceiro dias, de maneira aleatória, foi realizado um esforço até a
exaustão voluntária a 110% da VPICO em normóxia e em hipóxia. Antes e imediatamente após
os esforços, os participantes foram submetidos ao SCWT, e os dados de FC e SpO2 foram
anotados a cada 30 segundos, juntamente com o tempo total de esforço (Figura 2.1).

Figura 2.1 - Procedimento experimental do Objetivo 1 (A) e do Objetivo 2 (B).

FIO2: fração inspirada de oxigênio; SCWT: teste cognitivo Stroop Color-Word Test; SpO2: saturação periférica de
oxigênio; FC: frequência cardíaca; VPICO: velocidade máxima alcançada no teste incremental.
Fonte: autoria própria.

É importante destacar que este estudo aplicou um delineamento simples-cego,
randomizado e com análise dentro dos sujeitos.
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2.2.4 Stroop Color-Word Test
O SCWT é um teste cognitivo que prioriza a fase de atenção do processamento da
informação como forma de interação bem-sucedida com o ambiente (MACLEOD;
MACDONALD, 2000). Para esta pesquisa, uma versão modificada e adaptada do teste foi
composta por quatro colunas, em que cada coluna consistia em 12 palavras ou letras escritas
na língua Portuguesa referente a cores diferentes (vermelha, azul, amarela e verde) pintadas
nas mesmas cores ou em preto (Figura 2.2). Previamente, os participantes foram orientados
sobre o desenvolvimento do teste: (i) cada coluna deveria ser feita separadamente, mas na
ordem e sem grandes intervalos entre elas; (ii) as palavras deveriam ser lidas em voz alta de
maneira continuada e da forma mais rápida e precisa possível; (iii) se houvesse erro, deveriam
começar a ler a coluna novamente; (iv) para a primeira e segunda colunas, as palavras escritas
deveriam ser lidas, e para a terceira e quarta colunas, as cores pintadas deveriam ser lidas; e,
por fim, (v) o desempenho do teste seria determinado por meio de um cronômetro para
cronometrar a leitura das palavras, por coluna, iniciando com o primeiro contato visual dos
participantes e concluindo com a leitura da última palavra. O efeito da aprendizagem foi
minimizado pela alteração da ordem das palavras de cada coluna, em todos os dias de
aplicação do SCWT.

Figura 2.2 - Versão modificada e adaptada do teste cognitivo Stroop Color-Word Test
utilizada para avaliar o desempenho da atenção.

C1, C2, C3 e C4: colunas 1, 2, 3 e 4.
Fonte: adaptado de MacLeod e MacDonald (2000).
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2.2.5 Teste Incremental
O teste incremental máximo, realizado em esteira (Super ATL, Imbrahmed, Brasil), foi
precedido de um aquecimento de cinco minutos a 7 km.h-1. Três minutos após o aquecimento,
iniciando a uma velocidade de 8 km.h-1, a intensidade foi aumentada em 1 km.h-1 a cada dois
minutos, até os participantes julgarem-se incapazes de continuar o esforço, sendo que, foram
verbalmente encorajados a fim de postergar a interrupção ao máximo. A VPICO foi considerada
a maior velocidade alcançada no teste incremental, e caso o participante não tenha conseguido
completar o tempo do último estágio, a equação adaptada de Kuipers et al. (1985) foi
utilizada.

2.2.6 Estimativa da Dose de Hipóxia
Considerando o fato de que, para uma mesma FIO2, os participantes podem apresentar
diferentes reduções na SpO2, concomitantemente ao fato do aumento da demanda de O2 em
função do exercício e somado a menor disponibilidade de O2 na condição de hipóxia, foi
estimada a dose de hipóxia (DH) de cada participante. Esta DH foi assumida como o produto
do tempo de exposição em horas (t) pela redução da SpO2, assumindo um valor SpO2 de
repouso correspondente a 98%. Desse modo, DH = (98 - SpO2 medida) x t, adaptado de Millet
et al. (2016).

2.2.7 Análise Estatística
As análises estatísticas foram realizadas no software JASP (Amsterdam, Holanda),
versão 0.12.2. Os dados estão descritos como média ± desvio padrão. Para explorar os dados
registrados, uma abordagem estatística Bayesiana com hipótese anterior (Cauchy = 0.707) foi
utilizada para fornecer declarações probabilísticas. O teste t pareado foi utilizado para analisar
a diferença entre os tempos do SCWT nos momentos pré e pós-intervenção em hipóxia, tanto
na situação de repouso quanto na situação de esforço exaustivo, bem como analisar a
diferença nos tempos pós e pré-intervenção do SCWT (∆ SCWT) entre a exposição em
hipóxia e em normóxia. Os valores médios das variáveis fisiológicas de SpO2 e de FC também
foram analisados. Após a verificação da normalidade dos dados por meio do teste de
Shapiro-Wilk (p < 0.05), optou-se pelo teste t pareado Bayesiano para uma abordagem
paramétrica e pelo teste de Wilcoxon Bayesiano para uma abordagem não paramétrica. O
tamanho do efeito (effect size, ES) e o intervalo de confiança de 95% (IC de 95%) também
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foram calculados. ES foi interpretado por Cohen (2013) como desprezível < 0.2, pequeno de
0.2-0.5, médio de 0.5-0.8 e grande > 0.8. Foi definida a evidência para a hipótese nula (H0),
que determina que a diferença entre as condições é igual a zero, como fator de Bayes (FB10) <
1, e a evidência para a hipótese alternativa (H1) foi estabelecida como fator de Bayes (FB10) >
1. A categoria de força de evidência também foi mencionada de acordo com a interpretação
qualitativa feita por Lee e Wagenmakers (2014): FB10 > 1 = evidência anedótica para H1; FB10
> 3 = evidência moderada para H1; FB10 > 10 evidência forte para H1; FB10 > 30 = evidência
muito forte para H1; FB10 > 100 = evidência extrema para H1; enquanto FB10 < 1 = evidência
anedótica para H0; FB10 < 1/3 = evidência moderada para H0; FB10 < 1/10 = evidência forte
para H0; FB10 < 1/30 = evidência muito forte para H0; FB10 < 1/100 = evidência extrema para
H0.
2.3 Resultados

2.3.1 Objetivo 1
As variáveis fisiológicas de SpO2 e de FC estão apresentadas na figura 2.3. Com base
no cálculo da DH para cada participante, a dose média de hipóxia revelada para um tempo
total de 30 minutos em repouso foi de 2.5%.h (± 1.2). A análise bayesiana relacionada à
diferença entre a média da SpO2 em normóxia, de 97.1% (± 0.9), e em hipóxia, de 92.9% (±
2.5), demonstrou probabilidade favorável a H1 (FB10 = 74.870), com força de evidência
avaliada como muito forte. Por outro lado, a análise relacionada à FC média em normóxia, de
65.6 bpm (± 8.6), e em hipóxia, de 65.6 bpm (± 11.1), favoreceu H0 (FB10 = 0.322), com força
de evidência moderada.

Figura 2.3 - Cinética da frequência cardíaca e da saturação periférica de oxigênio nas
condições de hipóxia e de normóxia durante 30 minutos em repouso.
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FC (bpm): frequência cardíaca, em batimentos por minuto; SpO2 (%): saturação periférica de oxigênio, em %;
min: minutos.
Fonte: autoria própria.

Os tempos médios registrados durante a realização do SCWT em repouso nas
situações de normóxia e de hipóxia, para cada coluna e para cada momento, estão relatados na
figura 2.4. A análise bayesiana relacionada às diferenças entre os momentos pré e
pós-intervenção na condição de hipóxia identificou uma maior probabilidade a favor de H0,
com força de evidência considerada anedótica para as colunas 2 (FB10 = 0.788), 4 (FB10 =
0.365) e para o tempo total (FB10 = 0.378), e moderada para as colunas 1 (FB10 = 0.323) e 3
(FB10 = 0.322). As estimativas do ES e do IC de 95% entre os momentos em cada coluna
estão apresentadas na tabela 2.1.

Figura 2.4 - Dados descritivos do desempenho cognitivo na condição de hipóxia e de
normóxia em repouso para os momentos pré e pós-intervenção.
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SCWT (ms): teste cognitivo Stroop Color-Word Test, em milissegundos; C1, C2, C3 e C4: colunas 1, 2, 3 e 4; T.
Total: tempo total.
Fonte: autoria própria.

Tabela 2.1 - Dados do teste t pareado Bayesiano correspondente aos momentos pré e pós-30
minutos na condição de hipóxia em repouso.
SCWT (ms)

ES

IC de 95%

FB10

Força de Evidência

Coluna 1

-0.02
Desprezível

-0.64 ; 0.61

0.323

Moderado para H0

Coluna 2

-0.52
Médio

-1.20 ; 0.20

0.788

Anedótica para H0

Coluna 3

-0.01
Desprezível

-0.66 ; 0.64

0.322

Moderado para H0

Coluna 4

0.18
Desprezível

-0.48 ; 0.84

0.365

Anedótica para H0

T. Total

0.29
Pequeno

-0.77 ; 0.41

0.378

Anedótica para H0

SCWT (ms): teste cognitivo Stroop Color-Word Test, em milissegundos; ES: tamanho de efeito; IC de 95%:
intervalo de confiança de 95%; FB10: fator de Bayes, T.Total: tempo total; H0: hipótese nula.
Fonte: autoria própria.

Em relação à média ∆ SCWT, uma probabilidade a favor de H0 foi confirmada, com
força de evidência considerada anedótica para as colunas 1 (FB10 = 0.580), 3 (FB10 = 0.349) e
4 (FB10 = 0.423), e uma probabilidade a favor de H1 para a coluna 2, porém, com força de
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evidência anedótica (FB10 = 1.363). A figura 2.5 demonstra o ∆ SCWT individual para cada
coluna em cada condição, bem como seus respectivos valores médios.

Figura 2.5 - Diferença individual nos tempos de SCWT pós pré-intervenção (individual ∆
SCWT: colunas cinzas) e diferença média nos tempos de SCWT pós pré-intervenção (média
∆ SCWT: coluna branca) para cada coluna em condições normóxicas e hipóxicas em repouso.

∆: diferença de tempos pós pré-intervenção SCWT; SCWT (ms): teste cognitivo Stroop Color-Word Test, em
milissegundos; C1, C2, C3 e C4: coluna 1, 2, 3 e 4.
Fonte: autoria própria.

2.3.2 Objetivo 2
As variáveis fisiológicas de SpO2 e de FC estão apresentadas na figura 2.6. Com base
no cálculo da DH para cada participante, considerando o tempo sustentado durante o esforço
exaustivo de cada indivíduo, a dose média de hipóxia revelada foi de 0.8%.h (± 0.4). A
análise bayesiana relacionada à diferença entre a SpO2 média em normóxia, de 90.1% (± 5.9),
e em hipóxia, de 83.5% (± 6.1), verificou uma probabilidade favorável a H1 (FB10 = 1.425),
com força de evidência avaliada como anedótica. Por outro lado, a análise relacionada à FC
média em normóxia, de 160.5 bpm (± 8.1), e em hipóxia, de 157.1 bpm (± 6.8), apontou a
favor de H0 (FB10 = 0.810), com força de evidência anedótica.
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Figura 2.6 - Cinética da frequência cardíaca e da saturação periférica de oxigênio nas
condições de hipóxia e de normóxia durante o esforço exaustivo.

FC (bpm): frequência cardíaca, em batimentos por minuto; SpO2 (%): saturação periférica de oxigênio, em %;
min: minutos.
Fonte: autoria própria.

Os tempos médios registrados durante a realização do SCWT em conjunto com o
esforço exaustivo em normóxia e em hipóxia, para cada coluna e para cada momento, estão
relatados na figura 2.7. A análise Bayesiana relacionada às diferenças entre os momentos pré
e pós-intervenção na condição de hipóxia identificou uma probabilidade maior para H0, com
força de evidência anedótica para as colunas 2 (FB10 = 0.449), 3 (FB10 = 0.536), 4 (FB10 =
0.426) e para o tempo total (FB10 = 0.420), e uma maior probabilidade para H1 com força de
evidência anedótica para a coluna 1 (FB10 = 1.978). As estimativas do ES e do IC de 95%
entre os momentos em cada coluna estão apresentadas na tabela 2.2.

Figura 2.7 - Dados descritivos do desempenho cognitivo na condição de hipóxia e de
normóxia combinado com esforço exaustivo para os momentos pré e pós-intervenção.
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SCWT (ms): teste cognitivo Stroop Color-Word Test, em milissegundos; C1, C2, C3 e C4: colunas 1, 2, 3 e 4; T.
Total: tempo total.
Fonte: autoria própria.

Tabela 2.2 - Dados do teste t pareado Bayesiano correspondente aos momentos pré e
pós-esforço na condição de hipóxia.
SCWT (ms)

ES

IC de 95%

FB10

Força de Evidência

Coluna 1

1.97
Grande

-0.15 ; 4.05

1.978

Anedótica para H1

Coluna 2

0.25
Pequeno

-0.66 ; 1.12

0.449

Anedótica para H0

Coluna 3

0.40
Pequeno

-0.54 ; 1.29

0.536

Anedótica para H0

Coluna 4

-0.18
Desprezível

-1.06 ; 0.71

0.426

Anedótica para H0

T. Total

-0.16
Desprezível

-1.04 ; 0.73

0.420

Anedótica para H0

SCWT (ms): teste cognitivo Stroop Color-Word Test, em milissegundos; ES: tamanho de efeito; IC de 95%:
intervalo de confiança de 95%; FB10: fator de Bayes, T.Total: tempo total; H1: hipótese alternativa; H0: hipótese
nula.
Fonte: autoria própria.

Em relação à média ∆ SCWT, uma probabilidade a favor de H0 foi confirmada, com
força de evidência considerada anedótica para as colunas 1 (FB10 = 0.499), 2 (FB10 = 0.452) e
4 (FB10 = 0.541), e uma probabilidade a favor de H1 para a coluna 3, porém, com força de
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evidência anedótica (FB10 = 1.839). A figura 2.8 demonstra o ∆ SCWT individual para cada
coluna em cada condição, bem como seus respectivos valores médios.

Figura 2.8 - Diferença individual nos tempos de SCWT pós pré-intervenção (individual ∆
SCWT: colunas cinzas) e diferença média nos tempos de SCWT pós pré-intervenção (média
∆ SCWT: coluna branca) para cada coluna em condições normóxicas e hipóxicas com esforço
exaustivo.

∆: diferença de tempos pós pré-intervenção SCWT; SCWT (ms): teste cognitivo Stroop Color-Word Test, em
milissegundos; C1, C2, C3 e C4: coluna 1, 2, 3 e 4.
Fonte: autoria própria.

2.4 Discussão

O objetivo desta pesquisa foi investigar os efeitos da exposição a um ambiente com
baixa disponibilidade de oxigênio em repouso e em situação combinada com exercício físico
sobre o desempenho cognitivo. O principal resultado foi que nem a exposição à hipóxia
normobárica em repouso por 30 minutos, nem a exposição à hipóxia normobárica durante a
realização de um exercício exaustivo, acarretou em qualquer alteração no desempenho da
atenção.
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No entanto, esses resultados foram inconsistentes com aqueles encontrados em
estudos anteriores que demonstraram que a condição de hipóxia tem efeitos prejudiciais na
função cognitiva (KIM et al., 2015; MORRISON et al., 2019; BOUAK et al., 2018; OCHI et
al., 2018b). Williams e colaboradores (2019) encontraram uma correlação entre alterações no
desempenho cognitivo, níveis de oxigenação cerebral e níveis de saturação de oxigênio. De
fato, esta pesquisa relatou que a redução da SpO2 foi significativa na condição de hipóxia,
porém, não houve alteração na função cognitiva.
Uma possível explicação para tais divergências entre os achados desta pesquisa e os
achados da literatura pode estar relacionada à dose de hipóxia ou à "severidade da hipóxia"
(SEO et al., 2015). Bouak et al. (2018) observaram o desempenho cognitivo em tarefas de
memória e em funções executivas em várias altitudes, e encontraram uma queda no
desempenho da memória em ambientes de hipóxia moderada (3048 e 3658 metros) e no
desempenho das funções executivas em um ambiente de hipóxia severa (4267 metros),
enquanto que nenhuma alteração foi observada no ambiente de hipóxia leve (2438 metros).
De acordo com dados publicados por Bouak et al. (2018), as doses de hipóxia para
condições de hipóxia severa, moderada e leve após exercício moderado (60 watts por sete
minutos, em um total de 62 minutos de exposição) foram 21.8%.h, 16.6 e 11.3%.h, e 7.2%.h,
respectivamente. Na presente investigação, 30 minutos de exposição à hipóxia com SpO2
média de 92.9%, bem como exposição à hipóxia combinada com esforço exaustivo com SpO2
média de 83.5% e, portanto, com doses de hipóxia equivalentes a 2.5 %.h e 0.8%.h, não
resultaram na deterioração do desempenho cognitivo da atenção.
As doses de hipóxia observadas nas condições de hipóxia em repouso (Objetivo 1) e
durante o esforço exaustivo (Objetivo 2) foram 88.5% e 96.3% menores ao comparar com a
dose de hipóxia calculada para hipóxia severa, e 77.9% e 92.9% menores ao comparar com a
de hipóxia moderada (3048 metros). Possivelmente, devido a isso, o desempenho no teste de
atenção não tenha sido alterado com a hipóxia em repouso e quando combinada ao exercício.
Diante disso, é plausível propor a hipótese da existência de um "limiar" de dose de hipóxia
mínima para que ocorra alguma deterioração nos índices de atenção.
Dessa forma, do ponto de vista fisiológico, a competição existente pelo pouco
oxigênio disponível e a distribuição heterogênea do fluxo sanguíneo cerebral podem afetar
áreas associadas ao desempenho cognitivo (ANDO et al., 2020). Turner et al. (2015) afirmam
que atenção, velocidade de processamento e funções de memória dependem de sinais neurais
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originados do córtex frontal, cuja região parece ser mais vulnerável à disponibilidade de
oxigênio. Além disso, pelo mesmo motivo, os resultados do estudo de Périard et al. (2018)
demonstram, utilizando dados registrados de frequência eletroencefalográfica, que a atividade
de prontidão mental é reduzida e a transmissão sináptica parece ser limitada devido à
sensibilidade da atividade neural.
Por outro lado, curiosamente, estudos recentes (LOPRINZI et al., 2019;
CHROBOCZEK et al., 2021) argumentam que a exposição à hipóxia também pode ter efeitos
benéficos, agindo na neuroproteção por estimular a síntese de neurotrofinas, como o fator
neurotrófico derivado do cérebro (BDNF, brain-derived neurotrophic factor), permitindo uma
interpretação positiva, até mesmo em uma perspectiva de saúde. Ainda, já foi argumentado
que o exercício físico por si só acrescenta à função cognitiva (ANTUNES et al., 2006), no
entanto, a elegante revisão sistemática e metanálise de Jung et al. (2020) acrescentam que o
exercício realizado em condições de hipóxia tem efeitos favoráveis sobre as capacidades
cognitivas. Portanto, a dose de hipóxia pode determinar a relação competitiva entre os efeitos
deletérios e os efeitos benéficos da hipóxia sobre o impacto do desempenho cognitivo.
Apesar disso, outra possível explicação pode estar relacionada ao modo de exercício e
sua intensidade aliada à gravidade da hipóxia, uma vez que podem criar, de certa maneira,
uma relação de conflito com a distribuição do fluxo sanguíneo cerebral, dado que é inegável a
disputa entre músculos esqueléticos e cérebro, provocando uma redistribuição do suprimento
de oxigênio para áreas essenciais às funções homeostáticas (OCHI et al., 2018b). Outra
possível explicação pode estar relacionada também com os tipos de domínios de desempenho
cognitivo, os quais podem não ser sensíveis à hipóxia (MORRISON et al., 2019). McMorris
et al. (2017) e a narrativa de Ando et al. (2020) esclarecem que as tarefas executivas centrais
tendem a ser mais afetadas negativamente pela hipóxia ao comparar com as tarefas não
executivas.
No entanto, o procedimento experimental apresentado revela algumas limitações. O
pequeno número de participantes pode influenciar na interpretação dos resultados devido à
falta de poder estatístico. Além disso, a SpO2 poderia ter sido monitorada durante todo o teste
cognitivo, o que poderia ter justificado os resultados dispersos com força de evidência
anedótica a favor de H1. No entanto, este estudo contribui para o entendimento de que é
possível que os efeitos benéficos ou prejudiciais da exposição à hipóxia no desempenho
cognitivo, e mesmo na saúde, sejam dependentes de vários fatores, incluindo a "severidade da
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hipóxia". Portanto, fica evidente a necessidade da realização de estudos que investiguem os
potenciais mecanismos e as diversas variáveis que possam esclarecer essa relação entre
desempenho cognitivo e hipóxia, além de verificar a influência do exercício.

2.5 Conclusão

Em suma, 30 minutos de hipóxia e exercício exaustivo em hipóxia com doses de
hipóxia equivalentes a 2.5 e 0.8%.h não alteraram significativamente os índices relacionados à
atenção, sugerindo a existência de um limiar mínimo de dose de hipóxia.
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3. ESTUDO 2

"Interação da Hipóxia e do Exercício na Função Cognitiva: uma revisão sistemática com
metanálise"

3.1 Introdução

O fornecimento e a distribuição de oxigênio de maneira adequada são essenciais para
o funcionamento do cérebro (KOMIYAMA et al., 2020). Em condições de baixa
disponibilidade de oxigênio, por meio de fatores ambientais ou patológicos (KIM et al.,
2015), a dessaturação cerebral e os processos fisiológicos decorrentes prejudicam a função
cognitiva (KOMIYAMA et al., 2017).
Na recente literatura, conclusões de estudos experimentais (PHILIPS; HORNING;
FUNKE, 2015; WILLIAMS et al., 2019) e descritivos (YAN, 2014; MCMORRIS et al., 2017)
apontam a existência de danos cognitivos provocados pela condição de hipóxia. No entanto,
de modo contraditório, outros estudos apontam ausência de danos (LEGG et al., 2012;
PILMANIS; BALLDIN; FISCHER, 2016). Ainda, Chroboczek e colaboradores (2021)
discutem que a deterioração das capacidades cognitivas depende da severidade da hipóxia, e
complementam que, certamente, o modelo e o protocolo da exposição, bem como o teste
cognitivo aplicado podem influenciar nos resultados.
De outra forma, é notório que o exercício físico possui efeitos positivos na função
cognitiva (CHANG et al., 2012). Porém, quando realizado em condições de hipóxia, as
respostas sobre o desempenho cognitivo apresentam certa inconsistência, indicando tanto
efeitos benéficos (STAVRES et al., 2017) quanto efeitos maléficos (DOBASHI et al., 2016).
Neste raciocínio, em virtude da diversidade dos resultados encontrados, e com a
finalidade de compreender o atual estado da arte e de direcionar demandas futuras, a presente
revisão sistemática e metanálise debate sobre tais questionamentos: qual o efeito da hipóxia
na função cognitiva?, e se esse efeito é acentuado conforme o aumento da severidade da
hipóxia; e qual o efeito do exercício físico na função cognitiva durante a hipóxia?

3.2 Objetivos
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Investigar os efeitos da exposição à hipóxia sobre a função cognitiva em situação de
repouso (Objetivo 1), e comparar os efeitos do exercício físico combinado à condição de
hipóxia sobre a função cognitiva (Objetivo 2).

3.3 Método

Com a finalidade de garantir uma padronização e uma reprodutibilidade metodológica
quanto aos critérios de seleção de potenciais referências sobre o específico tema, este estudo
foi fundamentado nos procedimentos que contemplam uma revisão sistemática de acordo com
a diretriz de Itens de Relatório Preferidos para Revisões Sistemáticas e Metanálises, PRISMA,
atualizada em 2020 (PAGE et al., 2021).

3.3.1 Protocolo de Registro
A presente revisão sistemática não foi registrada no meio de comunicação de Registro
Prospectivo Internacional de Revisões Sistemáticas (PROSPERO), porém, de modo prévio, a
estratégia de busca e os critérios de elegibilidade foram estabelecidos e protocolados em um
documento (Apêndice 1).

3.3.2 Estratégia de Busca Central
Os bancos de dados PubMed, Scopus, Web of Knowledge e Google Scholar foram
selecionados para a pesquisa de literatura. A identificação dos artigos científicos, em todos os
bancos de dados, foi feita no dia 15 de Junho de 2020, por meio de uma busca por termos de
pesquisa, combinados no título, no resumo e nas palavras-chave.
A partir do acrônimo PICO (população, intervenção, comparação e desfecho) e da
estratégia que melhor compreendeu os artigos científicos, dois grupos de termos de pesquisa
foram definidos para a realização da busca: (i) "hypoxia" OR "normobaric hypoxia" OR
"altitude" e (ii) "cognitive performance" OR "cognitive function" (Apêndice 2).

3.3.3 Critérios de Elegibilidade
Instigado no objetivo de investigar e, sobretudo, estudar acerca dos efeitos de uma
condição de baixa disponibilidade de oxigênio na função cognitiva e, além disso, sua relação
com o exercício físico, os critérios de inclusão definidos foram publicações de artigos
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científicos nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola entre os anos de 1990 e 2020, e, com
base no uso do acrônimo PICO, foram incluídos estudos que tiveram a participação voluntária
de indivíduos saudáveis, com idade entre 18 e 50 anos, e que apresentaram, no desenho
experimental, uma situação de normóxia e uma situação de hipóxia, bem como os efeitos no
desempenho cognitivo na sessão de resultados.
Por outro lado, foram excluídos artigos científicos que envolveram qualquer modelo
de suplementação em algum momento do procedimento experimental, assim como revisões
sistemáticas, metanálises e narrativas ou, ainda, trabalhos que foram apresentados como
resumo científico, trabalho de conclusão de curso, tese de mestrado e tese de doutorado.

3.3.4 Processo de Seleção
A partir da definição dos termos de pesquisa e da realização da busca nos bancos de
dados, os artigos científicos encontrados foram, então, selecionados pela revisora J.C.A. de
acordo com os critérios de elegibilidade apenas pela análise do título e do resumo, a fim de
excluir aqueles inelegíveis. Nesta primeira etapa, estudos que não apresentaram dados
suficientes para serem julgados foram considerados apenas se apresentassem relação e
coerência com o conteúdo estudado.
Em seguida, trabalhos duplicados, indisponíveis e incompletos foram removidos.
Além disso, com o propósito de enfatizar o tema central desta revisão, os estudos foram
avaliados, de forma independente, por dois revisores (J.C.A. e D.R.B.), por meio da leitura
completa do texto, e um terceiro revisor (C.D.C.) foi consultado em caso de discordância.

3.3.5 Estratégia de Busca Complementar
A busca complementar foi realizada com o objetivo de completar a busca central com
o interesse de compreender a maioria dos artigos científicos pertinentes ao tema desta revisão
sistemática. Para isso, no dia 27 de Julho de 2020, foram utilizados os bancos de dados
PubMed e Google Scholar com os seguintes grupos de termos de pesquisa: (i) "athletes", (ii)
"hypobaric hypoxia" OR "normobaric hypoxia" OR "altitude" OR "intermittent hypoxia", (iii)
"normoxia" OR "placebo" OR "sea level" e (iv) "cognitive performance" OR "cognitive
worsening" OR "cognitive evaluation" (Apêndice 3).
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É importante ressaltar que a busca complementar sofreu, de maneira criteriosa, o
mesmo processo de seleção que a busca central, envolvendo as mesmas etapas e os mesmos
revisores.

3.3.6 Extração de Dados
A extração de dados de cada artigo científico foi realizada pela revisora J.C.A. e
ocorreu por meio de um formulário no formato de uma tabela personalizada e
pré-determinada, a qual teve o propósito, de modo detalhado, identificar e descrever o
desenho metodológico quanto às características de protocolos, informações das intervenções
aplicadas, bem como das medidas utilizadas e seus respectivos resultados.
Sendo assim, os dados disponíveis e revelados extraídos de cada trabalho foram:
autores, ano de publicação, país de publicação, desenho do estudo, características dos
participantes (quantidade, sexo e idade média), protocolo de exposição à normóxia e à hipóxia
(fração inspirada de oxigênio - FIO2 / altitude, tempo de exposição), protocolo de exercício
(modalidade, intensidade e duração), saturação periférica de oxigênio (SpO2), dose de hipóxia
3

, teste cognitivo (teste aplicado, momento da aplicação e capacidade avaliada) e, por fim,

resultado do desempenho cognitivo (resultado estatístico, interpretação e conclusão).

3.3.7 Avaliação da Qualidade Metodológica
A qualidade metodológica dos artigos científicos incluídos foi avaliada, de forma
independente, por dois revisores (J.C.A. e F.A.R.), por intermédio da aplicação da Escala de
PEDro, uma ferramenta confiável e apurada com a finalidade de constatar a validade externa
(critério 1) e interna (critérios 2-9) do estudo, além de verificar informações estatísticas
(critérios 10 e 11) (MAHER, 2003).
Dessa forma, a escala de PEDro apresenta determinados itens, tal como: o critério 1
considera as condições de elegibilidade dos participantes; o critério 2 identifica o elemento de
aleatoriedade; o critério 3 verifica a alocação secreta; o critério 4 especifica quanto a
semelhança entre os grupos comparados; os critérios 5, 6 e 7 certificam o cegamento dos
participantes, dos avaliadores e da medição de, ao menos, um resultado, respectivamente; o
critério 8 considera, no mínimo, 85% o número de participantes que obtiveram medidas de
3

A dose de hipóxia foi calculada como o produto do tempo de exposição em horas (t) pela redução da SpO2,
assumindo um valor de SpO2 de repouso correspondente a 98%: dose de hipóxia = (98 - SpO2 medida) x t,
adaptado de Millet et al. (2016).
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resultado; o critério 9 avalia a intenção de tratamento; o critério 10 constata quanto à
comparação estatística; e, por fim, o critério 11 identifica uma medida da dimensão do efeito
do tratamento.
A partir da análise dos potenciais fatores de risco de viés, a pontuação foi baseada na
somatória de um total de 10 pontos, considerando apenas a validade interna e as informações
estatísticas dos trabalhos (critérios 2-11). À vista disso, para cada item, o ponto somente foi
atribuído quando um critério foi explicitamente satisfeito, e a contagem final dos pontos para
determinar a qualidade metodológica, de acordo com a escala de PEDro, foi classificada em:
≤ 3 pontos como baixa qualidade, 4-5, como qualidade moderada e 6-10, como qualidade alta.

3.3.8 Análise dos Dados
A princípio, a concordância que representa o grau de precisão e a confiabilidade entre
os revisores foi calculada pelo Índice de Kappa Cohen (k)4, em que o valor de 0.01-0.2 foi
classificado como uma concordância leve, 0.21-0.40, como justa, 0.41-0.60, como moderada,
0.61-0.80, como substancial e 0.81-1.0, como perfeita (COHEN, 1960; LANDIS; KOCH,
1977).
Em seguida, para determinar um sumário estatístico do efeito da intervenção para cada
estudo, a medida de efeito correspondente e selecionada foi a diferença média padronizada
(SMD, Standardized Mean Difference) de Hedges (Hedges's g), uma vez que a natureza dos
dados apresentados identificam medidas contínuas com diferentes meios de análise
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012; COCHRANE, 2021a). Neste mesmo raciocínio,
considerando a variação da unidade das medidas dos resultados entre os diferentes estudos, o
modelo de análise aplicado foi o modelo de efeito randômico, cuja suposição assume que o
verdadeiro efeito da intervenção pode ser estimado a partir de uma distribuição de números
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).
Dessa forma, a fim de combinar as medidas de efeito individuais em uma medida
sumarizada, o método estatístico do inverso da variância foi preferido, dado que, além de
apresentar uma alta aplicabilidade para diversos tipos de estudos randomizados, como o
crossover, este método é utilizado para dado contínuo e para modelo de efeito randômico.
Conforme o conceito matemático, a variância, isto é, o quadrado do erro padrão (SE, Standard

4

O cálculo e a classificação do Índice de Kappa Cohen foram feitos no site IdoStatistics: resources for statistics
and meta-analysis. Link de acesso: https://idostatistics.com/cohen-kappa-free-calculator/.
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Error), revela que quanto menor seu valor, maior será o peso atribuído ao determinado estudo,
diminuindo, assim, a imprecisão da estimativa de efeito combinado (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2012; COCHRANE, 2021a).
Portanto, tanto para o objetivo 1 quanto para o objetivo 2, o tamanho de efeito SMD e
o SE para cada tamanho de efeito foram calculados, para cada estudo, em uma planilha Ad
Hoc, utilizando as equações 1 e 2 (DEEKS; HIGGINS, 2010) a partir dos dados extraídos5 de
(i) média e de (ii) desvio padrão de cada teste cognitivo realizado nas específicas condições,
assim como o (iii) número de participantes correspondente.
(1)

SMD: diferença média padronizada; M1: média do grupo 1; M2: média do grupo 2; DP1: desvio padrão do grupo
1; DP2: desvio padrão do grupo 2; N: número de participantes.

(2)

SE: erro padrão; SMD: diferença média padronizada; N: número de participantes.

Para, então, computar a metanálise, uma licença gratuita e temporária do software
Comprehensive Meta-Analysis (Versão 3.0; Biostat In., Englewood, NJ, USA)6 foi operada
por meio da opção selecionada de comparação entre dois grupos para variáveis contínuas. Os
valores calculados de SMD (g de Hedges) e de SE foram analisados a partir do modelo de
efeito randômico, juntamente com um intervalo de confiança de 95% (IC de 95%). O teste de
inconsistência de Higgins (I2) foi utilizado para indicar a porcentagem de variabilidade na
estimativa de efeito que é atribuída apenas à heterogeneidade ao invés do acaso, refletindo
0-25% uma heterogeneidade aceitável, 25-50%, moderada, e >50%, alta (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2012; COCHRANE, 2021a).
5

Foi enviado um e-mail para cada autor correspondente a cada artigo científico solicitando os valores médios e
os valores de desvio padrão de resultados de testes cognitivos que estavam representados por figuras. No caso
daqueles autores que não retornaram, os dados foram extraídos das respectivas figuras utilizando a ferramenta
WebPlotDigitizer. Link de acesso: https://automeris.io/WebPlotDigitizer/index.html.
6
O download do software Comprehensive Meta-Analysis pode ser feito por meio deste link de acesso:
https://www.meta-analysis.com/.
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Ainda, a estatística Q foi utilizada para analisar se a variância dos tamanhos de efeito
verdadeiros é igual em todos os estudos, sugerindo que a possível variação dos tamanhos de
efeito observados é apenas devido ao erro de amostragem (BORENSTEIN et al., 2015). Dessa
forma, ao apontar significância estatística, evidências de que o tamanho de efeito verdadeiro
varia entre os estudos apontam a existência de possíveis variáveis moderadoras
(BORENSTEIN et al., 2015). Por isso, de maneira específica, com a finalidade de verificar se
uma variável moderadora influencia no tamanho de efeito, uma análise de subgrupo foi
realizada com base em variáveis categóricas (altitude, em metros), enquanto que uma análise
de meta-regressão foi utilizada para variáveis contínuas (FIO2, SpO2, em % e dose de hipóxia,
em %.h).
Em uma última análise, o gráfico de funil e o teste de regressão de Egger's foram
aplicados para avaliar o risco de viés de publicação (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).

3.4 Resultados

A partir da pesquisa de literatura central foram obtidos 260 artigos científicos, sendo
30 referentes ao banco de dados PubMed, 44 ao Scopus, 65 ao Web of Knowledge e 121 ao
Google Scholar. Após a remoção de 181 estudos que não cumpriram com os critérios de
elegibilidade pela análise do título e do resumo, bem como com a exclusão de 28 trabalhos
duplicados e de 13 trabalhos incompletos e indisponíveis, foram totalizados 38 estudos. Entre
estes estudos, 16 trabalhos foram excluídos por não contemplarem o tema central (k = 0.69,
concordância classificada como substancial de 84.2%), finalizando, assim, com 22 estudos
incluídos.
Em uma inspeção mais ampla, a pesquisa de literatura complementar resultou em uma
busca de 3250 artigos científicos, sendo 2010 referentes ao PubMed e 1240 ao Google
Scholar. No processo de seleção por título e por resumo, 3221 estudos foram excluídos por
não atenderem aos critérios de elegibilidade. Em seguida, entre os 29 estudos elegíveis, um
trabalho incompleto e indisponível, 20 trabalhos duplicados e seis trabalhos que não
contemplaram o tema central (k = 0.33, concordância classificada como justa de 75%) foram
excluídos, finalizando com dois estudos incluídos.
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Portanto, um total de 24 artigos científicos foram compreendidos nesta revisão
sistemática. Ainda, com o propósito de atingir os objetivos 1 e 2, os estudos foram divididos
em dois grupos: (i) grupo hipóxia (n = 9) e (ii) grupo hipóxia e exercício (n = 15) (Figura 3.1).

Figura 3.1 - Fluxograma do registro de pesquisa na literatura e do processo de seleção de
artigos científicos.
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n: quantidade de artigos científicos.
Fonte: adaptado de Page et al. (2021).

Acerca dos 24 artigos científicos, um total de nove países contribuíram para a
elucidação dos efeitos da exposição à hipóxia na função cognitiva, apontando o país EUA
como líder com 10 publicações, seguido pelo Japão e pelo Canadá com cinco e dois trabalhos,
respectivamente (Figura 3.2).

Figura 3.2 - Distribuição de publicações de artigos científicos por países.

Fonte: autoria própria.

Além disso, de 1990 até 2020 é possível identificar um crescente interesse pela área de
pesquisa com um pico de produções científicas no ano de 2019 com seis estudos, revelando
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também um tema relativamente novo no paradigma científico (Figura 3.3). Importante
observar que o ano de 2020 não pode ser parâmetro de comparação, uma vez que esta revisão
foi realizada ao longo dos anos de 2020 e 2021.

Figura 3.3 - Distribuição de publicações de artigos científicos por ano.

* O ano de 2020 não pode ser parâmetro de comparação.
Fonte: autoria própria.

De maneira específica, é interessante ressaltar que, ao analisar apenas os artigos
científicos que atenderam especificamente os critérios de elegibilidade adotados para este
estudo, o Brasil, em 30 anos de pesquisa, não publicou nenhum estudo envolvendo
performance cognitiva e hipóxia, expondo, certamente, um déficit de representação deste
conhecimento em um cenário mundial.

3.4.1 Características dos Estudos
As tabelas 3.1 e 3.2 apresentam e detalham informações específicas das características
de cada artigo científico. Conforme os dados disponíveis e revelados, em um total de nove
estudos categorizados no grupo hipóxia, todos os trabalhos relataram, de maneira evidente,
medidas de comparação, contudo, apenas um (11.1%) indicou o componente aleatório. Ainda,
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como características dos estudos, o número de voluntários saudáveis variou de 11 a 91
participantes, entre homens (94) e mulheres (31) com idade média de 20 a 26 anos. Os
protocolos de exposição à hipóxia variaram tanto na FIO2 (de 0.17 a 0.09) e nas altitudes (de
1524 a 5160 metros), quanto no tempo de exposição de 10 minutos a dias, bem como na dose
de hipóxia (de 0.3 a 4752 %.h), configurando seis (66.7%) dos estudos com procedimentos
em hipóxia normobárica e três (33.4%), em hipóxia hipobárica (Figura 3.4).
De outra parte, conforme dados disponíveis e revelados, apenas dois (13.4%) trabalhos
qualificados no grupo hipóxia e exercício informaram o componente aleatório, apesar de que
todos os 15 trabalhos retrataram medidas de comparação. Como outras informações, o
número de participação de homens (174) e de mulheres (101) variou de 8 a 80 voluntários
saudáveis, com idade média de 20 a 41 anos. Os protocolos de exercício variaram na
modalidade (cicloergômetro, esteira e caminhada, principalmente), na intensidade de baixa
(30%) a moderada (60%) e na duração dos esforços (de sete minutos a dias). Quanto aos
protocolos de exposição à hipóxia, 11 (73.4%) estudos tiveram a intervenção de hipóxia
normobárica (FIO2 de 0.18 a 0.10) e quatro (26.7%), de hipóxia hipobárica (de 1400 até 5739
metros de altitude). Ainda, estudos variaram no tempo de exposição de 20 minutos a dias e na
dose de hipóxia de 0.5 a 3129.1 %.h (Figura 3.5).
Para ambos os grupos, os testes cognitivos utilizados para analisar o desempenho da
função cognitiva foram especificados em capacidades cognitivas avaliadas, em concordância
com a descrição realizada pelos trabalhos selecionados (Tabela 3.3): atenção, controle
executivo (atenção, tomada de decisão, controle inibitório), memória (memória curta,
interferência de memória, memória de trabalho) e tempo de reação.

Figura 3.4 - Características gerais dos artigos científicos incluídos no grupo hipóxia (9).
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FIO2: fração inspirada de oxigênio; m: metros; min: minutos.
Fonte: autoria própria.

Figura 3.5 - Características gerais dos artigos científicos incluídos no grupo hipóxia e
exercício (15).

FIO2: fração inspirada de oxigênio; m: metros; min: minutos.
Fonte: autoria própria.

Tabela 3.3 - Lista de testes cognitivos e suas respectivas capacidades cognitivas avaliadas.
Capacidade Cognitiva

Teste Cognitivo

Atenção

FAIR-2
Identification Task (IDN)
Perceptual Vigilance Task (PVT)
Time Estimation Task (Time Wall)

Controle Executivo

Detection Task (DET)
Eriksen Flanker Task (Flanker)
Go/No-Go
Mathematical Performance (MATH)
Raciocínio Lógico
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Spatial Delay Response (DR)
Tempo de Decisão
TrailMaking A and B Tasks (Trail A and B)
Word-Color Stroop Task (Stroop)
Memória

AB/AC Paradigma
Delayed Matching to Sample Test (dMTS)
Digit Forward / Backward Tasks (Digit Span)
Digit Symbol Substitution Task (DSST)
Digit Symbol Modalities Test (DSMT)
Memória
Modified Math Processing Task (MMPT)
n-Back
One Card Learning Task (OCL)
Running Memory Continuous Performance Task (RMCPT)

Tempo de Reação

Tempo de Reação
Tempo de Reação (Schuhfried)

*

* Conjunto de testes cognitivos.
Fonte: autoria própria.

Bateria de Métricas de Avaliação Neuropsicológica Automatizada (ANAM)
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Tabela 3.1 - Características específicas dos artigos científicos incluídos no grupo hipóxia (Continua).

N Referência

Desenho
do
Estudo

1

cruzado

Legg et al.

Participantes

25 jovens
saudáveis

2012
Nova
Zelândia

Hm. = 25

Protocolo
Experimental
teste cognitivo
antes e após
30 min e 90
min em N
(FIO2 0.206) e
em H (FIO2
0.143) durante
uma exposição
de 2 horas

Condições
Experimentais de
Hipóxia

SpO2
(%)

DH
(%.h)

Teste
Cognitivo

0.143 durante 30 min

91 ± 2

3.5

Raciocínio
Lógico

0.143 durante 90 min

91 ± 2

10.5

Resultados

Interpretação

Conclusão

raciocínio lógico - tempo de resposta

tempo de resposta tende a ser
maior em H e em tarefas
difíceis, principalmente em 90
min. Em 30 min, o tempo de
resposta foi menor para tarefas
fáceis

A (=)
condição de H
não alterou o
desempenho
cognitivo de
raciocínio
lógico e de
memória

I (tarefa x C): F(1,24) = 3.14, p = 0.089
Memória

I (tarefa x C x T): F(1,24) = 2.98, p = 0.097
I (tarefa x C x T): F(1,24) = 3.74, p = 0.065
raciocínio lógico - acurácia
raciocínio lógico - score de qualidade
I (tarefa x C x T): F(1,24) = 3.83, p = 0.062
memória - score de erro
I (C x T): F(1,24) = 3.65, p = 0.068
memória - score de memória de trabalho

(dados anormais)
score de qualidade apresentou
um menor aumento no
desempenho em H a 90 min
pior score de erro: 30 min em
H; melhor score de erro: 90
min em N
melhor score de memória de
trabalho: 30 min em H

I (C x T): F(1,24) = 3.00, p = 0.096
memória - score de memória prospectiva

2

Philips,
Horning
and Funke
2015
EUA

n.d.

19 adultos
saudáveis

teste cognitivo
em N (FIO2
0.209), após
30 min em H
(FIO2 0.099) e
na
recuperação
(1, 2 e 24
horas)

0.099 durante 30 min

n.d.

n.d.

Stroop
Tempo de
Reação

Tempo de
Decisão

stroop - tempo de reação / resposta correta

(C- sem efeito significativo)

(sem efeito significativo)

p > 0.05 / p > 0.05
tempo de reação - tempo de reação
F(5,90) = 15.21, p < 0.05, np2 = 0.46
tempo de decisão - tempo de reação
F(5,90) = 16.54, p < 0.05, np2 = 0.48

tempo de reação em ambas as
tarefas foi maior na condição
de H após 30 min e retornou
aos valores basais apenas 24
horas após

A (-) condição
de H
aumentou o
tempo de
reação em
tarefa
específica
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Tabela 3.1 - (Continuação).
N Referência

3

Pilmanis,
Balldin and
Fischer

Desenho
do
Estudo
n.d.

Participantes

91 adultos
saudáveis

2016
EUA

Protocolo
Experimental
teste cognitivo
durante N
(457 m) e H
(1524 m, 2438
m e 3658 m)
em uma
exposição de 1
hora

Condições
Experimentais de
Hipóxia

SpO2
(%)

DH
(%.h)

Teste
Cognitivo

Resultados

Interpretação

Conclusão

1524 m durante 1 hora

96

2

ANAM

continuous performance - tempo de reação / acurácia

2438 m durante 1 hora

93.5

4.5

desempenho foi menor em H a
partir de 1524 m (tempo de
reação) e de 2438 m (acurácia)

3658 m durante 1 hora

86.6 ± 3

11.4

A (=)
condição de H
influenciou
minimamente
no
desempenho
cognitivo
relacionado ao
teste ANAM

E (C): F = 2.79, p = 0.048 / F = 7.89, p < 0.001
grammatical reasoning - tempo de reação / acurácia
E (C): F = 1.72, p = 0.164 / F = 3.02, p = 0.036
math processing - tempo de reação / acurácia

desempenho foi menor em H a
partir de 3658 m (acurácia)

(sem efeito significativo)

E (C): F = 0.532, p = 0.654 / F = 1.27, p = 0.286
spatial processing - tempo de reação / acurácia

(sem efeito significativo)

E (C): F = 0.415, p = 0.743 / F = 0.444, p = 0.722
tower task - tempo de reação

(sem efeito significativo)

E (C): F = 0.541, p = 0.654
two choice - tempo de reação / acurácia

(sem efeito significativo)

E (C): F = 0.572, p = 0.623 / F = 2.17, p = 0.098

4

Pramsohler
et al.

n.d.

11 jovens
saudáveis

2017

Hm. = 6, M = 5

Alemanha

21 ± 2 anos

teste cognitivo
em N (FIO2
0.209) e após
duas noites em
H (FIO2 0.14 e
0.09)

0.14 durante 7.5 horas

n.d.

n.d.

0.09 durante 3.2 horas

68.7 ± 3

94.6

Tempo de
Reação
(Schuhfried)

tempo de reação (Schuhfried) - tempo de reação
E (C): p = 0.026

tempo de reação aumentou em
H a 3500 m e a 5500 m (FIO2
0.14 e 0.09)

A (-) condição
de H
prejudicou o
desempenho
do tempo de
reação após
noites de sono
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Tabela 3.1 - (Continuação).
N Referência

5

Ochi et al.
2018

Desenho
do
Estudo
cruzado,
entre
sujeitos

Japão

Participantes
21 jovens
saudáveis

Hm. = 14
M=7

Condições
Experimentais de
Hipóxia

SpO2
(%)

DH
(%.h)

Teste
Cognitivo

Resultados

teste cognitivo
após 10
minutos em N
(FIO2 0.21) e
em H (FIO2
0.165, 0.135,
0.105)

0.165 durante 16.5 min

97*

0.3*

Stroop

interferência stroop - tempo de reação

0.135 durante 16.5 min

91*

1.9*

0.105 durante 16.5 min

79*

5.1*

teste cognitivo
em N (116 m)
e durante uma
ascensão de 11
dias em H
(3440 m, 4240
m e 5160 m)

3440 m após 4 dias

92 ± 4

576

Flanker

4240 m após 8 dias

89 ± 3

1728

n-Back

5160 m após 11 dias

80 ± 5

4752

Protocolo
Experimental

E (C): F(3,60) = 5.847, p < 0.01
interferência stroop - taxa de erro

Interpretação

tempo de reação foi maior em
H severa (0.105)
(sem efeito significativo)

n.d.

Conclusão

A (-) condição
de H severa
prejudicou o
desempenho
da função
executiva

20 ± 2 anos

6 Lefferts et al.

n.d.

18 jovens
saudáveis

2019
EUA

Hm. = 10
M=8

flanker - tempo de reação / acurácia
E (C): p = 0.01, n2 = 0.22 / p = 0.89, n2 = 0.11
n-back - tempo de reação / acurácia
E (C): p < 0.01, n2 = 0.31 / p < 0.01, n2 = 0.21

tempo de reação diminuiu a
4240 m, enquanto que não
houve alteração na acurácia
tempo de reação diminuiu a
partir de 3440 m, e acurácia
diminuiu a partir de 4240 m

A (=)
condição de H
não alterou a
atenção,
porém (-)
prejudicou a
memória

26 ± 12 anos

7 De Bels et al.

n.d.

17 jovens
saudáveis

2019
Bélgica

Hm .= 17
26 ± 8 anos

teste cognitivo 3842 m durante 4 horas
em N (nível
do mar) e após
1 hora em H
(3842 m) em
uma exposição
de 4 horas

83 ± 4

60

MMPT

mmpt - erro: n.d

(sem efeito significativo)

PVT

pvt - erro: n.d

(sem efeito significativo)

Time Wall

time wall - erro: n.d

(sem efeito significativo)

A (=)
condição de H
não alterou o
desempenho
da memória
de trabalho,
do tempo de
reação e da
atenção
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Tabela 3.1 - (Conclusão).
N Referência
8

Williams et
al.

2019

Desenho
do
Estudo
cego,
aleatório e
controlado
(entre
sujeitos)

Reino Unido

Participantes
12 jovens
saudáveis

Hm. = 12
22 ± 4 anos

Protocolo
Experimental
teste cognitivo
antes e após
60 min em N
(FIO2 0.209) e
em H (FIO2
0.17, 0.145 e
0.12)

Condições
Experimentais de
Hipóxia

SpO2
(%)

DH
(%.h)

Teste
Cognitivo

Resultados

0.17 durante 60 min

93*

5*

Flanker

flanker - tempo de reação / acurácia

0.145 durante 60 min

89*

9*

n-Back

0.12 durante 60 min

81*

17*

Tempo de
Reação

Tempo de
Decisão

Interpretação

(sem efeito significativo)

I (C x T): p = 0.831 / p = 0.622
n-back - tempo de reação / acurácia
I (C x T): p = 0.204 / F(3,30) = 9.157, p < 0.001
tempo de reação

acurácia diminuiu após 60 min
em H (0.12)
(sem efeito significativo)

Conclusão

A (-) condição
de H severa
diminuiu a
performance
da função
executiva em
tarefa
complexa

I (C x T): p = 0.142
tempo de decisão - tempo de reação / acurácia

(sem efeito significativo)

I (C x T): p = 0.159 / p = 0.172

9

Loprinzi et
al.

entre
sujeitos

21 jovens
saudáveis

2019

Hm. = 10

EUA

M = 11
21 ± 2 anos

teste cognitivo
imediatamente
após 30 min
em N (FIO2
0.21) e em H
(FIO2 0.12),
além de 20
min depois

0.12 durante 30 min

84*

7*

Paradigma
AB/AC

interferência de memória proativa

(sem efeito significativo)

E (C): F(1,20) = 0.16, p = 0.69, n2 = 0.002
E (T): F(1,20) = 0.34, p = 0.56, n2 = 0.001

A (+) condição
de H induziu a
facilitação da
memória
retroativa, isto
é, diminuiu a
interferência

I (C x T): F(1,20) = 0.74, p = 0.40, n2 = 0.002
interferência de memória retroativa
E (C): F(1,20) = 5.48, p = 0.03, n2 = 0.10

em H, a interferência de
memória retroativa reduziu

E (T): F(1,20) = 1.75, p = 0.20, n2 = 0.004
I ( C x T): F(1,20) = 4.96, p = 0.03, n2 = 0.01

SpO2 (%): saturação periférica de oxigênio, em %; DH (%.h): dose de hipóxia, em %.h; n.d.: nada a declarar; Hm.: homens; M: mulheres; N: normóxia; H: hipóxia; FIO2: fração
inspirada de oxigênio; m: metros; min: minutos; E: efeito estatístico; I: interação estatística; C: condição; T: tempo; " * ": calculado com valores aproximados; sinal de " = ": sem
alteração na função cognitiva; sinal de " + ": alteração benéfica na função cognitiva; sinal de " - ": alteração deletéria na função cognitiva.
Fonte: autoria própria.
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Tabela 3.2 - Características específicas dos artigos científicos incluídos no grupo hipóxia e exercício (Continua).

N

Referência

Desenho
do
Estudo

1

Ando et al.

n.d.

Participantes
12 jovens
saudáveis

2013
Japão

Hm. = 12
23 ± 1 anos

2

Kim et al.
2015

entre
sujeitos

EUA

8 adultos
saudáveis
Hm. = 8
41 ± 2 anos

3

Seo et al.
2015
EUA

n.d.

16 jovens
saudáveis
Hm. = 16
24 ± 4 anos

Protocolo
Experimental

Protocolo
Exercício

teste cognitivo
antes e
durante Ex em
N (FIO2
0.209) e em H
(FIO2 0.18 e
0.15), em uma
exposição de
25 min

60% do
VO2pico
durante
10 min,
ciclo
ergômetro

teste cognitivo
em N (FIO2
0.209) e em H
(FIO2 0.12),
antes e após
Ex, em uma
exposição de
5 horas

teste cognitivo
em N (FIO2
0.209) e em H
(FIO2 0.12),
antes e após Ex
em uma
exposição de
105 min

Condições
Experimentais de
Hipóxia

SpO2
(%)

DH
(%.h)

Teste
Cognitivo

Resultados

0.18 após 10 min em R

95*

0.5*

Go/No-Go

go/no-go - tempo de reação

0.18 durante Ex, 20 min

94*

1.3*

I (C x Ex): F(1.41, 15.53) = 0.06, p = 0.69

(sem efeito significativo)

0.15 após 10 min em R

90*

1.4*

E (C): F(2,22) = 0.06, p = 0.94

5.3

E (Ex): F(1,11) = 18.73, p < 0.01

tempo de reação diminuiu
durante Ex, porém a H não
afetou o desempenho

0.15 durante Ex, 20 min 81.9 ± 3.3

Interpretação

Conclusão

O aumento no
desempenho
cognitivo foi
atribuído ao (+)
Ex na condição
de H e de N

go/no-go - acurácia

50% do
VO2máx
durante 1
hora,
ciclo
ergômetro

0.12 após 2 horas em R

85 ± 2

26

0.12 após Ex 3 horas

80 ± 1

54

0.12 após 5 horas

86 ± 2

60

Trail A and
B

E (C): F(2,22) = 2.14, p = 0.14

(sem efeito significativo)

E (Ex): F(1,11) = 1.49, p = 0.25

(sem efeito significativo)

trail A - tempo

(sem efeito significativo)

E (T): p > 0.05
trail B - tempo
E (T): p < 0.01
I (C x T): p > 0.05

2 séries de
0.12 após 60 min em R
15 min a
0.12 após Ex, 75 min
40% e 60%
do VO2máx, 0.12 após Ex, 105 min
com 15 min
de
intervalo,
ciclo
ergômetro

83*

15*

Go/No-Go

80*

31.5*

RMCPT

80*

31.5*

go/no-go - tempo de reação / resposta correta

Enquanto que a
condição de (-) H
afetou
tempo de realização da tarefa negativamente a
performance
aumentou em H, enquanto
cognitiva, o (=)
que o Ex não alterou o
Ex não alterou o
desempenho
desempenho

(sem efeito significativo)

E (C): F = 1.8, p = 0.168 / F = 2.2, p = 0.098
rmcpt - tempo de reação (R/Ex - 40% e 60%)

em R, não houve diferença
significativa comparada à N,
E (C): F = 3.4, p = 0.025 (p = 0.180/0.028/0.009) porém, após o Ex, o tempo
de reação diminuiu

rmcpt - resposta correta (R/Ex - 40% e 60%)
E (C): F = 7.6, p < 0.001 (p < 0.001/p > 0.262)

em R, o desempenho foi
menor comparada à N, e não
houve diferença após o Ex

(+) Ex de
intensidade
baixa a
moderada em
H não
prejudicam e
podem até
beneficiar
aspectos
específicos da
cognição
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Tabela 3.2 - (Continuação).
N

Referência

Desenho
do
Estudo

Participantes

Protocolo
Experimental

Protocolo
Exercício

Condições
Experimentais de
Hipóxia

SpO2
(%)

DH
(%.h)

Teste
Cognitivo

Resultados
rmcpt - score (R/Ex - 40% e 60%)
E (C):: F = 5, p = 0.005 (p<0.001/p =
0.023/0.006)

4 Quackenbush
et al.

medidas
repetidas

15 jovens
saudáveis

2016
EUA

Hm. = 15
24 ± 2 anos

teste cognitivo
antes e após
treinamento
de músculos
respiratórios
em N (nível
do mar) e em
H (3048 m e
3658 m)
durante um Ex
de resistência
(70-75% do
VO2máx) com
exaustão
voluntária

treino
hiperventilatório
voluntário
dos
músculos
respiratórios
durante 4
semanas
(3 vezes
por
semana,
30 min
por
sessão)

3048 m durante Ex

81 ± 3

n.d.

3658 m durante Ex

84 ± 4

n.d.

Stroop

stroop - resposta correta / n. de respostas

Digit Span

F(1,9) = 5.51, p = 0.03 / F (1,9) = 26.96, p =
0.007

DSMT

stroop - acurácia

Tempo de
Reação

Interpretação
em R, o desempenho foi
menor comparada à N,
porém, após o Ex, o
desempenho aumentou

apesar da acurácia manter, o
número de respostas e de
respostas corretas aumentou
após o treinamento

F(1,9) = 0.56, p = 0.475
digit span - resposta correta

(sem efeito significativo)

F(1,9) = 0.079, p = 0.785
sdmt - resposta correta / n. de respostas

(sem efeito significativo)

F(1,9) = 1.81, p = 0.21 / F(1,9) = 1.97, p = 0.19
tempo de reação - resposta correta/n. de
resposta
F(1,9) = 0.96, p = 0.38 / F(1,9) = 3.348, p = 0.24
tempo de reação - tempo de reação
F(1,9) = 4.69, p = 0.05

Conclusão

apesar do número de
respostas e de respostas
corretas manterem, o tempo
de reação diminuiu após o
treinamento

O (+)
treinamento
dos músculos
respiratórios
melhorou o
desempenho
cognitivo
realizado
durante Ex
exaustivo em H
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Tabela 3.2 - (Continuação).
N

Referência

5 Dobashi et al.

Desenho
do
Estudo
n.d.

Participantes
8 jovens
saudáveis

2016
Japão

Hm. = 8
24 ± 2 anos

Protocolo
Experimental

Protocolo
Exercício

teste cognitivo
antes, durante
e após Ex em
N (FIO2
0.209) e em H
(FIO2 0.14)
em uma
exposição de
4 horas

4 séries
de 30 min
a 50% do
VO2pico,
com 15
min de
intervalo,
ciclo
ergômetro

Condições
Experimentais de
Hipóxia

SpO2
(%)

DH
(%.h)

Teste
Cognitivo

Resultados

0.14 após 2 séries de Ex

85*

19.5*

Stroop

stroop (task 1 e task 3) - número de realizações

0.14 após 4 séries de Ex

83*

45*

I (C x T): F(3,21) = 4.53, p < 0.05, n2 = 0.39

0.14 na rec.

85*

52*

I (C x T): F(3,21) = 2.97, p > 0.05, n2 = 0.30

Interpretação
nas tarefas 1 e 3, o número
de realizações foi menor em
H no tempo de recuperação

E (T): F(3,14) = 4.09, p < 0.05, n2 = 0.37

Conclusão

(-) Ex
prolongado
realizado na
condição de H
prejudica a
performance
cognitiva em
tarefas simples

E (C): F(3,21) = 0.24, p > 0.05, n2 = 0.03
stroop (task 2 e task 4) - número de realizações

(sem efeito significativo)

I (C x T): p > 0.05 e p > 0.05
stroop (task 1, task 2, task 3 e task 4) - acurácia

(sem efeito significativo)

I (C x T): p > 0.05
stroop (task 1 e task 3) - score resposta correta
I (C x T): F(2,14) = 5.63, p < 0.05, n2 = 0.45

nas tarefas 1 e 3, o número
de respostas corretas foi
menor em H no tempo de
recuperação

I (C x T): F(2,14) = 1.77, p > 0.05, n2 = 0.20
E (T): F(2,14) = 3.20, p > 0.05, n2 = 0.31
E (C): F(1, 8) = 9.10, p < 0.05, n2 = 0.57
stroop (task 2 e task 4) - score resposta correta

(sem efeito significativo)

I (C x T): p > 0.05

6 Lefferts et al.

cruzado,
aleatório

30 jovens
saudáveis

2016
EUA

Hm.: 22 ± 4
anos

teste cognitivo
durante Ex
após 2 horas
em N (FIO2
0.209) e em H
(FIO2 0.125)

50-60%
da FCmáx
durante
25 min,
ciclo
ergômetro

0.125 durante Ex

81 ± 1

41.1

Memória
Flanker
n-Back

memória - resposta correta / tempo de reação

em H, o tempo de reação foi
maior

E (C): p = 0.252 / p = 0.044
flanker - resposta correta / tempo de reação
E (C): p = 0.813 / p < 0.001

em H, o tempo de reação foi
maior

O (=) Ex na
condição de H
não alterou a
performance
cognitiva

55
M: 20 ± 3 anos

n-back - resposta correta / tempo de reação

(sem efeito significativo)

E (C): p = 0.055 / p = 0.36

Tabela 3.2 - (Continuação).
N

Referência

7 Komiyama et
al.

Desenho
do
Estudo

Participantes

cego,
aleatório

13 jovens
saudáveis

2017
Japão

Hm. = 13

Protocolo
Experimental
teste cognitivo
antes e durante
o Ex em N
(FIO2 0.209) e
em H (FIO2
0.12 / 0.13)

21 ± 3 anos

8

Seo et al.

n.d.

15 jovens
saudáveis

2017
EUA

M = 15
22 ± 2 anos

9

Stavres et al.

entre
sujeitos

18 jovens
saudáveis

2017
EUA

Hm. = 9
22 ± 3 anos
M=9

Protocolo
Exercício

Condições
Experimentais de
Hipóxia

30% do
0.12 após 10 min em R
VO2pico
durante 5
0.12 durante Ex
min, como
aquecimento, e 50%
do VO2pico
durante 15
min, ciclo
ergômetro

teste cognitivo
em N (FIO2
0.209) e em H
(FIO2 0.12),
antes e após
Ex em uma
exposição de
105 min

2 séries
de 15 min
a 40% e
60% do
VO2máx,
com 15
min de
intervalo,
ciclo
ergômetro

teste cognitivo
antes, durante e
após Ex em N
(FIO2 0.209) e
em H (FIO2
0.125), em uma
exposição de 95
min

60% do
VO2máx
durante 20
min, ciclo
ergômetro

SpO2
(%)

DH
(%.h)

Teste
Cognitivo

87.8 ± 1.5

1.7

Go/No-Go

77.5 ± 3

6.8

DR

Resultados

Interpretação

go/no-go - tempo de reação / acurácia
E (C): F (1,12) = 0.15, p = 0.71 / p > 0.14

(sem efeito significativo)

E (Ex): F (1,12) = 29.52, p < 0.001 / p > 0.14

tempo de reação foi menor
durante o Ex

Conclusão
O (+) Ex
aumentou o
desempenho
cognitivo durante
a condição de H

dr - tempo de reação / acurácia
E (C) / E (Ex): p > 0.15 / p > 0.14

0.12 após 60 min em R 82.2 ± 5.1

15.8

RMCPT

0.12 após Ex, 75 min

80 ± 4

21.6

0.12 após Ex, 105 min

80.2 ± 3.5

30.3

0.12 após 30 min em R

n.d.

n.d

RMCPT

0.12 após Ex, 45 min

90.7*

5.5*

MATH

0.12 na rec., 65 min

95.2*

3.1*

0.125 na rec., 80 min

93.2*

6.2*

0.125 na rec., 95 min

n.d.

n.d

rmcpt - score
E (T): F(4,56) = 2.6, p= 0.047, np2 = 0.2

math - score
E (T)): F (6,102) = 3.67, p = 0.002
rmcpt - score
E (T): F (6,102) = 9.64, p < 0.001

(sem efeito significativo)

em H, o desempenho do
A (=) condição
score foi melhor durante o Ex de H não
(60%) comparado ao R
afetou a
performance
cognitiva, no
entanto, o
desempenho
foi maior
durante o (+)
Ex

score melhorou durante o Ex A condição de H
em R não afetou
a performance
cognitiva, porém,
score foi melhor em todos os o (+) Ex
momentos comparado ao R
aumentou o
desempenho do
score em ambas
as tarefas

56
Tabela 3.2 - (Continuação).
N

Referência

Desenho
do
Estudo

10 Bouak et al. cego, entre
sujeitos
2018
Canadá

Participantes
16 adultos
saudáveis

Hm. = 16
32 ± 10 anos

11 Limmer and
Platen

n.d.

80 jovens
saudáveis

2018

Hm. = 51

Alemanha

25 ± 6 anos
M = 29
25 ± 6 anos

Protocolo
Experimental

Protocolo
Exercício

teste cognitivo
em N (198 m) e
após o Ex em 3
sessões de 62
min em H (2438
m, 3048 m,
3658 m e 4267
m), com
intervalo de 7
min

30 W e 60
W durante
7 min, ciclo
ergômetro

Condições
Experimentais de
Hipóxia

SpO2
(%)

DH
(%.h)

Teste
Cognitivo

Resultados

dMTS

dmts - acurácia

R/ Ex 30W, 60W

92/ 91/ 91

R/ Ex 30W, 60W

89/ 88/ 87 9/10/11

R/ Ex 30W, 60W

86/ 82/ 82 13/16/17

E (C): F(3,45) = 3.15, p = 0.034, np2 = 0.17

O desempenho
cognitivo foi pior
na altitude de
(sem efeito significativo)
4267 m, porém,
o (=) Ex não teve
performance média foi menor influência sobre
a performance
a 4267 m

R/ Ex 30W, 60W

81/ 77/ 77 17/21/22

E (Ex): n.d.

(sem efeito significativo)

após todas altitudes:
6/7/7

n-Back

E (C) / E (Ex): n.d.

Stroop

n-back - média

teste cognitivo A: 7 dias de
antes, durante e escalada de
após:
montanha

A: 3995 m após Ex
(4 dias)

A - H e Ex
C: 7 dias
(3995 e 5739 m) de
caminhaB - H (FIO2
da de
0.135 e 0.10)
esqui

A: 5739 m após Ex
(6 dias)

FAIR-2

E (C): F(3,45) = 2.81, p = 0.05, np2 = 0.16

acurácia foi menor a 4267 m

E (Ex): n.d.

(sem efeito significativo)

83.1 ± 4

1427.5

A: concentração/ velocidade/ acurácia

76.3 ± 6

3129.1

p = 0.000, r = 0.807 / p = 0.000, r = 0.827 / n.d

87.4 ± 4

3.7

p = 0.000, r = 0.711 / p = 0.000, r = 0.753 / n.d

74.3 ± 7

8.3

B: concentração / velocidade/ acurácia

B: 0.135 em R
(após 21 min)

p = 0.004, r = 0.499 / p = 0.006, r = 0.482 / p =
0.031, r = 0.413

2018
Japão

entre
sujeitos

em comparação à N, a
performance cognitiva foi
pior após 6 dias de Ex a
5739 m, e, no entanto, foi
melhor após retornar ao nível
do mar
em comparação à N, a
performance cognitiva foi
pior em R a 0.10

A exposição à H
severa afetou
negativamente a
atenção, porém o
(=) Ex não teve
impacto no
desempenho
cognitivo

C - Ex (940 e
750 m)
B: 0.10 em R
(após 21 min)

C: concentração / velocidade/ acurácia
p = 0.042, r = 0.416 / n.d / n.d

Ochi et al.

Conclusão

stroop - acurácia

D - N (53 m)

12

Interpretação

14 / 15 jovens teste cognitivo
saudáveis
antes e após Ex
em N e em H
(FIO2 0.135),
em uma
Hm. = 13 / 7 exposição de 48
min

50% do
VO2pico
durante 10
min, ciclo
ergômetro

0.13 após 10 min em R 86.2 ± 1.2
0.13 em R, 41.5 min

2

91.2 ± 0.6

4.8

0.135 após Ex 41.5 min 83.9 ± 1.8

9.9

Stroop

stroop - tempo de reação
I (C x T): F(1,13) = 6.596, p < 0.05
FIO2 0.13: t(14) = -2.544, p < 0.05

em comparação ao R, o Ex
prejudicou a performance
cognitiva

(-) Ex de
intensidade
efeito positivo do Ex no
moderada em H
desempenho do tempo de
reduz a
reação foi menor na condição performance da
de H
função executiva

57
M=1/8

I (C x T): F(1,14) = 5.218, p < 0.05

Ex em H aumentou o tempo
de reação

Ex: t(15) = -2.284, p < 0.05

23 ± 2 anos
21 ± 2 anos

stroop - erro
n.d.

(sem efeito significativo)

Tabela 3.2 - (Continuação).
N

Referência

Desenho
do
Estudo

Participantes

13

Morrison et
al.

cruzado,
cego

11 atletas
amadores

2019

23 ± 4 anos

Austrália

14

Lei et al.

cruzado,
cego

30 jovens
sedentários

2019
China

M = 30
23 ± 3 anos

Protocolo
Experimental

Protocolo
Exercício

teste cognitivo
antes e 20 min
após o Ex em N
(FIO2 0.209) e
em H (FIO2
0.145)

4 séries de
4 sprints de
4 s,
separados
por 26 s,
com
intervalo
entre as
séries de
146 s
(esteira),
em uma
exposição
total de 30
min

teste cognitivo
antes e durante
Ex em N (FIO2
0.21) e em H
(FIO2 0.12), em
uma exposição
de 22 min

45% da
potência
pico
durante 10
min, ciclo
ergômetro

Condições
Experimentais de
Hipóxia

SpO2
(%)

DH
(%.h)

Teste
Cognitivo

Resultados

0.145 em R

n.d.

n.d.

DET

ocl - tempo de reação

0.145 após Ex, 20 min

n.d.

n.d.

IDN

I (C x T): F = 0.29, p = 0.60, n2 = 0.03

(sem efeito significativo)

OCL

E (C): F = 0.30, p = 0.56, n2 = 0.03

(sem efeito significativo)

E (T): F = 10.62, p = 0.01, n2 = 0.52

tempo de reação aumentou
nas duas condições

Interpretação

Conclusão
A (-) condição de
sprints
repetitivos em H
afetou o
desempenho
cognitivo

ocl - acurácia
para C: p = 0.20 / para T: p = 0.04

0.12 após 10 min em R

87 ± 6

1.9

0.12 durante Ex
(17 min)

77 ± 7

6.3

Go/No-Go

acurácia foi menor em H

det - E (C): p = 0.20

(sem efeito significativo)

idn - E (C): p = 0.14

(sem efeito significativo)

go/no-go - tempo de reação
I (C x Ex): F(1,29) = 0.524, p = 0.573, n2 = 0.011 (sem efeito significativo)
E (Ex): F(1,29) = 8.336, p = 0.011, n2 = 0.203
E (C): F(1,29) = 5.425, p = 0.043, n2 = 0.134

tempo de reação foi menor
tanto no Ex quanto no R na
condição de H

go/no-go - acurácia
I (C x Ex): F(1,29) = 0.030, p = 0.798, n2 = 0.002 (sem efeito significativo)
E (Ex): F(1,29) = 0.487, p = 0.445, n2 = 0.020

(sem efeito significativo)

E (C): F(1,29) = 0.777, p = 0.796, n2 = 0.002

(sem efeito significativo)

O (+) Ex na
condição de H
teve um efeito
positivo na
performance
cognitiva

58
Tabela 3.2 - (Conclusão).
N

Referência

15

Walsh et al.
2020
Canadá

Desenho
do
Estudo
comparação
pré-pós

Participantes
15 jovens
saudáveis

Protocolo
Experimental

teste cognitivo
antes e 10 min
após Ex em H
(1400 e 4240 m)
em uma
Hm. = 6, M = 9 expedição de 7
dias
24 ± 3 anos

Protocolo
Exercício
40-60% da
FCreserva
durante 20
min,
caminhada
rápida

Condições
Experimentais de
Hipóxia

SpO2
(%)

DH
(%.h)

Teste
Cognitivo

Resultados

1400 m em R

97.5 ± 0.5

n.d.

DSST

dsst - score (respostas corretas)

1400 m após Ex,
10 min

96.6 ± 1

n.d.

Stroop

4240 m em R após
7 dias

89.7 ± 3.3

4240 m após Ex, 10 min 83.4 ± 5.5
(após 7 dias)

1394.4
2460.1

I (T x C): p = 0.025, n2 = 0.354

Interpretação
em comparação com Ex a
1400 m, o score foi menor
após Ex a 4240 m

stroop - score (tempo de reação)
I (T x C): p = 0.895, n2 = 0.002

Conclusão
O (-) Ex em alta
altitude prejudica
o desempenho
cognitivo
avaliada após 10
min do Ex

(sem efeito significativo)

SpO2 (%): saturação periférica de oxigênio, em %; DH (%.h): dose de hipóxia, em %.h; n.d.: nada a declarar; Hm.: homens; M: mulheres; N: normóxia; H: hipóxia; FIO2: fração
inspirada de oxigênio; R: repouso; Rec.: recuperação; Ex: exercício; VO2MÁX: consumo máximo de oxigênio; VO2PICO: consumo pico de oxigênio; FCMÁX: frequência cardíaca
máxima; FCRESERVA: frequência cardíaca de reserva; W: potência, em watts; m: metros; min: minutos; s: segundos; E: efeito estatístico; I: interação estatística; C: condição; T: tempo;
" * ": calculado com valores aproximados; sinal de " = ": sem alteração na função cognitiva; sinal de " + ": alteração benéfica na função cognitiva; sinal de " - ": alteração deletéria na
função cognitiva.
Fonte: autoria própria.
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3.4.2 Critérios de Exclusão dos Estudos
De forma detalhada, a tabela 3.4 aponta e descreve os artigos científicos que foram
selecionados pelo critério de elegibilidade que, no entanto, foram desconsiderados e excluídos
por não enfatizarem a relação entre a função cognitiva e a hipóxia, tema central desta revisão.
Apesar disso, é indispensável destacar a importância destes estudos para o crescimento e o
desenvolvimento do conhecimento nestas determinadas áreas.

Tabela 3.4 - Motivos da exclusão de artigos científicos pelo critério de tema central.
Referência

Motivo de Exclusão

Schlaepfer, Bartscht and Fisch (1992)

avaliação da percepção visual independente da atenção

Kida e Imai (1993)

ênfase em atividades neuroelétricas

Linde, Gustafsson and Ornhagen (1997)

condição experimental em espaços confinados

Bartholomew et al. (1999)

incerteza de indivíduos já aclimatados à altitude

Post et al. (2002)

ênfase em testes neurofisiológicos

Aquino-Lemos et al. (2012)

ênfase na importância do sono

Asmaro, Mayall and Ferguson (2013)

idade dos participantes

Malle et al. (2013)

incerteza de indivíduos já aclimatados à altitude

Latshang et al. (2013)

ênfase na análise do sono

Griva et al. (2013)

idade dos participantes

Sharma et al. (2014)

ênfase na análise clínica

Issa et al. (2016)

ênfase na doença aguda da montanha

Nakata et al. (2017)

ênfase em atividades neuroelétricas

Beidleman et al. (2017)

ênfase na aclimatação à altitude

Feeback et al. (2017)

comparação entre etnias caucasiana e afro-americana

Kammerer et al. (2018)

ênfase na doença aguda da montanha

Ogoh et al. (2018)

ênfase na auto regulação cerebral dinâmica

Pun et al. (2018)

ênfase na aclimatação à altitude

Das et al. (2018)

ênfase nos efeitos do humor

Burykn (2019)

ênfase no papel do sistema cardiovascular

Friend, Balanos and Lucas (2019)

presença de condições experimentais diversas

Bierman, LaPlumm and Rea (2020)

avaliação da percepção visual de cores

Fonte: autoria própria.

3.4.3 Qualidade Metodológica dos Estudos - Objetivo 1
A figura 3.6 apresenta a avaliação do risco de viés de cada item em cada artigo
científico referente ao grupo hipóxia, o qual demonstrou uma média de 4.9 (± 1.1) pontos,
indicando uma classificação de moderada qualidade metodológica, com pontuação máxima de
sete pontos e mínima de quatro pontos.
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Por meio da figura 3.7 que demonstra o risco de viés em uma análise de porcentagem
para cada critério considerado, é possível observar que os trabalhos avaliados não satisfizeram
o critério de alocação secreta (3), o critério de cegamento dos avaliadores (6) e,
consequentemente, o critério de cegamento da medição de um resultado (7). Em
contrapartida, os critérios de intenção de tratamento (9), de comparação estatística (10) e de
medida da dimensão do efeito do tratamento (11) foram 100% cumpridos.
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Figura 3.6 - Avaliação do risco de viés por artigo científico do grupo
hipóxia.
Referência

Figura 3.7 - Avaliação do risco de viés por critério da Escala de PEDro
no grupo hipóxia.

Critérios da Escala PEDro
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 PT

Legg et al.
(2012)

4

Philips, Horning
and Funke (2015)

5

Pilmanis, Balldin
and Fischer (2016)

6

Pramsohler et al.
(2017)

4

Ochi et al.
(2018)

5

Lefferts et al.
(2019)

4

De Bels et al.
(2019)

4

Williams et al.
(2019)

7

Loprinzi et al.
(2019)

5

PT: pontos totais.

Fonte: autoria própria.

Fonte: autoria própria.
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3.4.4 Metanálise do Efeito da Hipóxia na Função Cognitiva
Entre nove artigos científicos, apenas sete foram incluídos nesta metanálise, visto a
classificação da qualidade metodológica e a possibilidade de extração dos dados de interesse
(Apêndice 4). Entre os sete estudos, 55 efeitos de intervenção foram calculados para verificar
o efeito da hipóxia na função cognitiva. O resultado agregado indicou que, de maneira
estatisticamente significativa, existe uma relação entre a condição de hipóxia e a baixa
performance cognitiva (g = -0.135, IC de 95%: -0.209 a -0.060, p = 0.000, I2 = 65%) (Figura
3.8).

Figura 3.8 - Forest plot apresentando os tamanhos de efeito (hipóxia versus normóxia) para o
Objetivo 1.
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64

95% CI: intervalo de confiança de 95%. Letra "a": acurácia, em porcentagem; letra "b": tempo de reação, em segundos/milissegundos; letra "c": score; letra "d": erro, em
porcentagem; letra "e": número de realizações. Sinal de ">": mesmo teste cognitivo em outra fração inspirada de oxigênio/altitude. Legg et al. (2012): 1 = teste Raciocínio Lógico; 2
= teste Memória. Pilmanis, Balldin and Fischer (2016): 1 = teste ANAM, Continuos Performance; 2 = teste ANAM, Grammatical Reasoning; 3 = teste ANAM, Math Processing; 4 =
teste ANAM, Spatial Processing; 5 = teste ANAM, Two Choice; 6 = teste ANAM, Tower Task. Pramsohler et al. (2017): 1 = teste Tempo de Reação. Ochi et al. (2018): 1 = teste
Stroop; Lefferts et al. (2019): 1 = teste Flanker; 2 = n-Back. De Bels et al. (2019): 1 = teste Math Processing; 2 = teste Perceptual Vigilance. Williams et al. (2019): 1 = teste Tempo
de Reação; 2 = teste Tempo de Decisão; 3 = teste Flanker; 4 = teste n-Back.
Fonte: autoria própria.
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Ainda, a partir da estatística Q (Q = 154.498, df = 54, p = 0.000), a análise de
subgrupo revelou que o efeito encontrado não foi estatisticamente significativo moderado pela
altitude (Q = 1.890, df = 2, p = 0.389). No entanto, em uma análise específica, o grupo
Altitude Muito Alta, de 3500 a 5800 m (PARATI et al., 2018), demonstrou ter um efeito
significativo no declínio da função cognitiva (g = -0.176, IC de 95%: -0.280 a -0.072, p =
0.001), ao contrário dos resultados evidenciados nos grupos Altitude Alta, de 2500 a 3500 m,
e Altitude Moderada, de 1500 a 2500 m (PARATI et al., 2018) (g = -0.033, IC de 95%: -0.222
a 0.156, p = 0.733 e g = -0.108, IC de 95%: -0.237 a 0.021, p = 0.102, respectivamente).
Do mesmo modo, a meta-regressão, apresentada na figura 3.9, identificou que as
variáveis de FIO2, de SpO2 e de dose de hipóxia não influenciam no efeito da hipóxia na
função cognitiva (coeficiente = 0.065, IC de 95%: -0.205 a 0.335, p = 0.637; coeficiente =
0.004, IC de 95%: -0.075 a 0.084, p = 0.913; coeficiente = 0.000, IC de 95%: -0.000 a 0.000,
p = 0.746, respectivamente).

Figura 3.9 - Meta-regressão das variáveis moderadoras para Objetivo 1. (A) fração inspirada
de oxigênio, (B) saturação periférica de oxigênio, (C) dose de hipóxia.
A

FIO2: fração inspirada de oxigênio.
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B

SpO2 (%): saturação periférica de oxigênio, em %.

C
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De acordo com o gráfico de funil, o teste de Egger's não foi estatisticamente
significativo (interceptação = -0.296, p = 0.575), apontando para ausência de risco de viés de
publicação.

3.4.5 Qualidade Metodológica dos Estudos - Objetivo 2
Os estudos classificados no grupo hipóxia e exercício demonstraram uma média de 4.7
(± 0.9) pontos, apontando uma classificação de moderada qualidade metodológica, com
pontuação máxima de sete pontos e mínima de quatro pontos (Figura 3.10). Tal como
observado anteriormente, os trabalhos avaliados não satisfizeram o critério de alocação
secreta (3), o critério de cegamento dos avaliadores (6) e o critério de cegamento da medição
de um resultado (7), porém, foram 100% cumpridos os critérios de intenção de tratamento (9),
de comparação estatística (10) e de medida da dimensão do efeito do tratamento (11) (Figura
3.11).
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Figura 3.10 - Avaliação do risco de viés por artigo científico do grupo
com hipóxia e exercício.

Figura 3.11 - Avaliação do risco de viés por critério da Escala de
PEDro no grupo hipóxia e exercício.

Critérios da Escala PEDro
Referência
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

PT

Ando et al.
(2013)

5

Kim et al.
(2015)

4

Seo et al.
(2015)

4

Quackenbush et
al. (2016)

4

Dobashi et al.
(2016)

4

Lefferts et al.
(2016)

5

Komiyama et al.
(2017)

6

Seo et al.
(2017)

4

Stavres et al.
(2017)

5

Bouak et al.
(2018)

7

Limmer and
Platen (2018)

4

Ochi et al.
(2018)

4

Morrison et al.
(2019)

5

Lei et al. (2019)

5

Walsh et al.
(2020)

5

Fonte: autoria própria.

Fonte: autoria própria.
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3.4.6 Metanálise do Efeito do Exercício em Hipóxia na Função Cognitiva
Entre 15 artigos científicos, apenas oito foram incluídos nesta metanálise, visto a
classificação da qualidade metodológica e a possibilidade de extração dos dados de interesse
(Apêndice 4). Entre os oito estudos, 32 efeitos de intervenção foram calculados para verificar
o efeito do exercício físico na função cognitiva em hipóxia. O resultado agregado indicou que,
de maneira estatisticamente significativa, a realização de exercício em condição de hipóxia
tem efeitos benéficos no desempenho cognitivo (g = 0.171, IC de 95%: 0.078 a 0.264, p =
0.000, I2 = 0%) (Figura 3.12).
Ainda, a análise estatística Q não identificou estatisticamente possíveis variáveis
moderadoras, contrapondo uma eventual relação com o tamanho de efeito e, devido a isso, as
análises de subgrupo e de meta-regressão não foram realizadas (Q = 28.813; df = 31; p =
0.579). A avaliação do viés de publicação, a partir do gráfico de funil e do teste de Egger's,
demonstrou, estatisticamente, não ter risco (interceptação = 1.200, p = 0.266).
Figura 3.12 - Forest plot apresentando os tamanhos de efeito (hipóxia sem exercício versus
hipóxia com exercício) para o Objetivo 2.
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95% CI: intervalo de confiança de 95%. Letra "a": acurácia, em porcentagem; letra "b": tempo de reação, em segundos/milissegundos; letra "c": score; letra "d": erro, em
porcentagem; letra "e": número de realizações. Sinal de ">": mesmo teste cognitivo em outra fração inspirada de oxigênio/altitude. Sinal de "()": mesmo teste cognitivo em outra
intensidade de exercício. Ando et al. (2013): 1 = teste Go/No-Go. Seo et al. (2015): 1 = teste Go/No-Go; 2 = teste Running Memory Continuous Performance Task. Dobashi et al.
(2016): 1, 2, 3, 4 = teste Stroop. Komiyama et al. (2017): 1 = teste Go/No-Go; 2 = teste Spatial Delay Response. Seo et al. (2017): 1 = teste Running Memory Continuous
Performance Task. Ochi et al. (2018): 1 = teste Stroop. Lei et al. (2019): 1 = teste Go/No-Go. Walsh et al. (2020): 1 = teste Digit Symbol Substitution Task; 2 = teste Stroop.
Fonte: autoria própria.
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3.5 Discussão

3.5.1 Principais Resultados
Os propósitos desta revisão foram determinar o efeito da hipóxia, somente, e o efeito
do exercício, realizado em hipóxia, na função cognitiva. Os principais achados foram que a
exposição à condição de hipóxia demonstrou ter uma associação com uma baixa performance
cognitiva, porém, esta relação não apresentou ter sido influenciada pelas variáveis de altitude,
FIO2, SpO2 e dose de hipóxia, e a realização de exercício físico em condição de hipóxia
claramente evidenciou os efeitos benéficos sobre o desempenho cognitivo.

3.5.2 Argumentos Exploratórios
Em concordância, recentes revisões narrativas e sistemáticas com metanálise apontam
que a exposição à hipóxia pode, de fato, comprometer a função cognitiva (TAYLOR et al.,
2016; MCMORRIS et al., 2017). A partir da redução da PaO2 e, consequentemente, da SpO2,
as respostas iniciais à exposição acarretam diversos efeitos fisiológicos que, em um primeiro
momento, atuam para manter o suprimento de oxigênio (MCMORRIS et al., 2017).
Dessa forma, o cérebro, um dos órgãos metabolicamente mais ativos, demanda de 20 a
25% do consumo constante de oxigênio (SHAW; CABRE; GRANT, 2021). Assim, para
favorecer o fluxo sanguíneo cerebral (FSC), por meio da sensibilidade dos quimiorreceptores
periféricos à condição de baixa disponibilidade de oxigênio, a estimulação simpática promove
o aumento da frequência cardíaca e da ventilação (GIBSON et al., 1981).
No entanto, como consequência de uma resposta imediata, a hiperventilação pode
produzir uma redução da pressão arterial de dióxido de carbono (PaCO2) que, por sua vez,
promove uma intensa vasoconstrição no cérebro, restringindo o FSC (GIBSON et al., 1981;
VIRUÉS-ORTEGA et al., 2004; MCMORRIS et al., 2017; SHAW; CABRE; GRANT, 2021).
McMorris e colaboradores (2017) sugerem que a resposta compensatória à hipóxia,
isto é, o aumento do FSC pode não ser capaz de garantir oxigênio suficiente para o
desempenho de tarefas, sobretudo, em uma baixa PaO2 (< 60 mmHg, aproximadamente 85%
da SpO2). Neste mesmo raciocínio, os resultados das análises específicas do presente estudo
também apontam para um efeito significativo no declínio da função cognitiva em altitudes
muito altas (3500-5800 m, PaO2 < 60 mmHg).
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Ainda, outra causa considerável é que a sequência dessas respostas não ocorrem de
maneira uniforme em todas as regiões do cérebro (SHAW; CABRE; GRANT, 2021). De outra
maneira, as alterações no FSC parecem não ser tão essenciais quanto às alterações no FSC
regional, uma vez que, para a necessidade de sobrevivência, o organismo prioriza áreas
cerebrais responsáveis pelo controle cardiorrespiratório e reduz a ativação de áreas cerebrais
envolvidas na função cognitiva (LAWLEY et al., 2017; MCMORRIS et al., 2017; OCHI et
al., 2018b).
Além disso, a síntese de neurotransmissores, como as catecolaminas, demanda da
utilização direta de oxigênio (GIBSON et al., 1981; LOPRINZI et al., 2019). Dessa forma, ao
diminuir as concentrações de neurotransmissores, a adequada ativação neural pode não ser
atingida em virtude do baixo nível de excitação dos neurônios, comprometendo,
principalmente, a região do córtex pré-frontal (MCMORRIS et al., 2017; WILLIAMS et al.,
2019).
Portanto, posto que a magnitude da redução da PaO2 e da SpO2 apresenta ser
determinante para os efeitos fisiológicos e, de modo consequente, para a performance das
tarefas cognitivas, a existência da variação interindividual na tolerância à hipóxia é um fator,
sem dúvida, a ser considerado (SHAW; CABRE; GRANT, 2021). Jung e colaboradores
(2020) justificam que as mulheres, por exemplo, apresentam uma SpO2 mais elevada, assim
como uma concentração de estrogênio mais alta em comparação aos homens, proporcionando
uma maior resistência à hipóxia.
É importante ressaltar também que, além da severidade, o modelo de exposição à
hipóxia pode determinar um efeito benéfico ou um efeito deletério sobre a função cognitiva
(LOPRINZI et al., 2019). O modelo intermitente de hipóxia, em baixa severidade, mediante o
fator de transcrição regulado por genes sensíveis à hipóxia (HIF-1, hypoxia-inducible
factor-1), pode ativar o receptor do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF,
brain-derived neurotrophic factor) que, por sua vez, é eficaz para restabelecer a expressão de
crescimento no cérebro, contribuindo para o desempenho cognitivo (DALE; MABROUK;
MITCHELL, 2014; LOPRINZI et al., 2019; CHROBOCZEK et al., 2021). Por outro lado,
uma alta dose de hipóxia intermitente pode desencadear efeitos tóxicos e pró-inflamatórios,
produzindo ações apoptóticas e comprometendo a função cognitiva (DALE; MABROUK;
MITCHELL, 2014; LOPRINZI et al., 2019).
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No presente estudo também foi postulado que o exercício físico, quando realizado em
condições de baixa disponibilidade de oxigênio, apresenta efeitos positivos no desempenho de
tarefas cognitivas, cuja conclusão, então, reforça os resultados encontrados em recentes
revisões narrativas e sistemáticas com metanálise (ANDO et al., 2020; JUNG et al., 2020).
Alguns mecanismos fisiológicos podem, potencialmente, explicar as adaptações
benéficas pelas quais elucidariam a relação entre o exercício físico e a função cognitiva
(MEREGE et al., 2014). A partir da demanda energética de oxigênio e de nutrientes, o
exercício aumenta e redistribui o FSC para áreas cerebrais responsáveis por captar, associar e
responder aos estímulos de uma atividade motora dinâmica (ENDO et al., 2013; MEREGE et
al., 2014). Adicionalmente, o exercício é capaz de elevar a síntese de neurotransmissores,
principalmente de catecolaminas, e, consequentemente, de aumentar a atividade neural, bem
como promover adaptações em estruturas cerebrais, principalmente, por meio do BDNF,
melhorando o desempenho cognitivo (MEREGE et al., 2014; PIEPMEIER; ETNIER, 2014).
Diante disso, é possível observar que os efeitos positivos do exercício físico sobre a função
cognitiva sobressaem sobre os efeitos negativos promovidos pela hipóxia (KOMIYAMA et
al., 2017).
Em concordância com a revisão sistemática e metanálise de Chang et al. (2012), os
artigos científicos selecionados para o presente estudo demonstram que exercício físico, em
especial, de intensidade leve a moderada apresentam maiores benefícios sobre a função
cognitiva. De fato, sobretudo em condições de hipóxia, o exercício realizado antes do limiar
de compensação respiratória (LCR) pode aumentar o FSC e, por consequência, a oxigenação
cerebral, uma vez que não há o fenômeno da hiperventilação e, por isso, a PaCO2 é mantida
(MEKARI et al., 2015). De modo contrário, em exercícios de alta intensidade, ao exceder o
LCR, a diminuição da PaCO2 promove a vasoconstrição cerebral e a diminuição da
oxigenação cerebral, comprometendo o desempenho de tarefas cognitivas (MEKARI et al.,
2015). Esse mecanismo pode ser verificado pelo estudo de Morrison e colaboradores (2019),
em que a função cognitiva foi prejudicada após um exercício de sprint em alta intensidade,
apresentando valores baixos de SpO2 e de oxigenação do córtex pré-frontal.
3.5.3 Pontos Fortes e Limitações
A presente revisão sistemática e metanálise apresenta diversos pontos fortes, tais
como: (i) indica que a condição de hipóxia pode ter efeitos deletérios sobre a função
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cognitiva; (ii) aponta que o exercício físico, mesmo quando realizado em hipóxia, pode ter
efeitos benéficos sobre a função cognitiva; (iii) ainda, discute diversos mecanismos
fisiológicos pelos quais o exercício e a hipóxia podem influenciar o desempenho cognitivo;
(iv) e, por fim, revela que a severidade, o modelo de exposição e a intensidade do exercício
podem interferir nos resultados da performance cognitiva.
Em contrapartida, apesar dos pontos fortes, existem também diversas limitações, as
quais podem, sem dúvida, ser consideradas possíveis ideias para investigações futuras. O
presente trabalho apenas descreve e não considera as análises de outras possíveis variáveis
moderadoras, como sexo, nível de aptidão física dos participantes, tipo de testes cognitivos,
momento da aplicação dos testes cognitivos, exposição à hipóxia normobárica ou hipobárica,
entre outras. No entanto, em virtude da complexidade dessas interações e da heterogeneidade
metodológica entre os artigos científicos, os resultados apresentados devem ser interpretados
somente nessas determinadas circunstâncias.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Perante o conteúdo apresentado e representado nesta dissertação, é possível,
certamente, declarar que os questionamentos norteadores iniciais foram, então, respondidos de
modo elegante e, sobretudo, eficiente. A condição de baixa disponibilidade de oxigênio,
especialmente em uma alta severidade a contar de 3050 metros, pode comprometer a função
cognitiva, evidenciando que a redução da SpO2 a partir de 85% e, consequentemente, da PaO2
são determinantes para os efeitos fisiológicos. Porém, é fundamental considerar a variação
interindividual na tolerância à hipóxia, como a diferença entre homens e mulheres, e o modelo
de exposição à hipóxia, cujas severidades podem determinar efeitos benéficos, se em uma
baixa severidade, ou efeitos deletérios, se em uma alta severidade. Por outro lado, o exercício
físico, quando realizado em condições de baixa disponibilidade de oxigênio, apresenta uma
relação positiva no desempenho da função cognitiva, uma vez que existe um aumento no
fornecimento de oxigênio para o cérebro, confirmando que os benefícios do exercício físico
excedem os malefícios da condição de hipóxia sobre a função cognitiva.
Por fim, conforme Thomas Kuhn7, paradigma é aquilo que a comunidade científica
acredita e fundamenta-se para a disseminação do conhecimento para a sociedade, e, por isso,
espero ter contribuído e evoluído o estado da arte, defendendo, especialmente, que o exercício
físico apresenta incontáveis benefícios, não só, mas principalmente, para as capacidades
cognitivas, cuja aplicabilidade se estende desde uma perspectiva de saúde até uma perspectiva
de desempenho.

7

Livro "A Estrutura das Revoluções Científicas" de Thomas Kuhn - tradução de Beatriz Vianna Boeira e de
Nelson Boeira - 12. ed. São Paulo: Perspectiva, 2013.
Original: Thomas Kuhn. The Structure of Scientific Revolutions, 1962.
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APÊNDICE 1 - Protocolo de Registro

Bases de Dados Fundamentais
● Web of Knowledge
● Scopus
● PubMed
● Google Scholar

Definição PICO
● População (P): voluntários saudáveis
● Intervenção (I): hipóxia normobárica, altitude, hipóxia
● Comparação (C): normóxia, nível do mar
● Desfecho (O): performance cognitiva, função cognitiva
○ termos: hypoxia OR normobaric hypoxia OR altitude AND cognitive
performance OR cognitive function

Critérios de Elegibilidade
● Critérios de Inclusão
○ língua portuguesa, inglesa e espanhola
○ de 1990 - 2020
○ voluntários saudáveis (18-50 anos)
○ estudo compreende situação de normóxia e situação de hipóxia
○ estudo contempla os efeitos no desempenho cognitivo nos resultado
● Critérios de Exclusão
○ estudo envolve suplementação no contexto do desenho experimental
○ trabalhos de conclusão de curso
○ tese de mestrado e de doutorado
○ resumos científicos
○ revisões sistemáticas, metanálises e narrativas
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APÊNDICE 2 - Estratégia de Busca Central

PubMed
● Busca realizada no dia 15/06/2020
● ((((hypoxia[Title/Abstract])
(altitude[Title/Abstract]))

OR
AND

(normobaric
(cognitive

hypoxia[Title/Abstract]))

performance[Title/Abstract]))

OR
AND

(cognitive function[Title/Abstract])

Scopus
● Busca realizada no dia 15/06/2020
● TITLE-ABS-KEY

(normobaric

hypoxia

OR

hypoxia

OR

altitude)

AND

TITLE-ABS-KEY ( cognitive performance OR cognitive function)

Google Scholar
● Busca realizada no dia 15/06/2020
● allintitle: hypoxia AND cognitive performance; hypoxia AND cognitive function;
normobaric hypoxia AND cognitive performance; normobaric hypoxia AND cognitive
function; altitude AND cognitive performance; altitude AND cognitive function

Web of Knowledge
● Busca realizada no dia 15/06/2020
● TI=( hypoxia OR normobaric hypoxia OR altitude) AND (performance cognitive OR
cognitive function)

84

APÊNDICE 3 - Estratégia de Busca Complementar

Google Scholar
● Busca realizada no dia 27/07/2020
● athletes AND hypobaric hypoxia OR normobaric hypoxia OR altitude OR intermittent
hypoxia AND normoxia OR placebo OR sea level AND performance cognitive OR
cognitive worsening OR cognitive evaluation

PubMed
● Busca realizada no dia 27/07/2020
● (((((((((((Athletes[Title/Abstract]) AND (hypobaric hypoxia[Title/Abstract])) OR
(normobaric hypoxia[Title/Abstract])) OR (altitude[Title/Abstract])) OR (intermittent
hypoxia[Title/Abstract]))
(placebo[Title/Abstract]))

AND
OR

(sea

performance[Title/Abstract])) AND

(normoxia[Title/Abstract]))
level[Title/Abstract]))

AND

(cognitive performance[Text

OR
(cognitive

Word])) OR

(cognitive worsening[Text Word])) OR (cognitive evaluation[Text Word])
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APÊNDICE 4 - Metanálise

Este material é composto por uma pasta intitulada "Metanálise". Nesta pasta
encontra-se uma planilha nomeada como "Cálculo Metanálise", a qual apresenta a extração de
dados e os cálculos matemáticos do tamanho do efeito e do erro padrão para cada artigo
científico e para cada objetivo (aba 1: Cálculo Metanálise - Objetivo 1 e aba 2: Cálculo
Metanálise - Objetivo 2). Ainda, também de maneira separada por objetivo, esta pasta expõe
prints das análises estatísticas e as respectivas figuras criadas pelo software.

Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/1MdNSoKd9o54nFCb51WzNY4dvzDI9nFFI?usp=sha
ring
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ANEXO 1 - Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa
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ANEXO 2 - Histórico Escolar

