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Resumo 

A prática regular de exercícios físicos aumenta a 
capacidade cardiorrespiratória, previne e controla 
doenças como hipertensão e diabetes, além de também 
ser um fator importantíssimo no controle emocional e 
para a memória. Buscando demonstrar uma relação 
entre a prática de diferentes tipos de exercícios 
praticados de forma voluntária e melhora da memória de 
curto prazo foram testados cinco participantes inscritos 
nos projetos extensão sendo yoga, pilates e musculação. 
Todos ofertados pela Coordenadoria de Desportos e 
Recreação (CDR) da UEPG. A coleta de dados foi 
prejudicada pela pandemia de SARS-COV2, porém com 
os poucos dados coletados já se pode sugerir que a 
prática voluntária dos exercícios testados foi benéfica 
para a melhora da capacidade de memória avaliada. 

Introdução  

O cérebro é capaz de se adaptar a mudanças resultando 
em aprendizado e aquisição de habilidades. Evidências 
sugerem que a atividade física facilita a 
neuroplasticidade de certas estruturas do cérebro tendo 
como resultado ações sobre algumas funções cognitivas 
(HÖTTING; RÖDER, 2013). O sistema nervoso tem 
mecanismos retrógrados que podem influenciar as 
funções cerebrais (LISTA; SORRENTINO, 2010).  
Assim, a atividade física tem papel importante sobre o 
aprendizado e a memória. A relação entre cognição e 
exercício já foi estabelecida, porém os mecanismos que 
produzem estes benefícios, ainda não são bem 
compreendidos. Entre eles podem estar a neurogênese, 
a sinaptogênese e a angiogênese que são controlados 
por mecanismos moleculares, entre eles o BDNF, IGF-1, 
hormônios e segundos mensageiros (LISTA; 
SORRENTINO, 2010). 

Material e Métodos 

Para realização da pesquisa foram convidados maiores 
de 18 anos do sexo feminino e masculino que aderiram 
voluntariamente aos projetos ofertados pela CDR. 
Projeto foi aprovado pelo CEP/UEPG - CAAE 
89958818.4.0000.0105. Para a avaliação da motivação 
para a prática de atividades físicas foram utilizados dois 
instrumentos o “Escala de motivação à prática de 
atividade física” (MPAM-R) (GONÇALVES; ALCHIERI, 
2010) e o “Questionário de Regulação de 
Comportamento no Exercício Físico-3” (BREQ-3) 
(GUEDES; SOFIATI, 2015). Para avaliação da memória 
verbal foram realizados o teste de aprendizagem 
auditivo-verbal de Rey (RALVT) e o teste de memória 
lógica (WMS-R) (LEZAK; HOWEISON; LORING, 2004; 

WECHSLER, 1987). Foram mensuradas a massa 
corporal, a estatura e o perímetro da cintura e do quadril. 
(GUEDES; GUEDES, 2006) 

Resultados e Discussão 

Cinco participantes realizaram as avaliações, duas no 
projeto de yoga com, 21 e 24 anos, ambas se 
enquadram em obesidade (FERREIRA, 2013) e 
próximas do risco cardiovascular (ACSM’S, 
GUIDELINES, 1985). Dois em musculação, ambos com 
20 anos e se enquadram em massas corporais ideais 
(FERREIRA, 2013) assim como na relação cintura 
quadril (ACSM’S, GUIDELINES, 1985). Uma no projeto 
de Pilates com 68 anos que se enquadra em obesidade 
e com risco cardiovascular (FERREIRA, 2013) 
(ACSM’S, GUIDELINES, 1985). Em relação às 
avaliações de memória todos os participantes tiveram a 
tendência exponencial crescente em relação aos 
acertos. Não foi possível finalizar a pesquisa (90 dias) e 
tampouco incluir o grupo controle devido à pandemia de 
SARS-COV2. 

Conclusão ou Conclusões 

Para uma análise mais segura seria necessária a 
finalização da coleta de dados. Mas com os resultados 
obtidos se pode sugerir que existiram melhoras 
cognitivas quando o exercício físico é relacionado com a 
memória de curto prazo. 
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