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RESUMO 

SILVA, R.G. Efeito do enxágue bucal com carboidrato sobre o desempenho em 

exercício realizado em condição de fadiga mental: um estudo duplo-cego, cruzado 

e controlado por placebo. 2018. Tese (Doutorado em Ciências) – Escola de Educação 

Física e Esporte, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

O objetivo da presente tese foi verificar a influência do enxágue bucal com carboidrato 

(CHO) sobre o desempenho no exercício físico predominantemente aeróbio realizado 

após uma atividade cognitiva frequentemente utilizada para induzir a fadiga mental. 

Sete homens fisicamente ativos participaram do estudo (idade: 26 ± 5 anos; estatura: 

176,0 ± 8,3 cm; massa corporal: 73,6 ± 7,4 kg e gordura corporal: 14,3 ± 3,7 %, �̇�O2 

pico: 43,9 ± 6,5 ml.kg
-1

.min
-1

, Wpico: 268 ± 23,8 W) realizaram o Stroop Incongruente 

para indução da Fadiga Mental (FM) ou assistiam a um documentário pelo mesmo 

período de tempo (controle, CON). Após a tarefa eles realizaram um exercício de carga 

constante (~55%Wpico) até exaustão. Em cada uma das condições FM e CON os 

voluntários utilizavam o enxágue bucal (10s) com CHO ou placebo (PLA). No pre-

exercício, não houve diferença estatisticamente significante para glicose entre as 

diferentes condições. A frequência cardíaca apresentou aumento após todas as 

intervenções, assim como a fadiga percebida (P = 0,001, ES = 0,49), mas sem efeito de 

condição. O effect size foi moderado para essa variável, sugerindo que o aumento na 

fadiga percebida foi maior na condição FM (75%) quando comparado a condição CON 

(60%). A motivação não apresentou diferença entre as condições. Porém, houve uma 

tendência (0,07) a ser maior na condição DOC. Houve uma redução de 7,8% no tempo 

até exaustão na condição FM comparado ao CON, entretanto, essa diferença não foi 

estatisticamente significante. A frequência cardíaca, percepção subjetiva do esforço, 

fadiga percebida e eletromiografia do músculo vasto lateral aumentaram em função do 

tempo, sem diferença entre as condições. Com base nesses achados, pode-se concluir 

que a FM produz apenas um pequeno efeito deletério no exercício físico prologado e 

que o enxágue com CHO não era capaz de influenciar nessas condições experimentais. 

Possivelmente, isso se deve ao fato de ambas as intervenções estudadas (FM e enxágue 

com CHO) produzirem apenas pequenas alterações nas variáveis fisiológicas e 

perceptivas antes do exercício físico. 

 

Palavras chave: atividade cognitiva, Stroop Task, Percepção Subjetiva de Esforço, 

enxágue bucal de carboidrato, ativação muscular. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

SILVA, R.G. Effect of carbohydrate mouth rinse on exercise performance realized 

in mental fatigue condition: a double-blind, cross-over and placebo-controlled 

study.  2018. Tese (Doutorado em Ciências) – Escola de Educação Física e Esporte, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

The aim of this thesis was verify the influence of carbohydrate mouth rinse (CHO) on 

endurance performance after cognitive activity frequently used to induce mental fatigue. 

Seven health men (age: 26 ± 5 years; height: 176.0 ± 8.3 cm; weight: 73.6 ± 7.4 kg; and 

corporal fat: 14.3 ± 3.7%, VO2peak: 43.9 ± 6.5 ml.kg
-1

.min
-1

, Wpeak: 268.0 ± 23.8 W) 

performed an Incongruent Stroop to induce mental fatigue (FM) state or watched a 

documentary (control, CON) prior to endurance exercise. Following, they performed a 

workload exercise (~55%Wpeak) until exhaustion with CHO or placebo (PLA) mouth 

rinse (10s). In the pre-exercise, there was no significant difference for blood glucose 

between conditions. There was a main effect of distance for heart rate and perceived 

fatigue, but without interaction (P > 0.05) or condition (P > 0.05) effects. However, 

there was a moderate effect size for perceived fatigue (ES = 0,49), suggesting a possible 

relevant increase in perceived fatigue in the FM condition (75%) when compared to 

CON condition (60%). Although did not reach a significance level, the motivation 

tended (P = 0.07) to be greater in DOC condition. There was a reduction of 7.8% in 

time to exhaustion in FM condition compared to CON, however did not reach a 

significance level (P > 0.05). During exercise, the heart rate, rating perceived exertion, 

perception of fatigue and electromyography of the vastus lateralis increased over time 

(P < 0.05), but without interaction (P > 0.05) or condition (P > 0.05) effects. These 

results suggest that FM produce only a small deleterious effect in the prolonged 

physical exercise and that carbohydrate mouth rinse was not able to influence the 

endurance performance at all experimental conditions. Possibly, this is due to the fact of 

the experimental interventions (FM and carbohydrate mouth rinse) produced only 

discrete changes in the physiological and perceptual variables before endurance 

exercise. 

 

Keywords: cognitive activity, Stroop task, rating perceived exertion, carbohydrate 

mouth rinse, muscular activation. 
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1. INTRODUÇÃO 

O termo fadiga tem sido utilizado desde o início do século XIX e pode ser definido 

como a incapacidade do músculo esquelético em produzir trabalho (CROWDEN, 1930). Ela 

pode ser classificada, genericamente, como fadiga física e mental (GRANDJEAN, 1979). Em 

virtude da alta complexidade dos fenômenos fisiológicos envolvidos na contração muscular, a 

fadiga física pode ter origem tanto periférica (no próprio músculo), quanto no sistema nervoso 

central (redução no drive neural) (BIGLAND-RITCHIE, 1982; GANDEVIA, 2001). Por sua 

vez, a fadiga mental tem sido definida como um processo psicofisiológico decorrente de 

longos períodos de demanda cognitiva, proporcionando sensação de cansaço e falta de energia 

(LORIST et al., 2005; VAN DER LINDEN & ELING, 2006; BOKSEN & TOPS, 2008; 

FABER et al., 2013). Ela está relacionada às alterações na ativação de diversas regiões 

encefálicas, causando dificuldade de concentração, alteração no desempenho cognitivo e 

comportamental (BOKSEM et al, 2006; LORIST et al., 2005; BOKSEM & TOPS, 2008). 

Têm sido sugerido que existe uma redução na ativação do córtex cingulado anterior (ACC) e 

do estriato (LORIST et al. 2005;  MARCORA et al., 2009; BROWSBERGER et al., 2013; 

TANAKA 2014) na condição de fadiga mental. Isso parece comprometer o monitoramento e 

o ajuste adequado no desempenho cognitivo.  

Alguns estudos prévios verificaram o efeito da fadiga mental no desempenho físico em 

exercícios com diferentes características (MARCORA et al., 2009; BROWSBERGER et al., 

2013; MARTIN et al., 2015; SMITH et al., 2016). Por exemplo, Marcora et al. (2009) 

relataram uma redução de aproximadamente 15% no tempo até exaustão em ciclismo com o 

exercício de carga constante e com intensidade relativa a 80% da potência pico. É importante 

destacar que, apesar da redução significativa no tempo até exaustão, variáveis fisiológicas 

como volume sistólico, débito cardíaco, consumo de oxigênio e ventilação minuto não foram 

diferentes entre as condições de fadiga mental e controle. Por outro lado, foram observados 
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valores mais elevados da percepção subjetiva de esforço (PSE) durante o exercício na 

condição com fadiga mental. Dessa forma, foi sugerido que a redução no desempenho poderia 

ser explicada pelo aumento na PSE. Propôs-se que a fadiga mental anteciparia os valores 

elevados da PSE e induziria os indivíduos a pararem precocemente de se exercitarem, pois 

fatores psicobiológicos relacionadas à PSE poderiam ser considerados fatores mais relevantes 

para o desempenho do que os mecanismos cardiorrespiratórios, muscular e energético 

(MARCORA et al. 2009).  

Em um estudo mais recente, Browsberger et al. (2013) solicitaram que os sujeitos 

realizassem uma tarefa cognitiva por 90 minutos, onde a atividade elétrica do cérebro foi 

monitorada (lobo pré-frontal - área relacionada à atenção e a tomada de decisão) através do 

eletroencefalograma (EEG). Após a tarefa cognitiva, os sujeitos pedalaram por 10 minutos 

com intensidades relativas à PSE correspondentes aos valores 11 e 15 na escalada de 

percepção do esforço 6-20 de Borg. Essa intervenção com a tarefa cognitiva desencadeou um 

aumento na sensação de fadiga, e uma maior ativação do lobo pré-frontal. Essa elevação da 

ativação do lobo pré-frontal foi detectada por uma maior ativação na banda β (eletrodo F3) 

nas fases intermediária e final (45 e 90 minutos, respectivamente) do protocolo de fadiga 

mental e permaneceu aumentada durante o período de aquecimento, o qual teve duração de 3 

minutos. Essas alterações foram seguidas de uma correspondente redução na geração de 

potência mecânica. Considerando esses resultados, foi proposto que a tarefa cognitiva prévia 

ao exercício foi capaz de promover uma menor ativação em regiões do cérebro que parecem 

estar relacionadas com a tomada de decisão e que essa alteração parece gerar um aumento na 

sensação de esforço, o qual promoveu redução no desempenho em ambas às intensidades de 

esforço (PSE 11 e 15).  

Por sua vez, Pageaux et al. (2013) conduziram um estudo objetivando analisar a 

influência de uma tarefa cognitiva sobre um protocolo de contração voluntária isométrica 
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máxima (CVIM) com sobreposição da estimulação elétrica. Essa técnica tem sido utilizada 

com a finalidade de ativar o músculo, permitindo assim, caracterizar a natureza da fadiga, isto 

é, de origem central ou periférica (PAILLARD et al. 2005). Em seguida, os sujeitos fizeram o 

movimento de extensão do joelho, com intensidade referente a 20% da CVIM até a exaustão. 

Apesar do protocolo de fadiga mental não proporcionar redução no torque (CVIM) e no nível 

de ativação voluntária, houve uma redução no tempo até exaustão (~13%). O exercício até 

exaustão promoveu uma redução do torque máximo e no nível de ativação máxima em ambas 

as situações (fadiga mental e controle). No entanto, a PSE apresentou valores superiores 

apenas quando os sujeitos realizaram o exercício após o protocolo de fadiga mental. Esses 

achados sugerem que o efeito deletério da fadiga mental no desempenho talvez possa ser 

justificado pelo aumento na PSE e não por alterações na função neuromuscular. 

Em contrapartida, tem sido demonstrado que a fadiga mental parece não influenciar 

outros tipos de exercício físico. Por exemplo, Duncan et al. (2015) não encontraram diferença 

no desempenho em 4 séries de 30s all out (Wingate) quando realizados após 40 minutos de 

atividade cognitiva, quando comparado ao grupo controle. Dados semelhantes foram relatados 

por Martin et al. (2015), que realizaram um protocolo de fadiga mental (AX-CPT) e na 

sequência, os sujeitos realizaram exercícios que foram descritos como anaeróbios, sendo salto 

vertical com contra movimento, contração voluntária isométrica máxima e um teste de 

ciclismo de 3 minutos all-out. Nenhum desses exercícios apresentou diferença significativa 

em relação a situação controle. Ambos os estudos sugeriram que talvez para esse tipo de 

atividade os mecanismos de fadiga sejam primeiramente regulados por mecanismos 

periféricos. Coletivamente, esses achados sugerem que a influência da fadiga mental sobre o 

rendimento esportivo poderia ser tarefa dependente. Todavia, essa sugestão deve ser analisada 

com cautela haja vista que ainda não existe um corpo de conhecimento consistente que 

permite realizar alguma afirmação nesse sentido. Portanto, futuros estudos deveriam ser 
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conduzidos com diferentes tipos de exercício e analisando possíveis estratégias capazes de 

amenizarem o efeito deletério que a fadiga mental promove sobre o desempenho esportivo.   

É interessante observar alguns mecanismos que têm sido sugeridos para explicar a 

redução do desempenho esportivo mediante a fadiga mental. Em síntese, acredita-se que as 

alterações ocorridas no córtex pré-frontal, principalmente Córtex Cingulado Anterior (ACC) e 

estriato, que estão relacionadas com tomada de decisão e recompensa (LORIST et al., 2005; 

TANAKA et al.,2014), estariam envolvidos em uma piora no desempenho físico. Interessante 

que essas áreas são sugeridas como envolvidas no aumento na PSE. Dessa forma, um 

provável mecanismo pelo qual a fadiga mental aumentaria a PSE e consequentemente 

prejudicaria o desempenho físico seria pela menor ativação do ACC e estriato. Essas regiões 

encefálicas envolvidas na fadiga mental parecem estar mais ativadas quando se utiliza o 

enxágue bucal com carboidrato. Chambers et al. (2009) utilizaram imagens de ressonância 

nuclear magnética para demonstrar as áreas cerebrais que são ativadas durante a utilização do 

enxágue com carboidrato (glicose e maltodextrina). Com ambas as substâncias, glicose e 

maltodextrina, as regiões encefálicas como ACC, córtex pré-frontal dorsolateral e caudado 

direito (parte do estriato) e a insula/opérculo frontal e córtex orbito frontal foram mais 

ativadas quando comparadas à situação controle. Essas áreas estão associadas com tomada de 

decisão e recompensa. Portanto, uma maior ativação dessas regiões parece promover um 

aumento no desempenho em atividades realizadas em alta intensidade (~70% da potência 

aeróbia máxima) e média duração (~1 hora). De fato, diversos estudos têm reportado que o 

enxágue com carboidrato melhora o desempenho em atividades com essas características 

(CARTER et al., 2004; CHAMBERS et al., 2009; POTTIER et al., 2010; FARES & 

KAISER, 2011; GAM et al., 2013; LANE et al., 2013).  

Nesse sentido, ao considerar a semelhança anatômica entre as áreas cerebrais que são 

afetadas tanto pela fadiga mental quanto pelo enxágue com carboidrato, é atraente suspeitar 



19 
 

que a utilização do enxágue com carboidrato durante o exercício poderia amenizar ou anular o 

efeito deletério da fadiga mental no desempenho físico. No entanto, até o presente momento 

não foram encontrados estudos que investigaram a utilização do enxágue com carboidrato 

durante o exercício realizado em condição de fadiga mental. A nossa hipótese era que a 

utilização do enxágue bucal com carboidrato seria capaz de amenizar ou reverter o efeito 

deletério da fadiga mental no desempenho esportivo. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1  Objetivo Geral 

 O objetivo geral da presente Tese de doutorado foi verificar a influência do enxágue 

com CHO sobre o desempenho no exercício físico predominantemente aeróbio realizado após 

uma atividade cognitiva utilizada para induzir a fadiga mental. 

 

   

2.2  Objetivos específicos 

 Os objetivos específicos da presente Tese foram analisar o efeito do enxágue bucal 

com carboidrato após uma atividade cognitiva utilizada para induzir a fadiga mental sobre: 

a) As respostas de frequência cardíaca (FC) durante o exercício de carga constante 

b) As respostas de concentrações de glicose sanguínea durante o exercício de carga 

constante. 

c) A atividade eletromiográfica (EMG) do músculo vasto lateral durante o exercício de carga 

constante 
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d) As variáveis psicofisiológicas (percepção subjetiva de esforço, escalas de fadiga e 

motivação) durante o exercício de carga constante. 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 FADIGA 

Do ponto de vista anatômico, a fadiga tem sido classificada em fadiga periférica e 

central. O surgimento da fadiga central tem sido atribuído a uma alteração de processos 

fisiológicos em sítios espinal e supra-espinal, os quais resultam em uma redução do drive 

neural durante o exercício (LEPERS et al. 2002). Por sua vez, a fadiga periférica tem a sua 

origem em processos fisiológicos que ocorrem após a junção neuromuscular, tais como, o 

acúmulo intracelular de H
+
, fosfato inorgânico, amônia, liberação e reabsorção do Ca

2+
, bem 

como o acúmulo extracelular de K
+
 (MILLET et al 2011, LEPERS et al. 2002). Ao utilizarem 

a técnica de estimulação elétrica transcutânea (twitch interpolation technique), alguns estudos 

têm sugerido que, durante o exercício aeróbio de curta duração (~5 min), os mecanismos 

periféricos são predominantes no processo de instauração da fadiga (THOMAS et al. 2015, 

AMANN & DEMPSEY 2008). Por exemplo, Amann and Dempsey (2008) analisaram os 

componentes centrais e periféricos da fadiga nas condições com exercício prévio (ciclismo 

com carga constante até a exaustão na intensidade 67 e 83% do consumo máximo de oxigênio 

(V̇O2máx) e controle (sem exercício prévio) e observaram que o nível de fadiga periférica 

detectado após um teste contrarrelógio de 5 km de ciclismo era idêntico entre as duas 

condições. Com base nesses achados, esses autores propuseram que a tolerância ao exercício 

físico é regulada por feedbacks inibitórios produzidos pelo músculo esquelético no intuito de 

reduzir o drive neural e, consequentemente, diminuir a capacidade do músculo esquelético em 

produzir força e não ultrapassar um limiar crítico individual de fadiga periférica. 
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Entre os diversos modelos teóricos que têm sido propostos para elucidar essa questão, 

cabe destacar o “modelo cardiovascular-anaeróbio da fadiga” e o “modelo do governador 

central”. Tradicionalmente, a capacidade máxima de funcionamento do sistema 

cardiorrespiratório e do metabolismo energético muscular foi considerado o principal fator 

limitante desses esportes (HILL & LUPTON, 1923; MARGARIA et al. 1933). Assim, a 

limitação metabólica iniciada no âmbito extracelular por causa da oferta inadequada de O2 

imposta pelo sistema cardiorrespiratório foi inicialmente denominada de “limitação central” 

(BASSET & HOWLEY, 1997; NOAKES, 1997; SUTTON, 1992). Mais recentemente, essa 

relação do sistema cardiorrespiratório e o metabolismo energético muscular com o 

desempenho esportivo tem sido renomeada por Spurway et al. (2012) como “modelo 

cardiovascular-anaeróbio da fadiga”. 

O modelo cardiovascular-anaeróbio da fadiga foi inicialmente proposto por Hill e 

Lupton (1923) e, posteriormente, ampliado e revisado por inúmeros pesquisadores (BLABER 

et al., 2004; SALTIN & ASTRAND, 1967; TAYLOR et al., 1955). Basicamente, ele assume que 

nos estágios finais de um teste incremental máximo a demanda metabólica imposta pelo 

exercício físico não pode ser plenamente atendida pelo metabolismo aeróbio (HILL & LUPTON, 

1923). Dessa forma, a energia química necessária para a realização do trabalho mecânico antes 

da exaustão seria complementada pelo metabolismo anaeróbio, o que seria evidenciado pelo 

menor aumento no consumo de oxigênio ( O2) ao final do teste. Isso resultaria no surgimento 

do platô do consumo máximo de oxigênio ( O2max) e no aumento da acidose intracelular. Foi 

proposto que a acidose intracelular seria capaz de inibir a atividade da enzima 

fosfofrutoquinase que, consequentemente, reduziria o fluxo do substrato energético na via 

glicolítica, resultando em uma menor ressíntese de ATP (BASSET & HOWLEY, 2000; 

BERGH et al., 2000).    
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Alguns achados têm sugerido que a forma de determinação da intensidade dos 

exercícios (intensidade fixa x intensidade auto selecionada) também poderia alterar a etiologia 

da fadiga (SAUGY et al. 2013). Tem-se proposto que a distribuição da intensidade do 

exercício ao longo de uma prova, a qual tem sido definida como estratégia de prova 

(DAMASCENO et al. 2015, BERTUZZI et al. 2014, FAULKNER et al. 2008, HETTINGA et 

al. 2006), poderia ser regulada pelo sistema nervoso central com o objetivo de evitar a fadiga 

prematura e maximizar o desempenho físico (SAUGY et al. 2013, St CLAIR GIBSON et al. 

2006, ULMER, 1996). Essa proposição é corroborada por achados prévios que indicaram uma 

resposta linear da percepção subjetiva do esforço (PSE) durante provas predominantemente 

aeróbias onde os atletas adotaram uma estratégia de prova em formato de “U”. Essa estratégia 

de prova é caracterizada por uma acentuada aceleração no início da prova, seguida por uma 

manutenção da intensidade no trecho intermediário e por um sprint ao final (FAULKNER et 

al. 2008). Acredita-se que esse comportamento linear da PSE, mediante a alteração da 

intensidade do esforço, reflete um sistema centralmente regulado que monitora os sinais 

fisiológicos internos, tais como, a ventilação minuto, a frequência cardíaca, o consumo de 

oxigênio e a contribuição do metabolismo anaeróbio (HETTINGA et al. 2006, ULMER, 

1996). Tem sido sugerido que durante o exercício com intensidade auto selecionada a fadiga 

poderia ser desencadeada por feedbacks inibitórios enviados dos sistemas fisiológicos ao 

sistema nervoso central, o qual reduziria o drive neural aos músculos exercitados (St CLAIR 

GIBSON et al. 2006). Isso tem levado alguns pesquisadores a proporem que a fadiga também 

pode ter origem na percepção sensorial do esforço físico (MILLET et al. 2011).  

Interessantemente, estudos mais recentes têm sugerido que a fadiga mental também 

poderia reduzir a tolerância ao esforço físico (MARCORA et al. 2009). A fadiga mental tem 

sido definida como uma mudança no estado psicobiológico causado por períodos prolongados 

de atividades com alta demanda de atenção (VAN DER LINDEN & ELING, 2006). Em 
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síntese, esses trabalhos têm demonstrado que a queda no desempenho provocada pela fadiga 

mental não era acompanha por mudanças em diversas variáveis fisiológicas tradicionalmente 

associadas a aptidão aeróbia. Nesse sentido, a seguir serão apresentados os principais aspectos 

relacionados a fadiga mental.   

    

3.2 FADIGA MENTAL 

Como descrito previamente, a fadiga mental vem sendo considerado um processo 

psicofisiológico que ocorre durante ou após tarefas cognitivas com grande demanda de 

atenção (VAN DER LINDEN & ELING, 2006). Ela está relacionada à sensação de cansaço e 

falta de energia (GRANDJEAN, 1979; BOKSEN & TOPS, 2008). A fadiga mental é 

responsável pela diminuição no nível de atenção e o aumento no número de erros em tarefas 

que exigem alto grau de concentração. Nesse sentido, tem-se demonstrado que ela é capaz de 

reduzir o desempenho de profissionais que possuem uma alta demanda cognitiva em seus 

afazeres, tais como motoristas e pilotos (GRANDJEAN, 1979; LAL & CRAIG, 2001; 

CAMPAGNE et al., 2004).  

O aumento no tempo de resposta ou no número de erros em tarefas que exijam 

memorização, cálculos numéricos e leitura são considerados bons indicativos de que a fadiga 

mental está sendo instalada (JASTROW, 1898). Por outro lado, um período de descanso é 

capaz de reverter essa condição e melhorar o desempenho na tarefa. Por exemplo, em 

crianças, o tempo para realizar cálculos e o número de erros aumenta após um período 

prolongado na tarefa, reduzindo novamente, após um período determinado para recreação 

(JASTROW, 1898). 

Achados prévios indicaram que a fadiga mental proporciona alterações em algumas 

regiões do córtex cerebral, como o córtex pré-frontal, córtex cingulado anterior, estriato, 
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amigdala basolateral e do núcleo accumbens (LORIST et al., 2005; BOKSEM & TOPS, 

2008). Essas áreas estão relacionadas à tomada de decisão, ao sistema de recompensa e 

comando motor (PAUS, T. 2001; BOKSEM & TOPS, 2008; BROWNSBERGER et al., 2013; 

TANAKA et al., 2014). Análise da atividade elétrica cerebral realizada através do 

eletroencefalograma (EEG) tem sido utilizada para demonstrar a ativação do córtex cerebral 

durante tarefas cognitivas (BROWNSBERGER et al., 2013; BOKSEM et al., 2006) . O sinal 

do EEG é dividido basicamente em quatro bandas, através de suas frequências: banda delta 

(abaixo de 4 Hz), teta (4-8 Hz), alfa (8-12 Hz) e beta (12-25 Hz). As ondas delta e teta estão 

relacionadas ao estado de letargia ou sonolência; alfa quando estamos acordados, porém sem 

realização de esforço mental, sendo mais incidentes quando nos encontramos com os olhos 

fechados; a beta é um indicativo de atividade mental e estado de atenção. Outro indicador do 

nível de vigilância é a razão das bandas (alfa/beta). A redução no nível de atenção ocasionado 

pela fadiga mental proporciona aumento de ativação das bandas de baixa frequência (alfa e 

teta) que estão relacionadas a uma redução no estado de alerta, ou um aumento pronunciado 

no estado de sono (CAMPAGNE et al.,  2004; NOMBELA et al., 2014). 

Um decréscimo na ativação do córtex cingulado anterior parece justificar a redução no 

nível de atenção e processos cognitivos também ocorre em função da fadiga mental (LORIST 

et al., 2000; VAN DER LINDEN et al., 2003; LORIST et al., 2005; BOKSEM et al., 2005) 

por proporciona uma diminuição no tempo de reação, comprometimento de ajuste de 

estratégia durante desempenho cognitivo e comprometimento de ajuste de monitoramento de 

desempenho após o erro (LORIST et al., 2005; BOKSEM et al., 2005).  

Na última década tem crescido o número de pesquisas relacionando alterações na 

ativação do córtex cerebral, induzido pela fadiga mental, e o desempenho físico. A fadiga 

mental proporciona um efeito deletério em tarefas como o ciclismo (MARCORA et al., 2009; 

BROWNSBERGER et al., 2013), corrida (PAGEAUX et al., 2014; MacMAHON et al., 
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2014), exercício de força com membros inferiores (PAGEAUX et al., 2013) e membros 

superiores (TANAKA et al., 2014), exercícios intermitentes (SMITH et al., 2015), 

desempenho físico e técnico de jogadores de futebol (SMITH et al. 2016; BADIN et al., 2016) 

.  

Entretanto, essa relação entre a fadiga mental e a fadiga muscular não é recente. No 

final do século XIX, o pesquisador italiano Angelo Mosso (1892), em seu livro La Fatica, 

denominou fatica intellettuale ao que chamamos hoje de fadiga mental, em um de seus 

experimentos indicou a relação da fadiga mental com a fadiga muscular. Demonstrando 

através da avaliação dos níveis de força de flexão do dedo médio, realizada após longo 

período de tarefa cognitiva, que nesse caso eram realizadas por um professor que relatava 

sensação de cansaço intenso após longos períodos de leitura e aplicação de exames orais. 

Após esse período, houve uma queda substancial no desempenho no teste aplicado. Para uma 

mesma carga (2 kg), era realizada a flexão do dedo médio até atingir a fadiga. Quando o 

experimento foi realizado antes da atividade cognitiva (leitura/aplicação dos exames), foram 

realizadas 43 contrações, entretanto, após os exames, foram realizadas apenas 11 contrações. 

O que demonstrou que a condição de fadiga mental advinda de longos períodos de tarefa 

intelectual foi capaz de ocasionar uma condição de fadiga muscular, a qual foi evidenciada 

pela redução na força gerada (figura 1). Sugerindo que o cérebro “cansado” é capaz de 

diminuir a capacidade dos músculos em gerar força.  
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Figura 1- Traçado de força muscular, antes dos exames (1) e após os exames (2) - (fonte: La 

Fatica – Angelo Mosso, 1892). 

 

Mais recentemente, Marcora et al (2009) demonstraram o efeito da fadiga mental no 

desempenho em ciclismo em uma intensidade correspondente a 80% da potência pico. Após a 

realização de 90 minutos de atividade cognitiva (AX-CPT), houve uma diminuição de 17% no 

tempo até exaustão quando comparado com a condição placebo (documentários – 90 min). A 

FC média foi maior durante o AX-CPT comparado com controle, a fadiga (Escala de Humor 

– BRUMS) aumentou significativamente após a tarefa cognitiva e houve um aumento na 

fadiga mental, determinada através da redução na proporção de respostas corretas no teste 

AX-CPT. A glicose sanguínea reduziu em ambas as condições. Entretanto, as variáveis 

fisiológicas como FC, débito cardíaco, volume sistólico, V̇O2, ventilação minuto e 

concentrações de lactato sanguíneo tiveram comportamento semelhante para ambas às 

condições. A única variável que apresentou diferença significante entre as duas condições foi 

a PSE, que estava mais elevada na condição fadiga mental ao longo do teste, atingindo valores 

similares ao final do exercício. A partir desses achados foi sugerido que a PSE parece ser a 

principal variável responsável pela piora no desempenho na condição de fadiga mental, visto 

que não foram apresentadas diferenças para as variáveis fisiológicas.  

Com o objetivo de verificar se a fadiga mental é capaz de influenciar o desempenho, 

Browsberger et al. (2013) utilizaram dois testes de cargas constantes, onde a intensidade era 

determinada através de um valor fixo de PSE. Em uma das condições, o sujeito deveria 

pedalar em uma intensidade que representasse a PSE de 11 (Borg  6-20) e na segunda 

condição PSE de 15. Os testes foram realizados após um protocolo para indução da fadiga 

mental e houve uma redução na potência gerada tanto para PSE de 11, quanto para PSE de 15. 
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A FC foi mais elevada na condição experimental para PSE 11 comparada ao controle 

(documentário). Já para a análise da ativação do córtex, realizada através do EEG, houve uma 

maior ativação do córtex pré-frontal (banda  α- eletrodo F3) no início do exercício, para 

ambas as condições (documentário e tarefa cognitiva). Na fase média (45 min) da atividade 

cognitiva e antes de iniciar o exercício, os sujeitos na condição de fadiga mental, 

apresentavam um aumento da banda β na região do córtex pré-frontal (eletrodo F3), 

apresentando redução ao longo do exercício, chegando ao final do exercício sem diferença 

entre as condições (fadiga mental e controle). O aumento na ativação da banda β demonstra 

que o protocolo utilizado foi capaz de exigir um elevado nível de atenção, processamento de 

informação e engajamento na atividade cognitiva. Isso sugere que o aumento na atividade da 

banda β acompanhado de um aumento na sensação de fadiga mental, que foi reportada pelos 

sujeitos após o protocolo, foi capaz de acarretar um incremento na PSE, o que fez com que 

houvesse uma redução na potência mecânica gerada para a mesma sensação de esforço. Esses 

dados reforçam a ideia proposta em estudos anteriores, de que a fadiga mental pode reduzir a 

ativação de áreas do córtex pré-frontal podendo proporcionar um efeito deletério no 

desempenho (Boksem et al., 2006; Tanaka et al., 2014) . 

Considerando a possível influencia dos mecanismos neurais no desempenho físico, um 

estudo conduzido por Tanaka et al. (2014) objetivou demonstrar alterações neurais 

decorrentes da fadiga mental, que poderiam justificar a piora no desempenho físico. 

Utilizando a técnica de magnetoencefalografia para análise de atividade cerebral, os 

indivíduos realizaram uma tarefa (hand grip) para induzir a fadiga física, antes e após uma 

atividade cognitiva (30 minutos). Apenas após a indução da fadiga mental ocorreu um 

aumento na sincronização relacionada ao evento (ERS), que é uma medida que tem sido 

amplamente relacionada a alterações na atividade do ACC. Esse aumento demonstrou que a 
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fadiga mental foi capaz de proporcionar um efeito supressor na atividade do ACC durante o 

exercício, o que parece estar relacionada à deterioração no desempenho físico.  

Diferentes tarefas parecem ser afetadas pela condição de fadiga mental. Em uma 

simulação de corrida de 5 km, sujeitos fisicamente ativos realizaram a prova após 30 minutos 

de tarefa cognitiva (Stroop incongruente) e uma condição controle. Durante a tarefa cognitiva, 

o tempo de reação para as respostas foi superior na condição experimental quando comparada 

a controle, entretanto, não houve um aumento na sensação de fadiga em ambas as condições.  

O tempo para percorrer a mesma distância foi 6% superior após a condição experimental. A 

piora no desempenho foi acompanhada pelo aumento na PSE, sem diferença na FC. Esses 

achados sugerem que o aumento na PSE seria o principal responsável pela piora no 

desempenho (PAGEAUX et al., 2014). 

Avaliando a mesma tarefa (corrida), através de estímulos intermitentes, Smith et al. 

(2014) realizam um protocolo de corrida intermitente, composto por estímulos de baixa 

(acima de 50% da velocidade pico) e alta intensidade (70 – 90% da velocidade pico). Os 

sujeitos realizavam 15 blocos de 3 minutos cada, totalizando 45 minutos de exercício com 

velocidade auto selecionada. Os tiros eram realizados após 90 minutos de tarefa cognitiva 

(AX-CPT) ou uma condição controle (documentário). A percepção de fadiga aumentou e 

vigor diminuiu após a tarefa cognitiva. Os sujeitos apresentaram redução na velocidade e na 

distância total percorrida durante os tiros de baixa intensidade em relação ao controle. Já para 

alta intensidade, não houve diferença entre as condições. O V̇O2 foi inferior para a condição 

fadiga mental, enquanto as concentrações de glicose foram semelhantes. Não houve diferença 

para a PSE no exercício quando realizado no exercício intermitente, em nenhuma dos 

momentos, baixa ou na alta intensidades. Entretanto, quando o exercício foi realizado na 

baixa intensidade na condição de fadiga mental houve uma redução na velocidade para um 

mesmo valor de PSE. Sugerindo que, se a intensidade fosse a mesma, provavelmente a PSE 
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seria maior.  O que poderia indicar que a redução na intensidade estaria relacionada a uma 

maior percepção de esforço ocasionada pela fadiga mental.  

Corroborando os resultados citados anteriormente, o estudo de Duncan et al. (2015) 

também demonstrou não haver diferença no desempenho em testes predominantemente 

anaeróbios. Após 40 minutos de atividade cognitiva ou assistindo documentário, os sujeitos 

realizavam  4 séries de 30s all out (Wingate). Não houve diferença significante no 

desempenho em ambas as condições. Entretanto, houve uma piora na destreza manual e 

tempo de antecipação. Esses resultados sugerem que a fadiga mental não é capaz de piorar o 

desempenho em atividades de alta intensidade, visto que o desempenho nesse tipo de 

atividade talvez sofra menor influência dos mecanismos centrais. Entretanto, em atividades 

que envolvem a concentração e tempo de reação, como destreza manual e tempo de 

antecipação, há uma maior influência das alterações ocorridas no córtex, decorrentes da 

fadiga mental.  

Dados semelhantes foram relatados por Martin et al. (2015), após 90 minutos de tarefa 

cognitiva (AX-CPT) os sujeitos realizavam salto vertical com contra movimento, contração 

voluntária isométrica máxima e um teste de ciclismo de 3 minutos all-out. Não houve 

diferença no desempenho para nenhuma dessas variáveis para a condição fadiga mental 

comparada ao controle. Sugerindo que talvez para esse tipo de atividade os mecanismos de 

fadiga sejam primeiramente regulados por mecanismos periféricos, anulando assim os efeitos 

centrais decorrentes da fadiga mental. 

Estudos recentes verificaram o efeito da fadiga mental no desempenho físico em 

praticantes de esportes acíclicos, como por exemplo, em jogadores de futebol (SMITH et al., 

2016; BADIN et al., 2016). Em ambos os estudos, foi utilizado o teste Stroop para indução da 

fadiga mental e o protocolo promoveu aumento na sensação de fadiga enquanto a motivação 
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foi semelhante em ambas as condições e associado a estas alterações, apresentaram aumento 

da PSE na condição de fadiga mental e ambos demonstraram decréscimo para variáveis 

relacionadas a técnica (número de acertos e velocidade em um teste específico para futebol). 

Smith et al (2016) demonstraram ainda redução na distância percorrida em um teste de corrida 

intermitente (yo-yo test) e na velocidade do chute. Sugerindo, como nos estudos previamente 

citados, que o aumento na PSE seria o principal responsável pelos efeitos deletérios da fadiga 

mental no desempenho esportivo.  

Com objetivo de verificar quais mecanismos poderiam explicar o aumento na PSE e a 

piora no desempenho presentes quando o indivíduo se exercita em condição de fadiga mental, 

Pageaux et al. (2015) encontraram aumento na PSE durante 6 minutos de  ciclismo (80% da 

potência pico) quando os sujeitos realizavam a tarefa na condição de fadiga mental. 

Entretanto, quando o objetivo foi avaliar os efeitos da fadiga mental na característica da 

fadiga (central ou periférica), os pesquisadores realizaram CVIM do músculo quadríceps 

antes e após o protocolo de fadiga mental, e após o protocolo de carga constante. No entanto, 

não encontram nenhuma diferença significante para as variáveis avaliadas nas condições 

fadiga mental e controle (CVIM, nível de ativação voluntária máxima). Sugerindo que fadiga 

mental não reduz a capacidade do sistema nervoso central no recrutamento muscular. Apesar 

do aumento na PSE, não ocorreu maior desenvolvimento de fadiga central ou periférica. 

Todavia, precisamos analisar esses dados com cautela, visto que o exercício utilizado teve 

uma duração fixa, o que pode não ter sido intenso o suficiente para levar os sujeitos à fadiga.  

Pageaux et al (2103) utilizaram o AX-CPT para induzir fadiga mental. A tarefa 

cognitiva gerou um aumento na FC e na percepção de fadiga, o que demonstra a eficiência do 

protocolo utilizado. Com o objetivo de verificar o efeito da fadiga mental no desempenho, foi 

realizado um exercício de carga constante (contração voluntária isométrica submáxima de 

extensão dos joelhos até fadiga - 20% CVIM). O tempo até exaustão foi 13% menor na 
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condição de fadiga mental, com uma maior PSE para a condição experimental quando 

comparada ao controle. E para verificar o efeito da fadiga mental na ativação máxima do 

músculo, o que daria uma ideia da fadiga central, foi utilizado a técnica de estimulação 

elétrica no nervo femoral. Entretanto, não foi encontrada diferença para a ativação máxima do 

músculo quando realizada antes e após a tarefa cognitiva. Após a realização do teste de carga 

constante, houve uma redução no torque gerado, sem diferença entre as condições. Nível de 

ativação voluntária, identificado através da estimulação elétrica, apresentou comportamento 

semelhante para ambos os grupos. Através dos resultados encontrados no presente estudo 

(redução no nível de ativação voluntária, redução da atividade EMG no músculo vasto lateral) 

foi sugerido que para essa atividade, tanto fadiga central, quanto periférica apresentaram 

comportamento semelhante.   

Em conjunto, os dados apresentados demonstram o efeito deletério da fadiga mental 

no desempenho esportivo em diferentes tarefas. Demonstraram também que a redução no 

desempenho não é causada por mecanismos cardiorrespiratórios ou cardiovasculares, 

considerando que os estudos apresentaram aumento na sensação subjetiva de esforço e 

alterações na ativação do córtex pré-frontal. Isso sugere que as alterações oriundas da fadiga 

mental talvez estejam relacionadas aos efeitos centrais causados pela fadiga mental, 

principalmente nas áreas corticais pré-frontal, como ACC e estriato que parecem ter relação 

com processos cognitivos, tomada de decisão, sistema de recompensa e comando motor. 

 

3.3 ENXÁGUE BUCAL COM CARBOIDRATO 

A suplementação com carboidrato tem sido amplamente utilizada com objetivo de 

melhorar o desempenho esportivo (COYLE et al. 1983; JEUKENDRUP et al. 1997; 

JEUKENDRUP, 2004). Estima-se que o carboidrato simples pode ser oxidado a uma taxa 
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aproximada de 60 g.h
-1

, sendo assim, sugere-se sua utilização apenas em exercício 

prolongados (com duração de 2-3 horas) e com a ingestão de 30 a 60 g.h
-1

, podendo chegar a 

90 g.h
-1 

para atletas de ultra endurance (JEUKENDRUP, 2014). Apesar da sugestão da 

suplementação apenas em exercícios com duração acima de 2 horas, sua ingestão antes e 

durante atividades de média duração (aproximadamente 1h) e intensidade moderada (>75% 

�̇�O2máx) tem sido relacionada ao aumento no desempenho (NIKOLOPOULUS et al. 2004; 

JEUKENDRUP et al. 1997;  ANANTARAMAN et al. 1995). Essa melhora no desempenho 

foi atribuída a altas taxas de oxidação de carboidrato devido a uma maior disponibilidade de 

glicose no sangue (JEUKENDRUP, 2004). No entanto, a quantidade de carboidrato exógeno 

oxidada durante uma hora de exercício é considerada muito pequena para justificar essa 

melhora com a utilização do carboidrato exógeno (JEUKENDRUP et al., 1997).  

Com o objetivo de verificar se a melhora no desempenho esportivo estaria relacionada 

a um aumento na oferta de glicose exógena, Carter et al (2004) utilizaram infusão intravenosa 

de glicose durante o exercício, o que proporcionou um incremento na concentração de glicose 

plasmática, sem que houvesse redução significante no tempo de uma prova contrarrelógio 

com duração aproximada de 1 hora quando comparado ao grupo controle. Sugeriu-se assim, 

que a melhoria proporcionada pela ingestão de carboidrato em provas de média duração e 

intensidade moderada talvez não fosse influenciada por fatores metabólicos, visto que havia 

uma maior disponibilidade e evidências de uma maior captação de glicose para a contração 

muscular. Foi sugerido que esse efeito positivo no desempenho físico talvez estivesse 

relacionado com a presença de receptores de carboidrato localizados na cavidade oral, que 

seriam capazes de promover uma ação central, proporcionando aumento no drive motor ou 

motivação (CARTER et al. 2004b). 

Posteriormente, Carter et al. (2004b) realizaram um estudo para testar essa hipótese. 

Para tanto, eles utilizaram o enxágue bucal com carboidrato durante o exercício em bicicleta 
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tendo como critério de desempenho a realização de uma quantidade fixa de trabalho (~914 kJ) 

no menor período de tempo. Na situação com enxágue, a substância era mantida na boca por 5 

segundos sem a sua ingestão, excluindo assim, qualquer efeito de aumento na disponibilidade 

energética do carboidrato para a contração muscular. O enxágue foi realizado com uma 

solução contendo 6,4% de maltodextrina, ao início e a cada 12,5% do tempo total de 

exercício. O que proporcionou um incremento da potência nos três primeiros quartos da prova 

e com isso, uma redução média de 2,9% no tempo para realização da tarefa quando 

comparado ao grupo controle. Apesar de apresentarem uma maior potência mecânica, não 

houve diferença estatisticamente significante para a frequência cardíaca ou PSE. A melhora 

do desempenho foi atribuída ao efeito ergogênico do enxágue bucal sem ocorrer oxidação do 

carboidrato ou efeito do trato gastrointestinal (GI). Nesse sentido, propôs-se que o melhor 

desempenho estaria associado à ativação de receptores de carboidrato presentes na cavidade 

oral que poderiam ativar áreas do córtex relacionadas à recompensa e/ou prazer. Isso sugere 

que a melhora no desempenho talvez esteja relacionada a um aumento no drive neural e 

motivação e não a fatores metabólicos. A partir desses achados, diversos estudos foram 

realizados utilizando o enxágue bucal com carboidrato como estratégia para melhorar o 

desempenho (ROLLO et al., 2008; CHAMBERS et al., 2009; ROLLO et al., 2010; GANT et 

al., 2010; POTTIER et al., 2010; FARES & KAYSER, 2011; SINCLAIR et al., 2013; LANE 

et al., 2013; GAM et al., 2013; BASTOS-SILVA et al., 2016; ATAIDE-SILVA et al., 2016).  

No intuito de verificar quais áreas do córtex cerebral são ativadas durante a utilização 

do enxágue bucal com carboidrato, Chambers et al. (2009) realizaram um experimento 

utilizando enxágue bucal durante 10 s, com 25 ml de substância contendo glicose, 

maltodextrina ou placebo adoçado artificialmente, que eram descartadas após o enxágue, sem 

que houvesse a ingestão. Durante o enxágue bucal, foram realizadas imagens de ressonância 

magnética funcional (fMRI). Na primeira etapa do estudo, foi feita uma comparação entre 
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uma substância calórica (glicose) e outra não calórica (sacarina) com a utilização de uma 

solução contendo 6,4% glicose e uma solução placebo, contendo adoçante artificial (sacarina). 

Para todas as comparações, foi utilizada uma condição controle (saliva artificial), que era 

composta por substância constituída dos principais componentes iônicos da saliva adicionados 

a água destilada, com o objetivo de minimizar a ativação de áreas corticais gustativas que são 

sensíveis à presença da água na boca. Comparando as áreas ativadas com a utilização das duas 

substâncias, a solução contendo glicose quando comparada com controle ativou as seguintes 

áreas: opérculo frontal/insula, o córtex pré-frontal dorsolateral, o estriato e córtex cingulado 

anterior. Enquanto a substância sacarina, comparada com o controle, apresentou aumento na 

ativação apenas no córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo. No entanto, quando foi feita a 

comparação da glicose com a sacarina (calórico-não calórico), foram reveladas as áreas: 

insula/opérculo frontal. A área do córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo foi responsivo para 

ambas as soluções.  

Outra parte do estudo de Chambers et al. (2009) comparou o enxágue com substâncias 

contendo glicose ou maltodextrina. Houve ativação da região da insula/opérculo frontal, 

orbito-frontal medial que se estendia em uma parte rostral do córtex cingulado anterior e 

córtex pré-frontal dorsolateral e caudado direito, para a maltodextrina comparada ao controle. 

Já para a comparação com a glicose, houve um padrão similar de ativação, incluindo 

insula/opérculo frontal, córtex orbito frontal e estriato, não houve ativação da região dorsal do 

córtex cingulado anterior com a utilização da maltodextrina. A partir desses resultados foi 

sugerido que existem receptores orais que respondem aos carboidratos, independentemente da 

intensidade de sua doçura. Além disso, propôs-se também que o conteúdo calórico, e não sua 

doçura, seria capaz de ativar áreas do cérebro relacionadas à tomada de decisão e recompensa 

e a regulação da atividade motora. Uma das limitações do referido estudo, era que as imagens 

(fRMI) foram coletadas com o indivíduo em repouso, o que não nos permite afirmar que as 
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mesmas áreas seriam ativadas quando o sujeito realiza o enxágue durante a realização de 

esforços físicos. Adicionalmente, a concentração de glicose e maltodextrina utilizada foi três 

vezes maior (18%) do que as empregadas em outros estudos com desempenho (6,4%). 

Coletivamente, essas limitações não nos permite afirmar que as áreas ativadas nesse estudo 

seriam semelhantes às áreas ativadas nos estudos com desempenho esportivo, onde se 

utilizam doses menores. 

Com o objetivo de verificar o efeito do enxágue com carboidrato na excitabilidade 

corticomotora e produção voluntária de força muscular, Gant et al. (2010) utilizando a técnica 

de estimulação magnética transcraniana (TMS) do córtex motor primário (M1). Em uma 

primeira etapa, após um jejum de 10h, os sujeitos realizavam contração isométrica do bíceps 

braquial com uma intensidade relativa a 15% da contração voluntária isométrica máxima 

(CVIM) durante 30 minutos e no décimo primeiro minuto os sujeitos ingeriam uma 

substância contendo 0,4 g.kg da massa corporal
-1

 de maltodextrina ou uma substância 

placebo. A dose ingerida foi de 2,7 ml.kg de massa corporal
-1

, após realização de 15 s de 

enxágue bucal. Durante o protocolo, no primeiro minuto e depois a cada 2 minutos os sujeitos 

realizavam uma CVIM e 1 s após atingir o pico de força, era realizada a TMS e era solicitado 

ao sujeito que tentasse manter o nível máximo de força por mais 2s, para então voltar aos 15% 

CVIM. Foi observado que a FC e a PSE tiveram comportamento semelhantes nas duas 

condições (maltodextrina/placebo). Entretanto, as concentrações de glicose e insulina 

aumentaram após a ingestão de maltodextrina e a força muscular aumentou 1 minuto após o 

ponto de inflexão da glicose plasmática, contudo houve uma queda da força no grupo controle 

para o mesmo momento. Essas alterações não foram acompanhadas de aumento no potencial 

motor evocado. As concentrações de glicose continuaram aumentando até o final do 

protocolo, mas não foram acompanhados de aumento na força nos momentos seguintes. 

Indicando que a presença na boca de carboidrato facilita a via corticomotora e proporciona 
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um aumento na força muscular voluntária. Entretanto, essa facilitação não está diretamente 

relacionada à maior disponibilidade de glicose uma vez que a melhora vista foi apenas 

imediatamente após a ingestão, sugerindo que sinais aferentes facilitam a resposta motora 

descendente.    

Em uma segunda etapa do estudo de Gant et al. (2010), tentando verificar quais 

mecanismos poderiam explicar as alterações encontradas nesse estudo, os sujeitos utilizaram 

enxágue bucal (25 ml) com maltodextrina (0,4g.kg de massa corporal
-1

) ou placebo. O 

potencial motor evocado (MEP) era mensurado no músculo do primeiro interósseo dorsal 

(PID) da mão direita durante o repouso e contração isométrica. O conteúdo era expelido após 

a realização de 12 MEP. Eram realizados 2 blocos (12 MEPS) com o músculo relaxado, no 

primeiro era feito o enxágue com água e o segundo com maltodextrina ou placebo. Mais dois 

blocos eram realizados, agora com o PID realizando contração isométrica. Houve um 

aumento de 10% no potencial motor evocado em relação ao placebo para o músculo 

contraído, não fadigado.  Os resultados encontrados sugerem que o efeito ergogênico do 

carboidrato aparece mesmo sem que ocorra sua ingestão e que parecem ser superiores com 

fadiga (etapa 1) quando comparado ao músculo não fadigado (etapa 2), e que talvez estivesse 

mais ligado a mecanismos neurais, visto que o efeito ocorre antes mesmo da sinalização de 

substratos energéticos/endócrinos.  

Com o intuito de verificar o efeito da utilização do enxágue bucal na atividade 

neuromuscular, oxidação de substratos energéticos e no desempenho esportivo, Ataide-Silva 

et al (2016) utilizaram enxágue bucal (6,4% maltodextrina por 10s) durante o exercício 

realizado após um protocolo para depleção de glicogênio na noite anterior ao teste, mais jejum 

de 12 horas. Deste modo, havia uma reduzida oferta de carboidrato endógeno, o que causou 

maior estresse fisiológico, demonstrado através do aumento no consumo de oxigênio e na 

frequência cardíaca, acompanhados de menor nível de glicose plasmática, quando comparado 
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com os sujeitos que estavam alimentados e parcialmente depletados (apenas jejum). Durante 

um exercício realizado em carga constante (ciclismo-90% do limiar anaeróbio), os sujeitos 

apresentaram um menor recrutamento muscular, representado por uma redução na atividade 

EMG do músculo vasto lateral. No entanto, quando os sujeitos realizavam o enxágue com 

carboidrato, houve um aumento da atividade EMG sem alteração na resposta metabólica 

(glicose plasmática, oxidação do carboidrato e lactato sanguíneo). Após o teste de carga 

constante, era realizada a simulação de um teste contrarrelógio de 20 km, onde a potência era 

progressivamente maior quando na condição com enxágue com carboidrato. Essa maior 

potência foi acompanhada de uma maior atividade EMG. Em virtude dos resultados 

encontrados, acredita-se que a melhora no desempenho parece ser mediada por mecanismos 

centrais, considerando-se que não houve mudanças metabólicas.  

Corroborando os estudos acima, Bastos-Silva et al. (2016) demonstraram uma melhora 

no tempo até exaustão em ciclismo estacionário realizado com intensidade moderada (90% do 

ponto de compensação respiratória) com a utilização do enxágue bucal com uma solução 

contendo 6,4% de maltodextrina por 10 s, no momento pré exercício e a cada 15 minutos de 

exercício, até atingir exaustão. Com a utilização do enxágue com maltodextrina, os sujeitos 

apresentaram um aumento de 14% no tempo até exaustão quando comparado ao placebo, essa 

melhora foi acompanhada de uma manutenção da atividade EMG do músculo vasto lateral, 

sendo essa ativação superior aos valores do grupo controle. Associado a essas alterações, 

houve uma redução da PSE nas partes intermediária e final do teste.   

Em uma revisão sistemática, de Ataide e Silva et al. (2014) analisaram 11 estudos  que 

utilizaram a manipulação do enxágue bucal com carboidrato, demonstrando que em 9 deles, 

os sujeitos apresentaram melhora no desempenho esportivo (variando de 1,50% a 11,59%) em 

exercícios de intensidade moderada (~75%Wpico ou 65% �̇�O2máx, ~1 h de duração).  A 

ativação de algumas áreas envolvidas com recompensa (insula/opérculo frontal, córtex 
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orbitofrontal e estriato) por meio de receptores de carboidrato na cavidade oral tem sido 

apontada como a principal sugestão de mecanismos para explicar essa melhora no rendimento 

esportivo. Além disso, parece que uma redução nos estoques de glicogênio no fígado e nos 

músculos possivelmente seria capaz de potencializar a sensibilidade desses receptores. Não 

obstante, também se demonstrou uma grande heterogeneidade entre os estudos (I
2
= 52%), que 

pode ser ocasionada pela diferença nos desenhos experimentais (período de jejum, duração do 

enxágue, tipo de atividade realizada, protocolo de exercício, tamanho de amostra). 

Resultados similares foram encontrados em estudos com ciclismo (CHAMBERS et al., 

2009; POTTIER et al., 2010; SINCLAIR et al., 2013; ROLLO et al., 2010; FARES & 

KAYSER, 2011; GAM et al., 2013; LANE et al., 2013; BASTOS-SILVA et al., 2016) e com 

corrida (ROLLO et al., 2008; ROLLO et al., 2010). Estudos que compararam diferentes 

estados nutricionais (alimentados ou jejum) apresentaram melhoras superiores nos sujeitos 

que realizaram os testes após jejum prolongado (~12h), como no estudo de Faren & Kayser 

(2011), em que os sujeitos demonstraram melhora de 7% no tempo até exaustão (60%Wpico) 

quando estavam em jejum e 3% quando estavam alimentados. Enquanto Lane et al. (2013) 

realizaram um teste de contrarrelógio de 1h e os sujeitos apresentaram melhora de 1,8% e 

3,4% nas condições alimentados e jejum, respectivamente. O que sugere que quanto menor o 

estoque de carboidrato, melhor a resposta para a utilização do enxágue com carboidrato. 

Embora exista um número crescente de trabalhos demonstrando o efeito ergogênico 

com o enxágue com carboidrato, os resultados de outros estudos indicaram não haver melhora 

no desempenho mediante sua utilização. Por exemplo, Beelen et al (2009) utilizaram enxágue 

com 6,4% de maltodextrina. Os sujeitos realizavam uma quantidade total de trabalho (~1054 

±48 kJ) 2h após a ingestão de um café da manhã padronizado e rico em carboidrato. Tempo 

para completar a tarefa, frequência cardíaca, potência mecânica e PSE foram semelhantes aos 

valores encontrados no grupo controle. Esses achados sugerem que a utilização do enxágue 
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com carboidrato talvez tenha efeito no desempenho apenas quando os estoques de glicogênio 

muscular ou no fígado estavam reduzidos, o que poderia explicar o resultado encontrado, 

visto que os sujeitos realizavam a tarefa 2h após a última alimentação, e que nesta condição 

(alimentado), talvez os receptores orais não sejam ativados ou ativados em menor magnitude. 

O que difere de outros estudos, que apresentaram melhora no desempenho mesmo quando os 

sujeitos não se apresentavam em jejum (FAREN & KAYSER, 2011; LANE et al, 2013). 

Faren & Kayser (2011) apresentaram melhora de 3% no tempo até exaustão (ciclismo - 

60%Wpico) após a ingestão de um café da manhã rico em carboidrato, utilizando 6,4% de 

maltodextrina a cada 5 minutos de exercício. Enquanto Lane et al., (2013) encontraram um 

aumento (1,6%) na potência pico em um contrarrelógio de 60 minutos realizado 2h após uma 

refeição rica em carboidrato, utilizando 10% de maltodextrina a cada 12,5% do tempo total de 

teste. 

Resultados similares aos reportados por Beelen et al (2009) foram encontrados por 

Whitham & McKinney (2007), em que os sujeitos realizavam uma corrida contrarrelógio com 

duração de 45 minutos, após um exercício de carga constante (65% �̇�O2máx) com duração de 

15 minutos. Para o enxágue bucal, foi utilizada uma substância contendo 6% de maltodextrina 

acrescido de 3% de suco de limão, para o grupo controle, foi utilizado apenas uma substância 

contendo 3% de suco de limão. O enxágue era realizado por 5s, antes de iniciar o protocolo e 

a cada 6 minutos de exercício. Também não houve diferença para nenhuma das variáveis 

metabólicas avaliadas (PSE, V̇O2, RER e FC). Os testes eram realizados 4h após a ingestão da 

última alimentação.  

No entanto, resultados divergentes foram encontrados por Rolo et al. (2010) que 

realizaram os testes com período de jejum de 13h e Wright & Davison (2013), com jejum de 

6h. Ambos utilizaram enxágue com carboidrato em corrida com duração aproximada de 1h e 

os sujeitos apresentaram melhora no desempenho. Também não foram encontradas alterações 
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nas variáveis metabólicas, sugerindo que as alterações encontradas foram provenientes de 

alterações centrais. Wright & Davison (2010) testaram diferentes doses de carboidrato (6% e 

12%) e não encontraram diferença entre elas, no entanto em ambas, os resultados foram 

superiores ao grupo controle. 

Além de estudos com atividades predominantemente aeróbias realizadas em esteira ou 

bicicletas ergométricas, alguns trabalhos com enxágue com carboidrato utilizaram diferentes 

tipos de exercício. Por exemplo, Painelli et al. (2011) não encontraram diferença na força 

máxima (1RM) e no número de repetições realizados com uma carga de 70% de 1RM até 

exaustão para o exercício de supino. O enxágue era realizado antes de realizar 1 RM e antes 

de cada série (3 séries seguidas de 2 minutos de intervalo). Phillips et al. (2014) realizaram 

uma série de enxágues (8 x 5s) e na sequencia os sujeitos realizaram um teste de Wingate 

(sprint de 30 segundos em cicloergômetro, com uma carga de 7,5% de sua massa corporal). 

Os sujeitos apresentaram maior pico de potência quando comparados ao placebo, sem 

diferença para o índice de fadiga ou potência média. Isso sugere que o enxágue foi eficiente 

para melhorar o desempenho nos primeiros 5s de teste, mas não na manutenção da potência. 

O mecanismo sugerido para essa melhora foi o central, visto que não houve melhora em 

variáveis metabólicas, corroborando os estudos com ciclismo e corrida. 

Em resumo, pode-se observar a existência de um número crescente de estudos 

indicando que o enxágue bucal com carboidrato é capaz de melhorar o desempenho esportivo. 

Algumas evidências têm indicado que essa melhora no desempenho está relacionada com 

alterações no sistema nervoso central, especialmente em áreas relacionadas com tomada de 

decisão, recompensa e a regulação da atividade motora (CHAMBERS et al., 2009).Todavia, 

parece que esse efeito ergogênico do enxágue com carboidrato pode ser potencializado em 

condições onde há menor disponibilidade de carboidrato endógeno, o que é capaz de 
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aumentar a atividade EMG do músculo, sem que haja alterações metabólicas. Esses achados 

sugerem que o aumento no drive neural é o principal mecanismo responsável por esse efeito.   

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Materiais e métodos  

4.1.1 Amostra 

O tamanho amostral do presente estudo foi calculado através do programa GPower  

3.1, considerando um α de 0,05, o poder do teste de 0,80 e o effect size de 0,4, calculado a 

partir do tempo até exaustão com intensidade referente a 75% da potência pico reportados em 

estudo prévio que utilizou  suplementação com carboidrato (NIKOPOULOS et al., 2004). A 

amostra mínima requerida para o presente estudo foi de 15 participantes. Todos os 

participantes foram informados de todos os procedimentos e possíveis riscos da pesquisa 

antes do estudo. Foram selecionados 15 voluntários. Entretanto, 8 voluntários desistiram do 

estudo, sendo que 6 destes desistiram alegando problemas particulares e outros 2 

apresentaram lesões musculoesqueléticas que não permitiram a continuidade no estudo. Desse 

modo, a amostra foi composta por 7 indivíduos (idade: 26 ± 5 anos; estatura: 176,0 ± 8,3 cm; 

massa corporal: 73,6 ± 7,4 kg e gordura corporal: 14,3 ± 3,7 %, consumo de oxigênio pico 

(�̇�O2 pico): 43,9 ± 6,5 ml.kg
-1

.min
-1

, potência de pico no teste incremental (W pico): 268 ± 

23,8 W). Como critério de inclusão, os indivíduos eram fisicamente ativos, de acordo com a 

classificação obtida através de um questionário internacional de atividade física, previamente 

validado (IPAQ) (Fogelholm et al. 2006). Como critérios de exclusão, os indivíduos não 

podiam apresentar nenhum tipo de doença cardiovascular, neurológica ou pulmonar, não estar 

fazendo uso de nenhum tipo de fármaco, esteroides anabolizantes ou suplementos alimentares 
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(cafeína e creatina), e não apresentar histórico de lesão recente que comprometesse a 

participação no estudo. Todos os procedimentos foram previamente submetidos e aprovados 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de 

São Paulo (CAAE: 67727617.4.0000.5391). 

 

4.1.2 Desenho experimental 

Os sujeitos compareceram ao laboratório em sete ocasiões até o término do estudo 

(figura 4).  As sessões foram realizadas com intervalo mínimo de 48 horas e o máximo de 

uma semana entre elas. Na primeira sessão os sujeitos realizam um teste incremental máximo 

(TI) para a determinação do consumo de oxigênio pico (�̇�O2 pico), potência pico (Wpico) e 

avaliação antropométrica. Na segunda sessão foi realizada a familiarização com os protocolos 

de fadiga mental e carga constante até exaustão. Na terceira sessão, foi realizada mais uma 

sessão para familiarização com o protocolo de carga constante e fadiga mental e enxágue com 

carboidrato. Nas sessões 4-7 os sujeitos realizaram o protocolo de fadiga mental ou controle, 

seguidos de um exercício de carga constante (55% Wpico) até exaustão com enxágue com 

maltodextrina (CHO) ou placebo (PLA). Essas sessões foram realizadas em ordem aleatória, 

de forma cruzada e duplo-cega. Os participantes foram orientados a evitar qualquer tipo de 

alimento que contenha cafeína e álcool, além de não realizar exercícios nas 24 horas que 

antecediam os testes e dormir no mínimo 7 horas na noite anterior ao teste. Foi solicitado que 

mantivessem a mesma alimentação e padrão de treinamento, e que não fizessem uso de 

suplemento alimentar durante todo o estudo. Os voluntários realizavam um registro alimentar 

no dia anterior às sessões, e foi solicitado que procurassem manter uma alimentação 

semelhante nos dias que antecedessem os testes. Todas as sessões foram realizadas no período 
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da manhã, após um jejum de 10 horas, em laboratório com temperatura ambiente entre 21 e 

22ºC. 

 

Figura 2 - Resumo do desenho experimental. TI= Teste incremental máximo; Wpico = 

Potência pico; CHO = carboidrato; PLA = placebo. 

 

4.1.3 Variáveis antropométricas 

As variáveis antropométricas foram mensuradas para a caracterização da amostra. As 

medidas antropométricas foram realizadas de acordo com os procedimentos descritos por 

Lohman (1981). Os sujeitos foram pesados em balança eletrônica (Filizola modelo ID 1500, 

São Paulo, Brasil) com escala de aproximação de 0.1 kg. A estatura foi medida com o uso de 

um estadiômetro, com aproximação de 0.1 cm. Foram realizadas nove dobras cutâneas 

(bíceps, tríceps, suprailíaca, toráxica, abdominal, subescapular, axilar média, coxa e perna) 

com o uso de um compasso de dobras (Harpenden ,West Sussex, UK), com aproximação de 

0,2 mm, as quais foram obtidas do lado direito do corpo de forma rotacional, na qual foi 

utilizado o valor mediano para a análise dos dados. Quando houve diferença maior que 10% 

entre esses três valores, uma quarta medida foi realizada. Todas as medidas foram realizadas 

pelo mesmo pesquisador. A densidade corporal foi estabelecida através da equação de 
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Jackson & Pollock (1985) e percentual de gordura foi estimado pela equação de Brozek et al. 

(1963). 

 

4.1.4 Teste incremental até a exaustão 

O teste incremental foi realizado em um cicloergômetro Biotec 2100 (Cefise, Nova 

Odessa, SP, Brasil).  Iniciando com 5 minutos de aquecimento a 25 watts, logo após ocorria 

um incremento de 25 watts a cada minuto, até que o sujeito entrasse em exaustão, a qual foi 

definida como a incapacidade de manutenção da cadência mínima de 60 rev.min-1. O teste foi 

realizado com a frequência de rotação do pedal de 60 rev.min-1. As trocas gasosas (Cortex 

Metalyzer 3B, Cortex Biophysik, Leipzig, Germany) e a frequência cardíaca 

(cardiofrequencímetro Polar® S810) foram mensuradas durante todo o teste. O V̇O2pico pico 

foi determinado quando se atingiutrês dos critérios determinados: aumento inferior a 2,1 

ml.kg-1.min-1 com aumento de intensidade, razão de trocas respiratórias maior que 1,1 e 

frequência cardíaca máxima predita para a idade (HOWLEY et al., 1995). A potência pico 

(Wpico) foi determinada pela maior potência atingida durante o teste. 

 

4.1.5 Exercício de carga constante 

A figura 3 apresenta o time line das coletas nas sessões experimentais. O exercício de 

carga constante foi realizado no cicloergômetro Biotec 2100 (Cefise, Nova Odessa, SP, 

Brasil). Os sujeitos realizaram o teste com uma intensidade correspondente a ~55% da 

potência pico e os sujeitos pedalavam até entrar em exaustão. Foi mantida uma rotação de 60 

rpm, o teste era interrompido quando o sujeito não conseguia manter o mínimo de 60 rpm. 

Durante todo o exercício foi mensurada a frequência cardíaca O enxágue (CHO ou PLA) foi 
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realizado imediatamente após iniciar o exercício, e a cada 5 minutos de teste. Após o enxágue, 

era mensurada aglicose e eram questionados sobre as escalas de PSE. A escala de VAS era 

realizada a cada 10 minutos de teste. Para realização da análise dos dados, foi escolhido um 

isotime de 20 minutos, por incluir todos os sujeitos de nossa amostra.  

 

 

Figura 3. Time line das sessões experimentais. FC = Frequência cardíaca, DOC = 

Documentário, VAS = Escala visual analógica, EMG = Eletromiografia; ENX = enxágue 

bucal; PSE = Percepção subjetiva de esforço; Wpico = Potência pico 

 

4.1.6 Atividade eletromiografica (EMG) 

Os procedimentos acerca da EMG adotados foram similares aos adotados em estudos 

prévios (NEMEZIO et al., 2015). A coleta e o processamento dos sinais eletromiográficos do 

músculo vasto lateral (VL) da coxa direita foi realizado por meio do eletromiógrafo 

MyoTrace
TM

 400 (Noraxon, Scottdale, EUA). Foi feita a tricotomia do local, a região foi 

friccionada e limpa com álcool para reduzir a impedância da pele e colocação dos eletrodos. 

Os eletrodos foram de barra bipolar de superfície de prata/cloreto de prata (Ag/AgCl), 

associado a um gel condutor e com distância inter-eletrodo de 2 cm. Os eletrodos foram 
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colocados no maior volume muscular e no sentido das fibras musculares. A localização do 

ponto anatômico para colocação dos eletrodos no músculo analisado obedeceu à padronização 

proposta pela SENIAM (HERMENS et al. 2000). O eletrodo de referência foi colocado sobre 

a patela ipsilateral. A frequência de aquisição foi de 1000 Hz e o sinal foi transmitido on line 

para o computador. O sinal  EMG foi mensurado durante todo o teste de carga constante e 

foram feitos registros nos primeiros 30 s de teste e posteriormente foram feitos registros de 30 

s a cada 5 minutos de teste.  

Os dados da EMG foram filtrados por um filtro passa-banda de 20-400 Hz e expresso 

pelo RMS, com uma janela de 50 ms. O período de ativação de cada músculo foi determinado 

como o período onde o sinal estivesse acima de um limiar de 15% da atividade máxima 

daquele músculo durante o teste por, no mínimo, 100 ms. Estes parâmetros foram 

selecionados baseados na relação sinal/ruído dos dados da EMG e foram visualmente 

conferidos para evitar possíveis erros. A EMG durante o exercício de carga constante foi 

expressa em valores percentuais de mudança (%) do RMS mensurado nos primeiros 30 s 

desse exercício. Todos os procedimentos foram realizados utilizando o software Noraxon 

Myoresearch, versão 1.08. 

 

4.1.7 Glicose sanguínea 

Os níveis sanguíneos de glicose foram mensurados em repouso, antes de iniciar o 

experimento, logo após a realização da atividade cognitiva ou documentário e durante o 

exercícios de carga constante foram mensurados a cada 10 minutos. Foram coletados 0,6 µl de 

sangue do dedo anelar ou médio da mão direita, para mensurar a glicose sanguínea. O sangue 

coletado foi analisado através do equipamento ACCU-CHECK ® Performa, Roche 

Diagnostics, Mannheim, Alemanha. 
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4.1.8 Escala de Percepção subjetiva de Esforço  

A percepção subjetiva de esforço (PSE) foi mensurada através da escala de 15 pontos 

desenvolvida por Borg (1982). A escala era apresentada ao sujeito imediatamente antes de 

iniciar o exercício de carga constante e a cada 5 minutos de teste, antes da realização do 

enxágue (carboidrato ou placebo) e imediatamente após o final do teste.  

 

4.1.9 Escala analógica visual (VAS) 

Foram utilizadas três escalas (VAS – Escala Visual Analógica) de 100 mm para 

verificação dos níveis de fadiga mental, fadiga física e motivação. A escala consiste de uma 

linha horizontal com 100 mm, nas duas extremidades das linhas eram apresentadas frases 

como: nenhuma ou extremamente, por exemplo: 1) Como está sua motivação para a 

realização do exercício no momento? (sem motivação/extremamente motivado); 2) Como está 

o seu nível de fadiga mental no momento? (sem fadiga mental /extremamente fadigado 

mentalmente) e 3) Como está seu nível de fadiga no momento (sem fadiga/extremamente 

fadigado). Essas perguntas foram feitas ao sujeito, e ele deveria fazer uma marca com uma 

caneta representando o ponto correspondente à sua sensação naquele momento. 

A mensuração de cada uma das escalas foi realizada através de uma régua, 

posicionada sobre a reta, e foi reportada a distância entre o ponto localizado à esquerda e a 

marca realizada pelo sujeito. As escalas foram apresentadas aos sujeitos antes e após o 

protocolo de fadiga mental e o documentário e durante o teste de carga constante, foi 

realizado a cada 10 minutos de teste e imediatamente após o final do teste. 
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4.1.10 Enxágue bucal 

As substâncias utilizadas para o enxágue foram: 1) maltodextrina da marca Neonutri , 

em uma concentração de 64g/1000mL de água, sem sabor e sem cheiro com 2 gotas de 

adoçante Gold ® aspartame; 2) Água, acrescida de 8 gotas de adoçante para cada litro 

(placebo). Foi informado aos sujeitos que eles receberiam duas substâncias diferentes para o 

enxágue, no entanto, a manipulação foi na condição duplo-cega. Os sujeitos receberam 25 mL 

da substância imediatamente antes de iniciar o exercício e a cada 5 minutos de teste e foram 

orientados a distribuir a substância na boca por 10 segundos, e depois deveriam descartar, sem 

ingerir. O conteúdo foi descartado em um recipiente e o volume foi mensurado ao final do 

teste para verificar se houve ingestão. Em uma sessão ele realizava o enxágue com a 

substância contendo maltodextrina (CHO) e em outra sessão realizava o enxágue com água 

(PLA), em ordem aleatória e crossover (CARTER, et al., 2004;  ISPOGLOU et al., 2015). 

 

4.1.11 Atividade Cognitiva 

Para induzir a fadiga mental, foi utilizado um protocolo adaptado do Stroop test 

Incongruente com duração de 30 minutos. Os sujeitos realizavam a tarefa em um monitor com 

tela de 14”, a aproximadamente 1 m de distância, em uma sala silenciosa e adequadamente 

iluminada, sem influencias do ambiente externo. No centro da tela, eram apresentadas quatro 

palavras (AMARELO, VERMELHO, VERDE E AZUL) em ordem aleatória. O teclado 

possuía quatro teclas coloridas, nas cores citadas acima. Os sujeitos foram instruídos a 

pressionar a tecla correspondente a cor das letras que eram apresentadas na tela e não a cor 

correspondente ao significado da palavra. Entretanto, quando a palavra estava escrita na cor 

vermelha, ele deveria apertar a tecla correspondente ao significado da palavra e não a cor das 

letras. Por exemplo, se aparecesse a palavra AMARELO escrita na cor verde, ele deveria 
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apertar a tecla verde, se a palavra VERDE estivesse escrito na cor azul, ele deveria apertar o 

botão azul. Entretanto, se a palavra AMARELO estivesse escrita na cor vermelha, ele deveria 

apertar a tecla amarela. Após cada resposta, era fornecido um feedback de tempo de resposta e 

% de acerto. Entre os estímulos havia um intervalo de 1500 ms e entre os estímulos, ficava 

aparecendo a letra X no centro da tela, com o objetivo de que o sujeito mantivesse o olhar fixo 

naquele ponto. Eles foram instruídos a tentar responder corretamente e no menor tempo 

possível durante os 30 minutos. Em todas sessões, antes de iniciar a atividade, na tela do 

computador, eram fornecidas todas informações sobre o teste, seguido por um período de 

treinamento. Após o período de treinamento, aparecia um resumo das orientações e então a 

tarefa tinha início. Após 30 minutos aparecia uma informação indicando o final da tarefa. 

 

4.1.12 Documentário 

Para a condição controle, os sujeitos assistiram documentário por um período de 30 

minutos. Os documentários eram de uma série chamada Planeta Terra (BBC), com áudio em 

português. Em cada uma das sessões, o voluntário podia escolher qual documentário gostaria 

de assistir. Eram cinco opções: Desertos, De polo a polo, Água doce, Montanhas e Cavernas.  

 

5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A normalidade na distribuição dos dados foi confirmada através do teste de Shapiro-

Wilk. Os dados foram reportados como médias ± desvios padrão. O coeficiente de correlação 

intraclasse (ICC) foi utilizado para analisar a reprodutibilidade do desempenho no teste de 

carga constante mensurado nas sessões de familiarização. ANOVA com medidas repetidas a 

dois fatores (momento e condição) foi utilizada para comparar as variáveis mensuradas antes 

e após a intervenção experimental pré-exercício. ANOVA com medidas repetidas a dois 
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fatores (momento e condição) também foi utilizada para comparar as variáveis mensuradas ao 

longo do teste de carga constante até o momento do isotime. ANOVA com medidas repetidas 

a um fator (condição) foi utilizada para comparar as variáveis mensuradas ao término do teste 

de carga constante. O post hoc de Bonferroni para comparações múltiplas foi utilizado quando 

necessário. O tamanho do efeito d de Cohen (Cohen's d effect size - ES) foi calculado para a 

diferença das variáveis entre as condições experimentais. Para todas as análises estatísticas foi 

utilizado software STATISTICA 6.0 (StatSoft, Inc., Tulsa, OK, USA), adotando um nível de 

significância inferior a 5% (P < 0,05). 

 

6.   RESULTADOS  

6.1 Pré-exercício físico 

A figura 4 apresenta as variáveis fisiológicas e perceptivas mensuradas antes do exercício de 

carga constante realizado até a exaustão. Não foi observado efeito da condição (P = 0,811, ES 

= 0,04), momento (P = 0,388, ES = 0,03) ou interação (P = 0,421, ES = 0,56) para a glicose 

sanguínea antes e após as diferentes intervenções realizadas pré-exercício (painel A). Houve 

um aumento da FC após todas as intervenções (P = 0,001, ES = 0,67), porém essa mudança 

não teve efeito da condição (P = 0,770, ES = 0,04) ou da interação (P = 0,607, ES = 0,07) 

(painel B). De forma similar, houve um aumento da fadiga percebida após todas as 

intervenções (P = 0,001, ES = 0,49), porém essa mudança não foi influenciada pela condição 

(P = 0,871, ES = 0,02) ou pela interação (P = 0,831, ES = 0,03) (painel C). Por fim, foi 

observada apenas uma tendência para o efeito da condição (P = 0,070, ES = 0,08), mas sem 

efeito para o momento (P = 0,219, ES = 0,063) ou interação (P = 0,404, ES = 0,11) para a 

motivação antes e após as diferentes intervenções realizadas pré-exercício (painel D).    
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Figura 4. Variáveis fisiológicas e perceptivas mensuradas antes do exercício de carga 

constante realizado até a exaustão. 

      

      

Os dados são apresentados com médias ± DP. FM = fadiga mental, CHO = enxague bucal com carboidrato, 

DOC = documentário, PLA = enxague bucal com substância placebo. a = efeito do momento (P < 0,05). 

 

6.2 Durante o exercício físico 

A potência externa utilizada no exercício de carga constante foi de 146 ± 15 W, a qual 

correspondia aproximadamente a 55% da Wpico. O desempenho mensurado na primeira 

(2102 ± 467 s) e na segunda (2227 ± 558 s) sessões de familiarização desse teste foi altamente 

reprodutivo (ICC = 0,958, P = 0,001). Ao término de cada sessão experimental era perguntado 

ao sujeito qual substância havia sido utilizada no enxágue. Para a resposta tínhamos três 

opções: Malto, Placebo ou Não Sei. O percentual de acerto foi de 28%. Apenas quatro 

sujeitos de um total de sete acertaram a substância (MALTO ou PLA). Entretanto, cada 
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sujeito acertou a substância em apenas uma sessão, de um total de quatro sessões.  

A figura 5 apresenta a comparação do desempenho, das variáveis fisiológicas e 

perceptivas mensuradas até o isotime (20 min) e ao término do exercício de carga constante. 

As diferenças observadas no desempenho não foram estatisticamente significantes entre as 

condições (P = 0,491, ES = 0,12) (painel A). Também não foram detectadas diferenças 

significantes para a glicose sanguínea ao término do exercício (P = 0,491, ES = 0,12), 

tampouco houve efeito da condição durante o exercício (P = 0,783, ES = 0,19) (painel B). 

Todavia, foram detectados efeito do momento (P = 0,001, ES = 0,24) e interação (P = 0,010, 

ES = 0,28), com os valores na condição FM-PLA no pré-exercício (momento 0) sendo 

estatisticamente menor que no vigésimo minuto da condição FM-PLA (P = 0,010, ES = 0,21).  

A FC aumentou significativamente para todas as condições ao longo do exercício (P = 

0,001, ES = 0,97), porém esse aumento não sofreu influência da condição (P = 0,783, ES = 

0,04) ou interação (P = 0,503, ES = 0,03) (painel C). A FC ao término do exercício também 

não foi diferente entre as condições (P = 0,812, ES = 0,05). A fadiga mental sofreu efeito do 

momento (P = 0,001, ES = 0,22), mas não houve efeito da condição (P = 0,736, ES = 0,05) ou 

interação (P = 0,949, ES = 0,03) (painel D). A fadiga mental também não apresentou 

diferença estatisticamente significante entre as condições experimentais ao término do 

exercício (P = 0,925, ES = 0,02). Foi observado um efeito do momento (P = 0,001, ES = 0,30) 

para a motivação ao longo do exercício, porém não houve efeito da condição (P = 0,991, ES = 

0,01) e interação (P = 0,798, ES = 0,06) (painel E). A motivação mensurada ao término do 

exercício também não foi diferente entre as condições experimentais (P = 0,991, ES = 0,07).  

Similar à maioria das variáveis analisadas, foi observado apenas o efeito do momento 

(P = 0,001, ES = 0,93) para a PSE, sem efeito da condição (P = 0,706, ES = 0,05) ou interação 

(P = 0,929, ES = 0,03) (painel F). Os valores da PSE mensurados ao término do exercício 

também não foram significantemente diferentes entre as condições (P = 0,415, ES = 0,14). 
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Houve efeito do momento para a EMG mensurada ao longo do exercício (P = 0,0035, ES = 

0,25), porém não houve efeito da condição (P = 0,512, ES = 0,10) e interação (P = 0,707, ES 

= 0,08), assim como os valores de pico mensurado ao final não foram diferentes entre as 

condições experimentais (P = 0,527, ES = 0,13) (painel G).  

 

Figura 5. Variáveis fisiológicas e perceptivas mensuradas até o momento isotime e ao 

término do exercício de carga constante até a exaustão. 
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Os dados são apresentados com médias ± DP. FM = fadiga mental, CHO = enxague bucal com carboidrato, 

DOC = documentário, PLA = enxague bucal com substância placebo, PSE = percepção subjetiva do esforço, 

EMG = eletromiografia, RMS = root mean square. a = efeito do momento (P < 0,05), d = FM-PLA no momento 

0 estatisticamente maior FM-PLA no momento 20 (P < 0,05).     

 

 

 

7. DISCUSSÃO 

A presente Tese teve como objetivo verificar o efeito do enxágue bucal com CHO no 

tempo até exaustão em exercício de carga constante realizado após uma tarefa cognitiva. A 

hipótese inicial era que: a) a tarefa cognitiva produziria a fadiga mental e, consequentemente,  

ocasionaria em uma redução no tempo até exaustão no exercício de carga constante, b) o 

enxágue bucal com CHO seria capaz de amenizar esse efeito deletério produzido pela tarefa 

cognitiva prévia ao exercício. Os nossos principais achados demonstraram que a tarefa 

cognitiva ocasionou um aumento na fadiga percebida antes do exercício, mas que houve 

apenas uma redução discreta no tempo até a exaustão (~7%) quando comparado à condição 

controle. Consequentemente, o enxague do CHO não produziu nenhum efeito sobre o tempo 

até a exaustão precedido pela tarefa cognitiva.  
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7.1 Pré-exercício físico 

Estudos prévios com fadiga mental avaliaram o comportamento da glicose sanguínea 

antes e após a realização de uma atividade cognitiva (MARCORA et al., 2009; PAGEAUX et 

al., 2014; SMITH et al., 2014). Marcora et al. (2009) demonstraram uma redução na glicose 

sanguínea após a realização da atividade cognitiva e documentário, ambos com duração de 90 

minutos. Resultados similares foram demonstrados por Pageaux et al. (2014) onde os 

voluntários realizavam o Stroop incongruente e na condição controle, o Stroop congruente. A 

primeira tarefa cognitiva demanda uma resposta inibitória, aumentando assim a demanda 

cognitiva. Após a realização das tarefas, houve uma redução na glicose sanguínea em ambas 

as condições, apesar da diferença na exigência cognitiva. Esses achados divergem dos 

resultados encontrados no presente estudo, em que a glicose não apresentou mudanças em 

virtude  da condição (Stroop ou documentário) e do tempo. Nossos resultados convergem com 

os achados de Smith et al. (2014) que utilizaram uma atividade cognitiva com 90 minutos de 

duração (AX-CPT) e não detectaram redução da glicose, tanto para o grupo que realizou 

atividade cognitiva como para o grupo controle. Portanto, considerando que as atividades 

cerebrais dependem da energia oriunda da glicose (GAILLIOT et al., 2007), podemos 

presumir que as tarefas utilizadas no presente estudo (Stroop/Documentário) produziram uma 

demanda metabólica cerebral semelhante. 

Assim como as alterações metabólicas, a atividade cognitiva parece influenciar 

também o comportamento de variáveis cardiovasculares, como a frequência cardíaca. Estudos 

utilizando tarefa cognitiva demonstraram aumento na frequência cardíaca média quando 

comparado à condição controle (Marcora et al., 2009; Pageaux et al., 2014; Smith et al., 2014; 

Pageaux et al., 2015). Resultados similares foram encontrados no presente estudo, haja vista 

que a FC apresentou aumento em relação ao tempo quando os sujeitos realizaram atividade 

cognitiva. Entretanto, esse aumento não teve efeito de condição. A condição controle também 
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acarretou em aumento da FC, sugerindo que ambas as tarefas ocasionaram o mesmo estresse 

cardiovascular.  

De forma similar, as variáveis psicofisiológicas também parecem ser influenciadas por 

atividades cognitivas que demandam foco e atenção, tal como demonstrado por Marcora et al. 

(2009). Esses autores reportaram que, após a atividade cognitiva, os sujeitos apresentaram 

aumento na fadiga percebida, sem que houvesse aumento no grupo controle. Resultados 

similares foram demonstrados por Smith et al. (2016) após o Stroop incongruente realizado 

por 30 minutos. Eles observaram que o aumento ocorreu apenas no grupo que realizou a 

tarefa cognitiva, mas sem aumento na fadiga percebida para o grupo controle. Esses 

resultados divergem dos achados de Smith et al. (2014), que relataram após a realização do  

Stroop incongruente não haver aumento na fadiga percebida para ambas as condições 

(experimental e controle). Assim, os dados da presente tese são parcialmente similares aos 

reportado por Marcora et al. (2009) e Smith et al. (2016), haja vista que houve um ES 

moderado para o efeito do momento (ES = 0,49), sendo que a condição com a tarefa cognitiva 

produziu um aumento na fadiga percebida de 75% enquanto para a condição controle esse 

aumento foi de 60%. Baseado nesses resultados, é plausível presumir que, apesar de não ser 

um achado universal, tarefa cognitiva leva a fadiga mental previamente ao exercício, como 

observado no presente estudo.   

Em contrataste com a fadiga mental, nós não encontramos efeito de tempo ou 

condição para a outra variável psicológica, a motivação. Esse resultado converge para os 

resultados reportados em estudos prévios (Marcora et al., 2009; Pageaux et al., 2013; Pageaux 

et al., 2014 e  Smith et al. 2016). Entretanto, encontramos apenas uma tendência para o efeito 

da condição, sendo que na condição controle, a motivação estava maior quando comparado a 

condição experimental. Esses achados sugerem que a motivação não é influenciada por uma 

tarefa cognitiva realizada previamente ao exercício.  
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7.2 Durante o exercício físico  

A realização de atividades cognitivas prévia ao exercício físico parece proporcionar 

alteração negativas no desempenho esportivo. Achados prévios têm sugerido que essa 

interferência no desempenho pode ocorrer por alterações em variáveis metabólicas, 

cardiovasculares e perceptivas durante a prática esportiva (Marcora et al., 2009; Pageaux et 

al., 2013; Browsberger et al., 2013; Pageaux et al., 2014; Smith et al. 2016). O prejuízo 

causado pela tarefa cognitiva no desempenho tem sido na ordem de 15% no exercício 

predominantemente aeróbio de carga constante (85% do �̇�O2max) (MARCORA et al., 2009), 

2,7% no exercício predominantemente aeróbio de intensidade auto-selecionada (teste 

contrarrelógio de 20 km de ciclismo) (PIRES et al., 2018) e 2,5% no exercício intervalado 

específico ao futebol (SMIT et al., 2014). A atividade cognitiva realizada por 30 minutos 

(Stroop incongruente) em nosso estudo produziu uma redução de 7,8% no tempo até exaustão 

para o exercício de carga constante realizado na condição de FM quando comparado com a 

condição DOC. Nesse sentido, embora não tenha atingido o nível de significância, a queda 

percentual no desempenho produzida pela atividade cognitiva observada parece ser similar 

aos resultados de estudos previamente publicados nessa temática.  

Possivelmente, o fato da redução no desempenho esportivo não ter alcançado o nível 

de significância pode ser explicado, pelo menos em parte, pelas pequenas mudanças que as 

intervenções experimentais causaram nas variáveis metabólicas, fisiológicas e perceptivas 

causadas no momento pré-exercício. Como um possível resultado, não foram detectados 

efeitos da condição para as concentrações de glicose sanguínea durante e ao término do 

exercício. Em contrapartida, houve um efeito do momento durante o exercício físico, sendo 

que apenas a condição FM (PLA) no momento 20 apresentou valores superiores ao pré-

exercício (Figura 4). Esses dados convergem para os resultados dos estudos utilizando o 
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enxágue bucal com CHO, que demonstraram não haver alteração significante nas 

concentrações de glicose sanguínea durante o exercício (ROLLO et al., 2010; GAM et al., 

2013). Desse modo, parece que as intervenções experimentais adotadas nesse estudo (fadiga 

mental e enxágue bucal com CHO) não foram capazes de alterar a captação da glicose 

sanguínea, como era esperado em virtude de uma possível demanda energética cerebral 

aumentada (GAILLIOT et al., 2007).   

Similar aos resultados apresentados em estudos prévios utilizando fadiga mental e 

exercício (MARCORA et al., 2009; PAGEAUX et al, 2015; SMITH et al., 2016), nossos 

sujeitos apresentaram aumento da FC ao longo do exercício de carga constante. Contudo, essa 

mudança não sofreu influência da condição ou interação. Marcora et al. (2009) demonstraram 

uma redução no tempo até exaustão para a condição fadiga mental em relação ao grupo 

controle. Os sujeitos pedalavam em uma intensidade a 80% da potência pico. Semelhante aos 

nossos dados houve aumento da FC em função do tempo sem, entretanto, efeito de condição. 

Por sua vez, Smith et al. (2016) observaram uma redução na distância percorrida no io-io test 

quando os sujeitos realizavam atividade cognitiva previamente, mas sem diferença 

significativa para a FC entre as condições FM ou PLA. Considerando a influência da 

utilização do enxágue bucal de CHO no comportamento da FC, resultados similares foram 

encontrados por Fares et al. (2011). Esses autores submeteram os sujeitos a um teste de carga 

constante com uma intensidade relativa a 60% da potência pico utilizando enxágue bucal com 

CHO ou placebo. Os testes foram realizados em duas condições diferentes, em jejum ou após 

realizar uma refeição rica em CHO (café da manhã). A utilização do enxágue com CHO foi 

capaz de promover um aumento no tempo até exaustão quando comparado à condição PLA 

tanto para a condição de jejum quanto após o café da manhã. Sendo esse aumento mais 

expressivo quando os sujeitos realizaram a atividade em jejum. Em relação a FC, os sujeitos 

apresentavam aumento da FC em relação ao tempo, contudo,  tanto a FC média quanto a FC 
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de pico não apresentaram diferença estatisticamente significante entre as condições. 

Coletivamente, esses achados sugerem que a sobrecarga no sistema cardiovascular, 

determinada no presente estudo pela resposta da FC durante exercício de carga constante até 

exaustão, parece não sofrer influencia da condição fadiga mental e tampouco ser influenciada 

pela utilização do enxágue bucal com carboidrato.  

Estudos prévios têm proposto que ambas as intervenções experimentais adotadas no 

presente estudo, fadiga mental e enxágue bucal com CHO, seriam capazes de influenciar 

algumas variáveis perceptivas ao longo do exercício (MARCORA et al., 2009; SINCLAIR et 

al., 2013; PAGEAUX et al., 2013). Tem sido postulado que tarefas cognitivas poderiam 

induzir a um estado psicofisiológico denominado fadiga mental, o qual é caracterizado pela 

falta de energia e aumento da sensação de cansaço (BOKSEN et al., 2008; MARCORA et al., 

2009; PAGEAUX et al., 2013). Supostamente, essas alterações no estado psicofisiológico 

seriam transferidas para o exercício físico, aumentando a percepção do esforço físico 

realizado. Assim, os indivíduos atingiriam precocemente valores máximos toleráveis de PSE 

e abandonariam a tarefa realizada, reduzindo, portanto, o desempenho físico. Essa redução do 

desempenho físico seria mediada pelo sistema nervoso central sem alterações no recrutamento 

muscular, como mensurado pela EMG. Por sua vez, enxágue bucal com CHO parece atuar nas 

áreas encefálicas relacionados ao foco e a atenção, as quais poderiam maximizar o 

desempenho físico (CHAMBERS et al., 2009). Além disso, enxágue bucal com CHO parece 

aumentar a EMG durante o exercício predominantemente aeróbio intenso (BASTOS-SILVA 

et al., 2016). Baseado nessas informações, a hipótese da presente Tese era que a utilização do 

enxágue bucal com carboidrato seria capaz de amenizar ou reverter o efeito deletério da 

fadiga mental no desempenho esportivo. Contudo, diferentemente da nossa hipótese inicial, os 

níveis de fadiga percebida e EMG sofreram apenas efeito do momento, sem, entretanto, ter 

havido efeito da condição ou interação. Achados prévios têm sugerido que os efeitos da fadiga 
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mental parecem ser tarefa dependente. Por exemplo, Pageaux et al. (2013) observaram que a 

fadiga mental aumentou a PSE no exercício de contração isométrica voluntária máxima de 

extensão de joelho apresentou redução no tempo até exaustão após a realização de tarefa 

cognitiva, ao passo que Martin et al. (2015) demonstraram que a fadiga mental não foi capaz 

de alterar a PSE e reduzir o desempenho em atividades predominantemente anaeróbias 

(ciclismo 3 minutos all out,  salto vertical com contra movimento e CVIM). Não obstante, 

tem sido demonstrado que o enxágue bucal com CHO não alterou a PSE e, 

consequentemente, o desempenho nos exercícios contrarrelógio de ciclismo durante 15 

minutos (JEFFERS et al., 2015), um contrarrelógio de 1h (BEELEN et al., 2009) e ciclismo 

all out com duração de 30 s (CHONG et al., 2011). Portanto, esses achados sugerem que o 

exercício físico de carga constante aumenta a fadiga percebida e EMG em função do tempo, 

de maneira semelhante em todas as condições experimentais estudadas. 

Outra variável perceptiva que parece sofrer influencia do exercício físico é a 

motivação. Marcora et al. (2009) demonstraram uma redução no desempenho quando 

realizado na condição de FM. Entretanto, não houve diferença para a motivação entre as 

condições experimentais do presente estudo. Resultados similares foram demonstrados por 

Pageaux et al. (2013), haja vista que esses autores não detectaram diferença para a motivação 

entre o grupo FM e o controle, apesar de uma redução de 13% no tempo até exaustão na 

CVIM de extensão do joelho. Isso os levou a sugerir que a piora no desempenho se deu pelo 

aumento na PSE na condição FM. Esses achados são parcialmente diferentes de Pires et al. 

(2018), que reportaram uma redução no nível de motivação após a realização da atividade 

cognitiva associado à uma redução no desempenho de um contrarrelógio de 20km. Esses 

dados divergem dos resultados encontrados no presente estudo, pois houve um aumento da 

motivação ao longo do tempo, mas sem diferença e interação entre as condições ao longo do 

exercício, nem tampouco ao término do exercício.  
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8.  Limitações 

O presente estudo possui algumas limitações que devem ser levadas em consideração. 

O tamanho amostral (n = 7) poderia ter influenciado o poder estatístico das análises 

realizadas. O cálculo do tamanho da amostra realizado com base no tempo até exaustão de um 

estudo prévio que utilizou  suplementação com carboidrato (NIKOPOULOS et al., 2004) 

identificou que seriam necessários 15 sujeitos para atingirmos o poder estatístico de 0,80. O 

Power effect calculado para tempo até exaustão e fadiga percebida foram 0,44 e 0,20 

respectivamente, Assim, calculamos o número de sujeitos necessários para se atingir para o 

mesmo poder estatístico. Seriam necessários 67 sujeitos, o que, operacionalmente, 

inviabilizaria a realização dessa Tese. Também seria importante mensurarmos algumas 

variáveis derivadas das trocas gasosas e da eletroencefalografia para aumentar a nossa 

compreensão acerca dos fenômenos estudados. Ao optarmos pela eletroencefalografia, como 

apresentado no Exame de Qualificação, deixamos de mensurar as trocas gasosas, haja vista 

que estudos prévios têm sugerido aplicação dessa técnica isoladamente em virtude da possível 

produção de ruídos gerados pelos campos magnéticos de outros equipamentos (FERRE et al., 

2001). Todavia, infelizmente, ao longo da coleta de dados o aparelho de eletroencefalograma 

apresentou problemas técnicos, os quais inviabilizaram a realização de medidas relacionadas a 

atividade elétrica cerebral.    

 

9. Conclusões 

 O objetivo da presente Tese de doutorado foi verificar a influência do enxágue com 

CHO sobre o desempenho, respostas fisiológicas e perceptivas no exercício físico 

predominantemente aeróbio realizado após uma atividade cognitiva frequentemente utilizada 

para induzir a fadiga mental. Com base nos achados e limitações da presente Tese é possível 
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concluir que a fadiga mental proporcionou apenas uma discreta (~7%) redução no tempo até 

exaustão no exercício de carga constante quando comparado à condição controle. Além disso, 

o enxágue com CHO não foi capaz de influenciar no desempenho do exercício de carga 

constante. Possivelmente, isso se deve ao fato de ambas as intervenções estudadas (fadiga 

mental e o enxágue com CHO) produziram apenas pequenas alterações nas variáveis 

fisiológicas e perceptivas antes e durante o exercício físico.  
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ANEXOS  

 

 

Visual Scale Analogue (VAS) 

 

Como está sua motivação no momento? 

 

                        

       Sem motivação                                       Extremamente motivado 

 

 

Como está o seu nível de fadiga no momento? 

 

                        

           Sem fadiga                                    Extremamente fadigado 

 

 

 

Como está o seu nível de fadiga mental no momento? 

 

                        

           Sem fadiga mental                               Extremamente fadigado mentalmente 
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PERCEPÇÃO SUBJETIVA DE ESFORÇO 

PSE 

 

6 - 

7     MUITO FÁCIL 

8  - 

9      FÁCIL 

10  -  

11     RELATIVAMENTE FÁCIL 

12  - 

13     LIGEIRAMENTE CANSATIVO 

14 - 

15     CANSATIVO 

16  - 

17     MUITO CANSATIVO 

18 - 

19     EXAUSTIVO 

20  - 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 
 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 
 

1. DADOS DO INDIVÍDUO 

Nome completo  

 

Sexo  Masculino 

  Feminino 

 
RG  

Data de nascimento  

Endereço completo  

CEP  

Fone  

e-mail  

 
 
2. RESPONSÁVEL LEGAL 

Nome completo  

Natureza (grau de parentesco, tutor, curador, etc.)  

 

Sexo  Masculino 

  Feminino 

 
RG  

Data de nascimento  

Endereço completo  

CEP  

Fone  

e-mail  

 
 
 
II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

 
1. Título do Projeto de Pesquisa 

Efeito ergogênico do enxágue com carboidrato sobre o desempenho durante exercício predominantemente 
aeróbio realizado em condição de fadiga mental: um estudo duplo-cego, cruzado e controlado por placebo. 

 
2. Pesquisador Responsável 

Rômulo Cássio de Moraes Bertuzzi. 

 
3. Cargo/Função 

Docente 

 
4. Avaliação do risco da pesquisa: 

 RISCO MÍNIMO  RISCO BAIXO x RISCO MÉDIO  RISCO MAIOR 

 (probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata ou tardia do estudo) 
 

5. Duração da Pesquisa 

12 meses 

 
 
III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO INDIVÍDUO OU SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A 
PESQUISA, DE FORMA CLARA E SIMPLES, CONSIGNANDO: 
 

1. Objetivos da pesquisa 

O objetivo desse estudo é verificar o efeito de diferentes atividades cognitivas no tempo 

até exaustão em exercícios de carga constante. 
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2. Procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a identificação dos 

procedimentos que são experimentais. 

 

 

Você realizará sete visitas ao laboratório.  Na primeira visita, será feita a avaliação 

antropométrica (peso, altura, percentual de gordura) e um teste máximo na bicicleta 

ergométrica. 

 

2ª e 3ª sessões: Você realizará familiarização com os procedimentos (testes submáximos e  

atividade cognitiva).  

 

4ª a 7ª sessões: você realizará os testes submáximos até exaustão, com utilização de enxágue 

bucal de carboidrato ou substância placebo.  

 

O teste máximo será feito na bicicleta ergométrica, será feito um aquecimento, e na sequência 

ocorrerá incremente de carga a cada minuto, até que se atinja a exaustão.  

 

Os testes submáximos serão realizados com intensidades relativas aos valores encontrados nos 

testes máximos. Sendo 55% da potência pico na bicicleta ergométrica. Os testes serão 

realizados até a exaustão voluntária. 

 

 

Você realizará enxágue bucal com uma substância contendo placebo ou carboidrato durante 

os testes e fará um enxágue com essa substância durante 10s e então irá descarta-la, sem que 

haja ingestão.  

 

Para análise de glicose, serão coletados 0,9 µL de sangue do seu dedo anelar. A coleta será 

feita com materiais descartáveis e por um avaliador experiente e qualificado para esse tipo de 

coleta. O avaliador utilizará luvas durante todo o procedimento.  

 

Nas sessões de 4 a 7, você realizará uma atividade cognitiva ou assistirá a um documentário. 

Ambas as atividades terão duração de 30 minutos. A atividade cognitiva é um teste 

denominado Stroop incongruente, que será realizado em um computador, onde será 
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apresentada nome de cores com letras coloridas e você deverá determinar qual a cor da letra e 

não o significado da palavra. 

 

Todos os testes serão acompanhados por, no mínimo, dois pesquisadores e um médico com 

experiência prévia nos procedimentos realizados. 

 

 

 

Desconfortos e riscos esperados.  

Em vista dos procedimentos aplicados, provavelmente existem poucos desconfortos. Um 

deles poderá ser o jejum prolongado (10h). Porém, você terá total liberdade para determinar o 

melhor horário para realização dos testes, de acordo com suas necessidades, o que 

possivelmente diminui o desconforto proporcionado. Outros possíveis riscos e desconfortos 

estão relacionados ao teste máximo e coleta de sangue. Dentre os possíveis desconfortos estão 

enjoos, náuseas e vômitos. Todavia, segundo dados do American College of Sports Medicine, 

menos de 1% da população americana apresenta desconforto extremo durante este tipo de 

teste. Os testes descritos acima são rotineiros em laboratórios de avaliação física, com poucos 

casos de desconforto excessivo por parte dos pacientes.  

 

Benefícios que poderão ser obtidos: Entre os principais benefícios estão: obtenção de 

índices que são frequentemente utilizados por indivíduos que visam a manutenção da saúde 

ou o aprimoramento do desempenho esportivo. Além de conhecer o efeito da utilização do 

enxágue bucal de carboidrato sobre o desempenho físico. Estes conhecimentos tornam-se 

úteis para uma melhor orientação e prescrição de treinamento.  Ao final dos testes e das 

análises, você terá acesso a todos os seus dados. Com os testes realizados, serão fornecidos 

valores VO2max, limiares metabólicos, frequência cardíaca máxima, composição corporal e 

tempo até exaustão nas diferentes condições. 

 

. 

 

 

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS 

DO SUJEITO DA PESQUISA: 
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1. Você terá acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e 

benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas: 

Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo e apenas serão 

divulgados em publicações científicas, não sendo mencionados dados pessoais. Caso 

deseje, você poderá pessoalmente tomar conhecimento dos resultados ao final das etapas 

do estudo, e/ou eventuais esclarecimentos sobre todos os procedimentos em qualquer fase 

do trabalho. 

2. Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar 

do estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência: 

Há a liberdade de desistir ou de interromper a colaboração neste estudo no momento em 

que desejar, sem necessidade de qualquer explicação. A desistência não causará nenhum 

prejuízo à saúde ou bem-estar físico, e ficamos à disposição para eventuais dúvidas, 

mesmo após o término do estudo ou da sua retirada dele. 

 

 

3. Salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade: 

Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo e apenas serão 

divulgados em publicações científicas, não sendo mencionados dados pessoais. Caso 

deseje, você poderá pessoalmente tomar conhecimento dos resultados ao final das etapas 

do estudo, e/ou eventuais esclarecimentos sobre todos os procedimentos em qualquer fase 

do trabalho. 

 

 

4. Disponibilidade de assistência no HU ou HCFMUSP, por eventuais danos à saúde, 

decorrentes da pesquisa: 

Qualquer possível desconforto provocado pelos procedimentos desta pesquisa será 

prontamente atendido no próprio local, e/ou em casos mais cuidadosos, terá assistência 

médica no Hospital Universitário (HU) ou na Faculdade de Medicina da USP – Hospital 

das Clínicas (HCFMUSP), sem qualquer ônus.  

  

 

.  
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V - INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS 

RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM 

CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS. 

Rômulo Cássio de Moraes Bertuzzi.  Endereço: Av. Prof. Melo de Morais, 65 – Cidade 

Universitária – São Paulo, SP. CEP: 05508-030. Fone: 3091-2304.  

Felipe Hardt. .  Endereço: Av. Prof. Melo de Morais, 65 – Cidade Universitária – São 

Paulo, SP. CEP: 05508-030. Fone: 3091-8793. 

Renata Gonçalves Silva.  Endereço: Rua Piloto, 475, Embu das Artes, SP. CEP: 06810-

060.  Fone: 4778-3195. 

Comitê de Ética e Pesquisa da Escola de Educação Física e Esporte – USP 

Av. Prof. Melo de Morais, 65 – Cidade Universitária – São Paulo, SP. CEP: 05508-030. 

Fone: 3091-3097 

e-mail: cep39@usp.br 

 

 

VI. - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 

- 

 

 

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me 

foi explicado, consinto em participar do presente Projeto de Pesquisa. 

 

 

 

 

São Paulo, _____/_____/_____ 

 

 

 

assinatura do sujeito da pesquisa  assinatura do pesquisador 

ou responsável legal  (carimbo ou nome legível) 
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