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Resumo 

Enquadramento: Sedentarismo e inatividade física nos adolescentes são cada 

vez mais elevados (HBSC, 2018; Loureiro et al., 2021), trazendo problemas para 

a saúde física e saúde mental (WHO, 2020). O HIIT demonstra que apesar de 

ser uma metodologia rápida e de aplicação e execução fácil traz benefícios muito 

positivos para os adolescentes (O’Donovan et al., 2010; Jung et al. 2014). 

Metodologia: O presente estudo utilizou o questionário de avaliação da 

Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (versão reduzida); Avaliação 

da Composição Corporal e Avaliação da Aptidão Física. Participaram no estudo 

43 alunos, da escola Secundária Diogo Gouveia, de Beja. Tendo sido aplicado 

um protocolo de HIIT com uma duração de 8 semanas. Com idades entre os 16 

e os 18 anos (16.77 ± 0.61 anos), onde 53.5% (n=23) são rapazes e 46.5% 

raparigas (n=20).  

Resultados: O presente estudo demonstrou que a prática de atividade física 

principalmente se for vigorosa como o treino intervalado de alta intensidade traz 

melhorias e benefícios para a aptidão física e capacidade cognitiva (i.e., 

atenção).  

Conclusões: O programa de treino intervalado de alta intensidade independente 

do protocolo e metodologia atualizada proporcionou melhorias na aptidão física, 

capacidade cognitiva e composição corporal dos adolescentes. 

Palavras-Chave: Treino intervalado de alta intensidade, HIIT, exercício físico, 

aptidão física, atenção, capacidade cognitiva, adolescentes, escola 
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Abstract 

Background: The values of sedentary lifestyle and physical inactivity in 

adolescents are increasingly high (HBSC, 2018; Loureiro et al., 2021), bringing 

problems to physical and mental health (WHO, 2020). HIIT demonstrates that 

despite being a quick methodology that is easy to apply and execute, it brings 

very positive benefits for adolescents (O'Donovan et al., 2010; Jung et al. 2014). 

Methodology: This study used the Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

assessment questionnaire (short version); Body Composition Assessment and 

Physical Fitness Assessment. Forty-three students from the Diogo Gouveia 

Secondary School in Beja participated in the study. An 8-week HIIT protocol was 

formed. With ages between 16 and 18 years (16.77 ± 0.61 years), where 53.5% 

(n = 23) are boys and 46.5% are girls (n = 20). 

Results: The present study states that the practice of physical activity is mainly 

vigorous as the high intensity interval training brings improvements and benefits 

for physical fitness and cognitive capacity (i.e., attention). 

Conclusions: The high-intensity interval training program regardless of the 

protocol and updated methodology provided improvements in physical fitness, 

cognitive capacity and body composition in adolescents. 

Keywords: High-intensity interval training, HIIT, physical exercise, physical 

fitness, attention, cognitive ability, adolescents, school 
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Capítulo I - Introdução 

A inatividade física está a tornar-se numa das maiores preocupações 

mundiais do século XXI e provavelmente também das próximas décadas. Muitos 

países vão encarar graves problemas de saúde pública. Uma vez que, em 2019, 

80% dos adolescentes que frequentam a escola são inativos/sedentários e não 

cumprem as recomendações de atividade física diária. Estima-se que se a 

tendência destes números continuarem a subir, a meta global que foi acordada 

no ano de 2018, pela Assembleia Mundial da Saúde, numa redução de menos 

70% até 2030 não será alcançada (OMS, 2019). 

Revela-se assim a grande importância em mostrar que a prática de 

atividade física é fundamental para combater a inatividade física, problemas 

psicológicos, sociais e académicos, motivando para adotar estilos de vida mais 

saudáveis. 

O propósito deste estudo é o de analisar e compreender os valores da 

saúde física, capacidade cognitiva e do rendimento académico, mostrando a 

realidade que temos hoje em dia com adolescentes estudantes do Ensino 

Secundário da região do Alentejo no distrito de Beja, Portugal. 

O estudo torna-se assim fundamental para a avaliação da saúde pública, 

aumento do gosto pela realização de atividade física, promoção da prática de 

exercício físico e de estilos de vida ativos. Neste sentido, pretende apresentar 

benefícios ao nível da aptidão física, capacidade cognitiva e rendimento 

académico. 

A presente dissertação enquadra-se no âmbito do Mestrado em Atividade 

Física e Saúde e propõem analisar os efeitos do treino intervalado de alta 

intensidade (HIIT) na aptidão física e capacidade cognitiva de adolescentes da 

cidade de Beja, Portugal. 

O documento encontra-se organizado em seis capítulos, introdução, 

enquadramento teórico, metodologia de investigação, resultados, discussão 

geral e conclusões. No primeiro capítulo, introdução, é apresentado a definição 

do problema de investigação e os objetivos do estudo. No segundo capítulo, 

enquadramento teórico, evidenciam-se temas relacionados com a atividade 
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física e exercício físico, rendimento académico, motivação, atenção e 

concentração, aptidão física e treino intervalado de alta intensidade, no sentido 

de contextualizar a investigação e definir as variáveis do estudo. No terceiro 

capítulo, metodologia de investigação, estão expostos o desenho e 

procedimentos da investigação, onde é apresentada uma breve descrição do 

contexto em que o estudo se realiza, a descrição da população alvo, os 

instrumentos utilizados e os processos associados à análise dos dados. No 

quarto capítulo, incluem-se os artigos realizados através da pergunta de partida. 

No quinto capítulo, é apresentada a discussão geral em que estabelece uma 

relação entre os resultados obtidos e o que está evidenciado na literatura 

científica. Nesse mesmo capítulo, são ainda expostas sugestões para futuras 

investigações. Por fim, no sexto capítulo, são apresentadas as principais 

conclusões de todo o trabalho desenvolvido. Todos os autores referidos ao longo 

da presente dissertação estão devidamente referenciados no final do documento 

na seção de Referências. 
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1. Definição do Problema de Investigação e Objetivos 

1.1. Problema 

Hoje o mundo depara-se com uma realidade atípica, em que uma 

pandemia desencadeia diariamente enormes desafios para a saúde física e 

mental da sociedade. Pandemia essa que influencia rotinas e emoções na 

população jovem e potencia o surgimento de consequências negativas 

provenientes da massificação de comportamentos de risco, como o 

sedentarismo. Nos últimos anos, a taxa de sedentarismo e de aparecimento de 

problemas psicológicos tem aumentado significativamente, dados que invocam 

a uma especial atenção e necessidade eminente de intervenção.   

Dada a anterior apreciação, justifica-se assim a importância no 

desenvolvimento de metodologias inovadoras capazes de mudar o panorama 

apresentado. Assim, a proposta apresentada remete para a pertinência de 

compreender e aumentar o conhecimento sobre os efeitos do treino intervalado 

de alta intensidade (HIIT) na aptidão física e capacidade de cognitiva 

(especificamente atenção e concentração) em adolescentes. 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo Geral  

O presente estudo teve como objetivo analisar os efeitos do treino 

intervalado de alta intensidade (HIIT) na aptidão física e capacidade cognitiva 

em adolescentes da cidade de Beja, Portugal. 

De acordo com o objetivo geral e com recurso a evidências científicas, 

foram elaborados os objetivos específicos que fundamentaram a elaboração do 

presente trabalho. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

1. Caracterizar o nível de atividade física, aptidão física e atenção de 

adolescentes saudáveis da cidade de Beja, Portugal. 
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2. Analisar os efeitos do HIIT na capacidade cognitiva de adolescentes 

saudáveis da cidade de Beja, Portugal. 

3. Analisar os efeitos do HIIT no índice de massa corporal e capacidade 

aeróbia de adolescentes saudáveis da cidade de Beja, Portugal. 

 

1.3. Metodologia 

Com o objetivo de analisar o efeito do HIIT na aptidão física e capacidade 

cognitiva de adolescentes saudáveis da cidade de Beja (Portugal), foi 

desenvolvido um estudo de intervenção, implementado numa escola secundária 

(Escola Secundária Diogo de Gouveia) em 2 turmas de educação física. Para a 

investigação ser concretizada, recorreu-se primariamente a apresentação ao 

comité de ética do Instituto Politécnico de Beja, para obtenção de aprovação do 

projeto, seguidamente procedeu-se à seleção da escola para implementação e, 

posteriormente, foi realizada a apresentação do programa ao diretor da escola, 

professores, encarregados de educação e alunos. O delineamento do programa 

de intervenção foi sustentado por análise de evidências científicas e de 

experiência de professores e investigadores especializados na área. Antes de 

iniciar a intervenção, procedeu-se à realização de avaliações iniciais tendo sido 

aplicados questionários a alunos, encarregados de educação e professores. O 

objetivo da aplicação dos questionários foi no sentido de analisar e avaliar a 

perceção que os alunos tinham da sua condição física e da capacidade de 

atenção e concentração; e a perceção que os encarregados de educação e 

professores tinham da condição física e capacidade de atenção e concentração 

dos alunos. Posteriormente foram realizadas avaliações antropométricas e de 

aptidão física (i.e., altura, medições na bioimpedância, perímetro da cintura, 

pressão arterial, flexibilidade, força membros inferiores e superiores, agilidade e 

capacidade aeróbia) aos alunos, participantes do programa. Concluídas as 

avaliações iniciais, procedeu-se à implementação do programa de HIIT. O 

programa foi realizado durante 8 semanas, contemplou 20 minutos por sessão, 

2x/semana com uma intensidade vigorosa (>85%HRmax). Em cada sessão 

foram realizadas 3 séries (6 exercícios) de 20 segundos de atividade e 10 

segundos de recuperação. Entre séries foram aplicados 3 minutos de descanso 



17 
 

e nesse tempo era registado o número de sprints realizados durante cada série.  

Os exercícios realizados variaram entre sprints, agachamento com salto, 

jumping jacks, lunge com salto, flexões, mountain climbers, entre outros. A 

frequência cardíaca (FC) foi monitorizada através de um dispositivo inercial 

Wimofit®, onde os valores de cada aluno eram projetados numa parede de modo 

a que os alunos verificassem a sua FC e ajustassem sempre que necessário 

para estarem na intensidade solicitada. A aplicação dos instrumentos e recolha 

de dados decorreram durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2020. 
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Capítulo II - Enquadramento teórico 

O formato da presente dissertação conduziu à exposição de literatura 

como síntese necessária para a contextualização do tema. Assim sendo, 

considerou-se pertinente a realização de um enquadramento teórico mais 

aprofundado do tema em estudo, expondo conceitos relevantes para uma melhor 

compreensão desta investigação. 

 

1. Atividade Física e Exercício Físico 

A atividade física (AF) é definida como qualquer movimento músculo-

esquelético que resulta num gasto energético. A mesma inclui atividades que 

sejam realizadas durante o trabalho, a jogar, tarefas domésticas, viagens e 

atividades de lazer (ACSM, 2018; WHO, 2018, 2020). Para crianças e 

adolescentes a AF pode ser realizada através da recreação e lazer (i.e., 

brincadeiras, jogos, desporto ou exercício planeado), educação física, meio de 

transporte (i.e., andar, bicicleta) ou tarefas domésticas (Bull et al., 2020; WHO, 

2020). As recentes diretrizes da WHO (2020) afirmam que a AF beneficia a 

saúde das crianças e adolescentes na melhoria da aptidão física (i.e., aptidão 

cardiorrespiratória, aptidão muscular), saúde cardio metabólica (i.e., pressão 

arterial, dislipidemia, glicose e resistência à insulina), saúde óssea, resultados 

cognitivos (i.e., desempenho académico, função executiva), saúde mental (i.e., 

sintomas reduzidos) e redução da adiposidade. É ainda afirmado que a AF está 

positivamente associada a melhorias físicas, mentais e cognitivas (i.e., 

capacidade de raciocínio, atenção, concentração), refletindo resultados 

benéficos para a saúde (Bull et al., 2020). 

A AF e a saúde mental são consideradas como elementos fundamentais 

para o desenvolvimento dos jovens, melhorando a autoestima, o bem-estar 

psicológico e bem-estar psicossocial sem recurso a ingestão de medicamentos 

(Biddle & Asare, 2011; WHO, 2019). Estudos recentes (Bell et al., 2019; 

Rodriguez-Ayllon et al., 2019), mostram que o aumento do nível de atividade 

física em adolescentes reduz condições ou problemas que interferem com a 

saúde mental. A relação mencionada proporciona ainda benefícios ao nível sócio 
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emocional e académicos. Além disso, o facto de um adolescente ser ativo 

através de práticas de exercício físico bem fundamentadas, reforça a 

probabilidade de ser um adulto fisicamente ativo, com um estado mental e 

emocional saudável (Biddle & Asare, 2011; Hosker et al., 2018). Deste modo, 

parece ser consensual que o aumento de AF e a diminuição do comportamento 

sedentário equilibram a saúde mental das crianças e dos adolescentes 

(Rodriguez-Ayllon et al., 2019). 

O exercício físico (EF) é muitas vezes confundido com a AF, sucedendo 

este a uma subcategoria da AF planeada, estruturada e repetitiva com objetivo 

de manter e melhorar uma ou mais componentes da aptidão física (ACSM, 2018; 

WHO, 2018, 2020). Segundo a WHO (2020), o “exercício” e o “treino de 

exercício” são frequentemente utilizados e são considerados como AF realizada 

durante o tempo de lazer, com o objetivo primordial de melhorar ou manter a 

forma física, o desempenho físico e a saúde.  

A AF está associada a um número considerável de benefícios para a 

saúde física em jovens. Como os benefícios fisiológicos e psicológicos estão 

relacionados com estilos de vida ativos (Janssen & Leblanc, 2010; Lees & 

Hopkins, 2013; WHO, 2010), ajudam a controlar os sintomas de ansiedade e 

depressão. Mas também auxiliam o desenvolvimento social de autoexpressão, 

confiança e interação social (WHO, 2010). A prática de AF tem diminuído a um 

ritmo preocupante nos adolescentes, em que cada vez praticam menos atividade 

física (NSCA, 2018). Segundo HBSC (2018), existe uma diminuição dos valores 

da prática de atividade física, sendo os rapazes mais ativos que as raparigas.  

A WHO (2016) reforça que a atividade física é essencial para o bem-estar 

tanto a curto com a longo prazo, tanto físico como psicológico, como ainda 

melhora o rendimento académico como a função cognitiva. A AF ainda articulada 

com o aumento de autoestima, de saúde musculosquelética e cardiovascular, 

reduzindo ansiedade e depressão de adolescentes. Os adolescentes com bons 

hábitos de prática de atividade física, terão maior probabilidade de manter os 

bons hábitos enquanto adultos. O excesso de peso, obesidade e doenças 

crónicas (diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e vários tipos de 

cancro) estão associados a baixos níveis de AF e ao comportamento sedentário. 

As linhas orientadoras da WHO (2020) e Bull et al. (2020), para crianças e 
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adolescentes sugerem fazer pelo menos uma média de 60 minutos/dia de 

atividade física moderada a vigorosa, principalmente aeróbia ao longo da 

semana. Reforçam ainda a importância de realizar atividade aeróbia de 

intensidade vigorosa, tal como fortalecimento muscular pelo menos 3 dias por 

semana. No entanto, lamentavelmente, a grande maioria dos adolescentes 

(80%) pertencentes à região europeia da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

não cumpre estas recomendações (WHO, 2016). Deste modo, a importância da 

promoção de estilos ativos na adolescência é salientada, principalmente em 

raparigas cujos valores são mais baixos de prática de AF na adolescência 

(HBSC, 2018). 

 

1.1. Inatividade Física e Sedentarismo 

A inatividade física (IF) é caracterizada pelo nível de AF insuficiente para 

satisfazer as recomendações de AF (Bull et al., 2020; WHO, 2020). É 

considerada como um dos maiores fatores de risco para a mortalidade global, 

aumentando cada vez mais em vários países (WHO, 2018). A inatividade física 

é um dos grandes fatores para problemas de saúde não só relacionados com o 

excesso de peso, como também com o bem-estar físico e mental (WHO, 2016). 

As mais recentes diretrizes da OMS dividem o sedentarismo em duas categorias: 

(i) tempo de ecrã sedentário; (ii) comportamento sedentário. O tempo de ecrã 

sedentário, caracterizado pelo tempo gasto a ver entretenimento no ecrã, 

sentado, reclinado ou deitado. Não inclui jogos ativos baseados em ecrãs, onde 

a AF ou o movimento são necessários (Bull et al., 2020; WHO, 2020), o 

comportamento sedentário é caracterizado por um gasto energético abaixo de 

1.5 MET, como sentar ou deitar (Bull et al., 2020; WHO, 2018, 2020), trabalhos 

de escritório baseados em secretárias, conduzir um carro, ver televisão (Bull et 

al., 2020; WHO, 2020). Sendo caracterizado como tempo gasto sentado ou 

deitado com baixo gasto energético, enquanto acordado, em ambientes 

educativos ou domésticos (Bull et al., 2020; WHO, 2020). Desse modo, manter 

um comportamento sedentário prolongado está associado a problemas de saúde 

e de aptidão física (WHO, 2018). Nomeadamente, o aumento da adiposidade, 

saúde cardio metabólica mais reduzida, assim como os níveis de aptidão física, 

conduta comportamental/comportamento pró-social e redução da duração do 
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sono (WHO, 2020). As novas recomendações para crianças e adolescentes 

passam por limitar a quantidade de tempo gasto a serem sedentários, 

principalmente a quantidade de tempo ao ecrã (Bull et al., 2020; WHO, 2020). 

Sendo este descrito e considerado o maior fator de risco de mortalidade, 

independente da atividade física, a inatividade física é razão atribuída à morte 

de milhões de pessoas (WHO, 2018). 

Apesar dos benefícios de um estilo de vida ativo, a IF é predominante nos 

adolescentes (Hobbs et al., 2014). De facto, em 2016 mais de 80% dos 

adolescentes não cumpriram com as diretrizes internacionais de atividade física 

por dia (Guthold et al., 2019), mostrando que a IF é um dos grandes fatores de 

risco para desenvolver doenças crónicas (NSCA, 2018). O comportamento 

sedentário é dos maiores causadores de problemas de saúde física e/ou mental 

(WHO, 2018). Desse modo, evidências científicas mostram a necessidade de ser 

desenvolvida uma estratégia inovadora para envolver os adolescentes em 

atividade física, providenciando benefícios para a saúde e soluções efetivas para 

a inatividade (Costigan et al., 2016). 

 

1.2. Atividade Física Insuficiente em Portugal 

Anteriormente já foi referido que, à escala mundial, a prática de atividade 

física tem decaído nos adolescentes. Portugal assume uma densidade 

populacional de 10 295 909 milhões de pessoas, onde 545 322 mil 

correspondem a adolescentes (5.29% da população Portuguesa) (INE, 2020). 

De acordo com a WHO (2019), em 2016 a prevalência de atividade física 

insuficiente (AFI) em adolescentes portugueses (Figura 1) mostra que Portugal 

é um dos países mais alarmantes, onde 84.3% de adolescentes têm AFI. Estes 

dados demonstram que as raparigas (90.7%) em comparação com os rapazes 

(78.1%) continuam a ter os valores de AFI mais elevados. 

 
Figura 1 - Prevalência da Atividade Física Insuficiente (WHO, 2019) 
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1.3. Atividade Física e Rendimento Académico 

O conhecimento é representado como uma marca positiva de bem-estar 

e de saúde (Esteban-Cornejo et al., 2014), revelando a sua pertinência na 

adolescência como fator preditivo para adultos saudáveis. Neste sentido, 

estudantes com baixo desempenho académico estão associados a maiores 

problemas na saúde mental (Agnafors et al., 2020), como a morbidade, 

mortalidade, ansiedade, depressão, stress psicológico, doenças cardíacas, entre 

outros (Esteban-Cornejo et al., 2014). Por outro lado, um elevado desempenho 

académico induz a maior autoestima e autoconceito. Deste modo e no sentido 

de existir reforço no que respeita a prestação cognitiva, assume-se como crucial 

durante a adolescência a adoção de estilos de vida ativos, em que a prática 

regular de atividade física deve ser cumprida (Esteban-Cornejo et al., 2014). A 

AF traz benefícios para o ambiente escolar, tendo influência no comportamento 

exercido durante as aulas para os adolescentes, independentemente da situação 

socioeconómica dos pais. Mesmo adolescentes inseridos em ambientes débeis 

que geralmente têm níveis baixos de AF, conseguem melhorá-los na escola, 

nomeadamente nas aulas de educação física (Wassenaar et al., 2019). 

Recentemente a HBSC (2018) mostrou que em Portugal a situação não fora 

diferente, verificando-se uma relação entre a atividade física moderada a 

vigorosa (AFMV) e o nível socioeconómico. Jovens que apresentavam maiores 

índices de prática de AFMV eram aqueles com nível mais elevado de ambos os 

sexos. Assim, parece ser pertinente que aulas de educação física incorporem AF 

vigorosa de modo a potenciar o aumento dos níveis de AF e o desempenho 

cognitivo (Wassenaar et al., 2019). Na mesma linha de pensamento, AF vigorosa 

tem sido sugerida como uma abordagem viável e sustentável para providenciar 

benefícios comportamentais (i.e., ansiedade, depressão) e neurocognitivos (i.e., 

atenção, concentração) em adolescentes com problemas de hiperatividade ou 

de atenção (Cornelius et al., 2017; Fedewa, Alicia & Ahn, 2011; Piercy et al., 

2018; Tomporowski et al., 2011). Além disso, AF aumenta o rendimento na sala 

de aula e melhora o comportamento nas tarefas, na cooperação e na 

predisposição académica (Smith & Shapiro, 2015).  
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2. Motivação 

Para os adolescentes, a AF e o rendimento académico são importantes 

para serem ativos e saudáveis fisicamente e mentalmente, mas para serem 

alunos e praticantes com sucesso é necessário existir motivação. E a motivação 

para Knapik (2011) é definida pela mobilização da energia e esforço em busca 

de um objetivo. A motivação leva a que o individuo tome determinadas atitudes, 

devido a um conjunto de razões ou motivos que induz, incentiva, estimula ou que 

provoca algum tipo de ação ou comportamento humano (Maximiano, 2000). 

Vallerand (2007) afirma que a motivação não tem influência em fatores 

sociais, mas sim em como as pessoas interpretam os fatores, facilitando as 

competências, autonomia e os relacionamentos. Pode trazer consequências 

positivas importantes a nível afetivo, cognitivo e comportamental. Quanto mais 

elevado for a motivação, mais positivos serão os resultados. O pior inimigo da 

motivação é apresentado pela falta de objetivos, onde o foco e o rumo são ténues 

(Estanque, 2019). A motivação é composta pela motivação intrínseca (i.e., 

realizar algo para o seu próprio bem) e motivação extrínseca (i.e., fazer algo 

como um meio para atingir um fim) (Vallerand, 2007). 

 

2.1. Motivação Intrínseca 

A motivação intrínseca é caracterizada por 3 tipos: (i) motivação intrínseca 

para saber, (ii) motivação intrínseca para realizar tarefas e (iii) motivação 

intrínseca para experimentar o estímulo. A motivação intrínseca para saber é 

apresentada através da realização de uma atividade por prazer e pela satisfação 

de aprender/explorar algo novo. A motivação intrínseca para realizar tarefas 

envolve uma atividade praticada para o prazer e para a satisfação de se superar 

e realizar essa tarefa. E, por último, a motivação intrínseca para experimentar o 

estímulo ou a estimulação através do trabalho ou da tarefa que lhe permite 

experimentar sensações diferentes (i.e., estímulos sensoriais) (Vallerand, 2007). 

As pessoas com motivação intrínseca agem pela força interior, não dependendo 

de estímulos externos, são autodeterminantes e têm objetivos próprios, capazes 
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de controlar os impulsos e escolher o que compensa para o seu futuro 

(Estanque, 2019). 

 

2.2. Motivação Extrínseca 

A motivação extrínseca enquanto recompensa extrínseca prejudica a 

motivação interna, exceto quando a motivação interna é elevada. Nos 

desportistas cujos níveis de motivação intrínsecos são mais baixos, a prática em 

atividade desportiva aumenta as recompensas externas. As recompensas 

extrínsecas afetam a motivação intrínseca de duas maneiras: (i) diminuindo a 

motivação intrínseca quando percebem a mudança de controlo interno a externo; 

(ii) aumentando quando a recompensa externa dá a informação que permite 

aumentar a competência (Martínez & Chirivella, 2003). 

 

2.3. Motivação e Atividade Física 

A motivação inserida na prática de atividade física não é um tema novo 

na literatura (Vallerand, 2007). A motivação revela ser um dos fatores mais 

importantes para a melhoria e aumento dos níveis de AF (Rhodes et al., 2017). 

Maioritariamente, a motivação intrínseca mostra que o aumento do nível de AF 

é uma necessidade nas aulas de educação física a ser trabalhada (Sevil et al., 

2018). Duncan et al. (2015), mostram que tanto a motivação intrínseca, como a 

extrínseca tem um impacto positivo no comportamento de AF. A motivação das 

crianças e jovens em contexto escolar deve ser influenciada pela prática de 

atividade física, que irá permitir aos alunos uma motivação positiva, tornando-os 

mais ativos (Dishman et al., 2018). Curiosamente em Portugal, ao longo da 

última década, tem-se constatado que o gosto e a motivação pela escola têm 

vindo a diminuir. Nesta medida, as raparigas demonstram gostar mais da escola 

que os rapazes, sendo um país com valores abaixo da média europeia (HBSC, 

2018).   
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3. Aptidão Física 

Aptidão física é caracterizada por várias áreas que relacionam a saúde e 

a habilidade motora. Tendo como componentes importantes para a saúde a 

resistência cardiorrespiratória, resistência muscular, força muscular, composição 

corporal e a flexibilidade (Caspersen et al., 1985). Os adolescentes que têm 

elevados níveis da aptidão física demostram ter uma melhoria na cognição e no 

rendimento académico, através de métodos psicológicos, fisiológicos e métodos 

de aprendizagem (Hillman et al., 2008). 

A aptidão física revela uma associação positiva com a autoestima, 

capacidade cognitiva, mas também na prevenção de adiposidade, doenças 

cardiovasculares e fatores de risco metabólicos. Assim, importa salientar a 

importância do desenvolvimento das componentes da aptidão física nas aulas 

de Educação Física (Smith et al., 2014). É considerado ainda muito importante 

o trabalho de coordenação motora, visto estar proporcionalmente relacionado 

com o peso corporal, aptidão cardiorrespiratória e músculo-esquelética na 

adolescência, contribuindo para resultados na saúde ao longo da vida (Cattuzzo 

et al., 2016). 

 

4. Capacidade de Atenção e Concentração 

Para Mirsky (1987), a atenção é um processo cognitivo pelo qual o 

intelecto focaliza e seleciona estímulos, estabelecendo relação entre eles. 

Frequentemente recebemos estímulos provenientes das mais diversas fontes, 

porém damos atenção apenas a alguns deles. Além da atenção concentrada, em 

que se seleciona e processa apenas um estímulo, também pode existir atenção 

dividida, em que são selecionados e processados diversos estímulos em 

simultâneo. Já Lerner (1989) afirma que a atenção é uma função cognitiva, 

cerebral, cujo intuito é selecionar entre a vaga das estimulações sensoriais que 

chegam simultaneamente ao cérebro, mas também as que são úteis e 

pertinentes para a realização de uma atividade motora ou mental, surgindo como 

uma propriedade sensorial do cérebro. 
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Segundo Vanhelst et al. (2016), a atenção é definida pelo processo 

comportamental e cognitivo da concentração numa tarefa sem que o ambiente o 

perturbe. Buehner et al. (2006), defende que a capacidade de manter atenção 

com precisão num determinado estímulo é chamada de concentração, enquanto 

que o desempenhar uma tarefa com altos níveis de concentração e por longo 

tempo é chamado de atenção, necessário para o sucesso de um conjunto de 

tarefas (Blotenberg & Schmidt-Atzert, 2020). Os significados dos dois termos 

apesar de relacionados, constituem algumas diferenças. A atenção está mais 

relacionada com a primeira reação e aborda maioritariamente o estado de alerta, 

já a concentração destaca o foco e a observação prolongada (Barkley, 2015). 

Os adolescentes com défices de atenção têm grandes dificuldades em 

concretizar estas tarefas. Distraem-se com os estímulos irrelevantes, têm 

problemas na organização dos estímulos e não mantém a atenção durante 

tempo suficiente para captar corretamente os estímulos (Lerner, 1989). 

A atenção não é vista como um processo isolado, mas sim como um 

mecanismo regulador do processamento de informação. Embora alguns autores 

defendam a existência de um défice primário de atenção, segundo Douglas 

(1989, in Fonseca, 1998) a incapacidade de manter a atenção está associada a 

um défice de autorregulação. As dificuldades em manter a concentração e 

dificuldades na captação de informação são apresentadas, como também um 

desempenho bastante débil em tarefas que despertam pouco interesse ou 

associadas a diversos fatores que facilitam uma maior distração (i.e., situações 

que requerem atenção por longos períodos de tempo, a realização de tarefas 

repetitivas ou quando existem ruídos) (Villar, 1998). Quando interrompidas por 

outros estímulos, apresentam uma maior lentidão em retomar a tarefa, 

esquecendo-se facilmente das tarefas propostas ou exigidas (APA, 2013). 

A falta de atenção pode influenciar também as relações sociais. Uma vez 

que existe pouco foco em conversas paralelas, há mudança frequente de 

assunto, e a dificuldade para cumprimento de regras (APA, 2013). No que 

concerne à avaliação psicológica dos défices de atenção, esta surge associada 

a uma perturbação de hiperatividade, tratando-se assim de uma Perturbação de 

Hiperatividade com Défice de Atenção (APA, 2013). 
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4.1. Relação da Capacidade de Atenção e Concentração com 
Atividade Física 

A atenção e a atividade física revelam uma associação positiva nos 

adolescentes, em que quanto maior for a sua capacidade de atenção, maior é a 

atenção na realização de AFMV com regularidade (Vanhelst et al., 2016). Esta 

capacidade torna-se particularmente benéfica no desenvolvimento de tarefas 

cognitivas e no desempenho académico (i.e., comportamento em sala de aula) 

(Booth et al., 2013; Vanhelst et al., 2016). 

Crianças e adolescentes com baixos níveis no domínio de concentração 

e atenção demonstram ter melhorias ao nível da atenção quando praticam 

exercício físico intenso. Assim, parece ser uma metodologia eficiente na medida 

em que a atenção é apresentada como importante no desempenho escolar, 

ajudando na melhoria da concentração do aluno (Silva et al., 2015). 

Vários estudos demonstram os efeitos positivos que a prática de AF tem 

nas habilidades cognitivas como a atenção e a concentração, memória, 

flexibilidade ou controlo inibitório (Altenburg et al., 2016; Best, 2010; Budde et 

al., 2008; Janssen et al., 2014; Li et al., 2017; Scudder et al., 2014; Scudder et 

al., 2014; Tine, 2014; Tomporowski et al., 2011; Trudeau & Roy, 2008; Vanhelst 

et al., 2016; Verret et al., 2012), na infância e adolescência. Outros estudos 

relacionam ainda a atenção e concentração com a aptidão física, observando 

que a capacidade cardiorrespiratória é uma das variáveis que melhor explica 

essas associações (Pérez-lobato et al., 2016; Reigal et al., 2019; Reigal et al., 

2020; Reloba-Martínez et al., 2017).  

 

5. Treino Intervalado de Alta Intensidade 

O treino intervalado de alta intensidade (HIIT) é definido segundo vários 

autores como um exercício complexo que realiza trabalho de alta intensidade 

acima do limiar de lactato, com períodos intercalados de baixa intensidade ou 

descanso incompleto (Laursen & Buchheit, 2019; Wyndham-read, 2015). Este 
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método pode ser aplicado em qualquer modalidade desportiva (i.e., ciclismo, 

natação, ...) ou metodologia do fitness (Wyndham-read, 2015). 

É assumido como método de treino de curta duração eficaz em 

proporcionar benefícios para a saúde, capaz de acelerar o metabolismo onde a 

queima de gordura aumenta durante e após o treino (EPOC) e ainda melhora a 

resistência aeróbia e anaeróbia (Laursen & Buchheit, 2019). O HIIT surge assim 

como uma alternativa eficaz dos métodos de treino tradicional (Bartram, 2015; 

Cao et al., 2019; Gibala, 2007). HIIT é aceite com diferentes protocolos, mas 

geralmente envolve curtos intervalos (≤45 seg) de sprints máximos de alta 

intensidade (>85% frequência cardíaca máxima) combinado com rápida 

recuperação (<60 seg) (Buchheit & Laursen, 2013; De Araujo et al., 2012). O 

HIIT é um método que não requer nenhum ou o mínimo de material, tendo uma 

duração de sessão muito curta, ao contrário de outros métodos de treino (i.e., 

treino aeróbio ou de resistência). O mesmo pode ser realizado em casa, ao ar 

livre, em ambientes aquáticos, no ginásio, numa bicicleta, no remo, numa 

passadeira, com peso corporal ou halteres. Para além disso, proporciona 

adaptações fisiológicas semelhantes quando comparado com outros métodos 

que comportam sessões mais longas (Barrett, 2017; Buchheit & Laursen, 2013; 

De Araujo et al., 2012; Meßler et al., 2018). Desde 2014 que o HIIT surge nas 

tendências do fitness trends publicados pela ACSM's Health and Fitness Journal, 

situando-se entre o top 3. Apenas com uma exceção para o ano 2021 em que 

passa para 5º lugar (Figura 2), contudo não deixa de denotar assim o valor que 

tem no bem-estar de um indivíduo (Barrett, 2017).  

Ao ter um crescimento exponencial desde o século XIX, o HIIT tem convocado 

interesse no que respeita a investigação científica ao nível da saúde e aptidão 

Figura 2 - Fitness Trends dos últimos 7 anos 



29 
 

física como uma das metodologias com mais interesse e potencial de atuação 

(Laursen & Buchheit, 2019). 

A literatura apoia a viabilidade e eficácia do HIIT para melhoria da aptidão 

física e variáveis psicológicas (i.e., depressão, bem-estar emocional, qualidade 

do sono) (Adamsen et al., 2009; Gist et al., 2014; Monks et al., 2017; Singh et 

al., 2005; Stöggl & Björklund, 2017), enquanto que Costigan et al. (2015), mostra 

que o HIIT tem um impacto positivo na aptidão cardiorrespiratória e na 

composição corporal nos adolescentes. Deste modo, parece ser possível obter 

benefício máximo no menor tempo possível (Driver, 2013) onde traz melhorias a 

curto e longo prazo na função corporal (i.e., perda de peso, melhoria da saúde 

cardiovascular, aumento dos níveis de resistência, aumento da hormona de 

crescimento humano, retardamento do processo de envelhecimento, melhor 

humor e função cerebral) (Barrett, 2017). 

O HIIT beneficia a saúde de forma na medida em que pode prevenir e 

tratar a diabetes tipo 2 e também doenças cardiovasculares (i.e., enfarte agudo 

do miocárdio, acidente vasculares cerebrais, cardiopatia isquémica, entre 

outros), (Biddle & Batterham, 2015). Melhora também eficazmente a composição 

corporal e os fatores de risco cardiorrespiratório nos adolescentes (Logan et al., 

2014). Mais, no caso de ser uma intervenção de curto ou longo prazo favorece 

a capacidade aeróbia e pressão arterial, principalmente comparando com outros 

programas de treino contínuo de intensidade moderada (García-Hermoso et al., 

2016). O’Donovan et al. (2010) reconhece que ao serem seguidas as 

recomendações da prática de AF vigorosa para as crianças e adolescentes são 

proporcionados benefícios na saúde física. Além disso, Jung et al. (2014) 

mostram benefícios na saúde psicológica, principalmente em indivíduos que 

sejam sedentários. Já García-Hermoso et al. (2016), reportam que o HIIT é uma 

metodologia mais apelativa e que poderá trazer mais motivação para a prática. 

Alguns estudos como meta-análises e revisões sistemáticas analisaram 

vários protocolos de HIIT. O estudo de Maillard et al. (2017) revelou que tanto 

em indivíduos com peso normal, excesso de peso e obesidade, demonstram a 

eficácia do HIIT na redução de massa gorda, maioritariamente gordura 

localizada na zona abdominal e gordura visceral. O estudo de Thivel et al. (2018), 

demonstra ainda bons resultados, nomeadamente em valores de aptidão 
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cardiorrespiratória, composição corporal e pressão arterial em jovens. Segundo 

Cao et al. (2019) o HIIT poderá ser considerado como uma das melhores 

metodologias de treino, sendo mais apelativo e eficiente para indivíduos 

sedentários adotarem um estilo de vida mais saudável (Kong et al., 2016). 

O HIIT poderá comportar diferentes protocolos. Neste sentido, Nakahara 

et al. (2015), apresentam um estudo que aplica o HIIT com uma frequência (1x 

semana), em que apenas com a aplicabilidade de 1x semana é possível 

aumentar o consumo máximo de oxigénio e induzir uma adaptação morfológica 

cardíaca durante um exercício submáximo. Ma et al. (2015) afirmam que a 

utilização de HIIT através da metodologia de Tabata de 20 segundos de trabalho 

e 10 segundos de recuperação é uma metodologia plausível de implementar 

numa sala e melhorar a atenção. Outro estudo apresenta uma intervenção de 3 

semanas de 9 sessões de 30 minutos de HIIT, onde melhora a curto prazo a 

aptidão física (i.e., produção de potência máxima), competências motoras (i.e., 

destreza manual, habilidades com bola) e qualidade de vida (autoestima) 

(Meßler et al., 2018). Ainda outro protocolo possível admite a realização de HIIT 

a 90% da FC máxima (2/3x semana), com uma duração mínima de 7 semanas, 

sendo eficaz na melhoria da saúde (Eddolls et al., 2017), já para Abarzúa et al. 

(2019) um protocolo com intensidade de 90% durante 3x semana com uma 

duração de pelo menos 12 minutos durante 12 semanas melhora a aptidão 

cardiovascular, a composição muscular e corporal. 

O HIIT ao utilizar uma das metodologias a curto (3/7 semanas) ou longo 

(12 semanas) prazo, com frequência de 1x/semana ou de 3x/semana, ou 

duração de 12 minutos ou de 30 minutos (tempo ativo de 20 segundos ou mais), 

demonstra diminuição do risco de doenças (doenças cardiovasculares como, 

AVC, enfarte agudo do miocárdio, entre outros; ou doenças cardiorrespiratórias, 

como exemplo: asma e bronquite asmática; e doenças crónicas, como diabetes 

tipo 2), melhorias na composição corporal, na pressão arterial, na aptidão física 

(i.e., capacidade aeróbia, coordenação motora, como destreza manual e 

habilidades com bola) e ainda evidencia melhorias ao nível da capacidade 

cognitiva (i.e., atenção, motivação) e saúde psicológica. Por consequência, os 

diferentes protocolos de HIIT proporcionam diversos benefícios em crianças e 

adolescentes.  
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Capítulo III - Metodologia de investigação 

Neste capítulo procura-se explicar a metodologia de investigação através 

da descrição do desenho da investigação, apresentação da população e amostra 

de estudo, bem como apresentação do instrumento utilizado e descrição dos 

procedimentos usados. 

 

1. Desenho e Procedimentos da Investigação 

O presente estudo, de caráter transversal, quantitativo e qualitativo, 

procurou identificar os efeitos do HIIT na aptidão física e capacidade cognitiva 

em adolescentes, através da aplicação de um conjunto de instrumentos. 

 

1.1. Desenho do estudo 

De modo a perceber a linha de pensamento do presente estudo foi 

elaborado o esquema geral da Investigação (Figura 3). 

 

Figura 3 - Esquema Geral da Investigação 
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1.2. Procedimentos  

De seguida são apresentadas as fases fundamentais que conduziram à 

realização da presente dissertação. 

Na primeira fase foi elaborada a questão de partida: “Quais os efeitos do 

HIIT na melhoria da saúde física (aptidão física) e psicológica (atenção e 

concentração) em adolescentes saudáveis?” A partir da questão de partida, 

seguiu-se uma pesquisa exaustiva da literatura existente sobre o tema em 

diferentes bases de dados (i.e., Web of Science, Pubmed, Science Direct and 

Scopus) com termos de pesquisa como (“psycholigical” OR “behavioral” AND 

high-intensity interval training” AND “young”) ou (“high-intensity interval training” 

AND “children” OR “adolescent”) ou (“attention” OR “concentration” AND “HIIT” 

OR “high-intensity interval training” AND “young”) ou (“cognitive outcomes” AND 

“HIIT” AND “young”). Em função dos resultados obtidos na revisão sistemática 

(Artigo 1), procedeu-se assim à definição do Objetivo Geral da dissertação. 

Numa segunda fase, realizou-se a seleção dos instrumentos para a 

recolha dos dados pertinentes ao tema escolhido. Essa escolha recaiu sobre um 

conjunto de instrumentos que estarão descritos em detalhe mais à frente no 

presente documento. Tendo sido apresentado ao comité de ética do Instituto 

Politécnico de Beja (protocolo nº04/2019 e data de aprovação 5 de dezembro de 

2019) para obtenção de aprovação, depois da seleção da escola realizou-se a 

apresentação do programa ao diretor da escola, professores, encarregados de 

educação e alunos, tendo sido integrados no estudo 2 turmas de educação física 

na Escola Secundária Diogo de Gouveia. 

O processo de recolha de dados ocorreu entre Janeiro e Março de 2020. 

Toda a informação que foi fornecida pelos participantes foi voluntária e foi 

garantida a confidencialidade. 

Numa terceira e última fase com os dados recolhidos, foram elaborados 2 

artigos científicos, com o intuito de fazer uma breve análise dos dados (Artigo 2 

e 3) 

Todos os artigos integrados na presente dissertação estão apresentados 

abaixo: 
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➢ Artigo 1 – “High-Intensity Interval Training upon Cognitive and 

Psychological Outcomes in Youth: A Systematic Review” 

➢ Artigo 2 – “Physical Activity, Physical Fitness and Cognitive Function in 

adolescents” 

➢ Artigo 3 – “Efeitos de Programa de Treino Intervalado de Alta Intensidade 

(HIIT) na Composição Corporal e Capacidade Aeróbia em Jovens” 

 

2. Contexto de Investigação e Participantes 

Neste ponto é apresentada uma breve descrição do contexto onde se 

realiza o estudo, assim como a descrição da população envolvida. 

2.1. Descrição do Contexto 

O presente estudo foi desenvolvido no âmbito do Projeto Hi School, 

desenvolvido no Laboratório de Atividade Física e Saúde do Instituto Politécnico 

de Beja, sob a coordenação da Professora Doutora Ana Sofia Alves. O projeto 

destina-se a adolescentes e tem como objetivos gerais proporcionar uma prática 

regular de EF, promovendo a saúde física e mental e a manutenção de estilos 

de vida saudável. 

2.2. População 

A população adolescente existente no Baixo Alentejo (n= 5.725) 

correspondendo a (n= 1.776) da população adolescente de Beja, dados obtidos 

pela PORDATA. 

2.3. Amostra 

Recorreu-se a amostragem por conveniência, onde a população inserida 

no estudo foi selecionada de acordo com os critérios definidos a seguir. Os 

critérios de inclusão foram: 

➢ Idade entre os 13-18 anos; 

➢ Saudáveis; 

➢ Sem qualquer lesão; 
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➢ Autorização do Encarregado de Educação. 

 

Os critérios de exclusão foram: 

➢ Lesão ou declaração médica que impeça a realização das avaliações da 

aptidão física; 

➢  Lesão ou declaração médica que impeça a realização do protocolo de 

HIIT; 

➢ Não autorização do Encarregado de Educação ou não ter a autorização 

assinada no momento da recolha. 

 

Tabela 1 - Características Sociodemográficas da amostra (n=43) 

Variáveis   n (%) 
Género Feminino 20 (46.5) 

Masculino 23 (53.5) 

Idade (anos) 16 14 (32.6) 

17 25 (58.1) 

18 4 (9.3) 

 

 

Na Tabela 1, apresenta-se as características do total da amostra. A 

amostra é composta por um total de 43 adolescentes, o que corresponde a 20 

(46.5%) adolescentes do género feminino e 23 (53.5%) do masculino. Desta 

amostra verifica-se que na faixa etária dos 16 anos temos 14 (32.6%) 

adolescentes, com 17 anos 25 (58.1%) adolescentes e com 18 apenas 4 (9.3%).  
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Tabela 2 - Características do Nível de Atividade Física, Aptidão Física e 
Atenção e Concentração 

  n (%) 

 Nível de Atividade Física 

0 dias 1 (2.3) 

1 dia 4 (9.3) 

2 dias 13 (30.2) 

3 dias 7 (16.3) 

4 dias 6 (14) 

5 dias 6 (14) 

6 dias 3 (7.0) 

7 dias 3 (7.0) 

Níveis de Aptidão Física   

Condição Física 

Má 5 (11.6) 

Aceitável 15 (34.9) 

Boa 20 (46.5) 

Muito Boa 3 (7.0) 

Condição 
Cardiorrespiratória 

Muito Má 1 (2.3) 

Má 13 (30.2) 

Aceitável 9 (20.9) 

Boa 16 (37.2) 

Muito Boa 4 (9.3) 

Força Muscular 

Muito Má 2 (4.7) 

Má 3 (7.0) 

Aceitável 26 (60.5) 

Boa 10 (23.3) 

Muito Boa 2 (4.7) 

Velocidade e Agilidade 

Má 5 (11.6) 

Aceitável 18 (41.9) 

Boa 16 (37.2) 

Muito Boa 4 (9.3) 

Flexibilidade 

Muito Má 6 (14.0) 

Má 8 (18.6) 

Aceitável 11(25.6) 

Boa 13 (30.2) 

Muito Boa 5 (11.6) 

Níveis de Atenção e 
Concentração 

Elevado 34 (79.1) 

Moderado 9 (20.9) 
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Na Tabela 2, apresentam-se as características do nível de atividade física, 

aptidão física e capacidade de atenção/concentração da amostra. A amostra, 

composta por 43 adolescentes demonstra que 13 alunos apenas praticaram 

atividade em 2 dias, sendo quase a maioria da amostra (30.2%). Na condição 

física 20 adolescentes que equivale a 46.5% consideram que tem uma boa 

condição física, acontecendo o mesmo com a condição cardiorrespiratória onde 

a maioria está repartida em 2 valores, o “16” (37.2%) que equivale a uma boa 

condição cardiorrespiratória e “13” (30.2%) a má condição cardiorrespiratória. 

Para a força muscular, o valor maior considerado pela amostra é o aceitável com 

26 (60.5%), na velocidade e agilidade também é o aceitável com 18 (41.9%). Na 

grande maioria da amostra afirma que a sua flexibilidade é boa 13 (30.2%). Na 

atenção e concentração a grande maioria tem valores elevados 34 (79.1%). 

Todas as categorias do nível de aptidão física (condição física, condição 

cardiorrespiratória, força muscular, velocidade e agilidade flexibilidade) vão de 

muito má, má, aceitável, boa e muito boa, conforme o que está definido no 

questionário que foi aplicado aos alunos.  

3. Instrumento de Investigação 

A recolha de dados numa investigação geralmente aparece associada ao 

modelo utilizado. Na primeira fase, o questionário foi desenvolvido através da 

discussão entre a equipa que faz parte da investigação para escolha das 

questões e do questionário validado que iria fazer parte da investigação. O 

mesmo ficou acessível para a utilização de professores de Educação Física ou 

outros. Numa segunda fase e de forma a dar suporte científico ao próprio 

questionário, as perguntas foram enquadradas nos seguintes domínios: 

Caracterização Sociodemográfica; Caracterização do Nível de Atividade Física 

e Aptidão Física; Questionário de Avaliação da Perturbação de Hiperatividade e 

Défice de Atenção (PHDA); Avaliação da Composição Corporal e da Aptidão 

Física. Os instrumentos selecionados para o presente estudo, de acordo com a 

metodologia quantitativa foram os que apresentamos em seguida e podem ser 

consultados no Anexos. 
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3.1. Questionário de caracterização sociodemográfica, de AF e 
Aptidão Física 

O questionário contém informação sociodemográfica com o objetivo de 

conhecer a realidade do avaliado através das seguintes questões: “ano de 

escolaridade”, “altura sem sapatos”, em que país nasceste”, “tempos livre pratica 

algum desporto”, “que desporto pratica ou já praticou”, “se nos últimos 30 dias 

tomou alguma medicação”, “se sim indicar o motivo por qual tomou”.   

Já na informação de AF e da Aptidão Física foi perguntado: “nos últimos 

7 dias quantos é que praticou pelo menos 60 minutos por dia de AF”, “como 

avalia a condição física”, “como avalia a condição cardiorrespiratória”, “como 

avalia a força”, “como avalia a velocidade/agilidade” e “como avalia a 

flexibilidade”. 

 

3.2. Questionário de Avaliação da Perturbação de Hiperatividade 
e Défice de Atenção 

 O instrumento selecionado para o questionário que foi aplicado foi o 

Children`s Atypical Development Scale (CAD-S), versão revista (forma reduzida) 

de (Conners, 1997), é uma versão homologada e validada pela comunidade 

científica para Portugal (Camargos & Hounie, 2005; Parker H. , 2006) e versão 

traduzida por (Lory e Batista, 1998) cit por (Torres, 2008), que têm como objetivo 

avaliar a atenção e concentração, hiperatividade e a perturbação de 

hiperatividade e défice de atenção (PHDA). A Escala de Conners para 

Professores (CADS-T) e a Escala de Conners para Pais (CADS-P) -Versões 

Revistas (Formas Reduzidas) de Keith Conners, PHD (1997) - Adaptação de Ana 

Nascimento Rodrigues - Departamento de Educação Especial e Reabilitação da 

Faculdade de Motricidade Humana, Lisboa, Janeiro de 2000. 

A versão CADS-A é constituída por 30 questões, 12 pertencentes ao 

grupo A e 18 ao grupo B, recolhendo informação sobre as próprias perceções 

acerca da escola, família e de si mesmo. O grupo A refere-se ao índice de PHDA 

e o grupo B refere-se ao comportamento, sendo os primeiros 9 itens relativos ao 

défice de atenção e os 9 seguintes referentes à hiperatividade/impulsividade. 
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A versão do CADS-P tem 26 questões e a versão do CADS-T com 27 

questões. Todas as questões são de escala de tipo Likert de 4 pontos que vão 

de “0=Nunca é verdade (Nunca, Raramente), 3=É sempre verdade (Muitas 

vezes, Muito frequente)”. Dentro das escalas temos três subescalas (PHDA, 

Falta de Atenção e Hiperatividade/Impulsividade). Os questionários aplicados 

aos alunos, encarregados de educação e professores podem ser consultados 

nos Anexos I, II e III. 

 

3.3. Avaliação da Composição Corporal e Medidas de Repouso 

A recolha de dados práticos foi iniciada pela avaliação da composição 

corporal e medidas antropométricas (i.e., massa gorda, altura, IMC e perímetro 

da cintura). Nos pontos seguintes serão apresentados mais detalhadamente os 

protocolos e testes realizados nesta avaliação. 

 

3.3.1. Pressão Arterial 

A avaliação da pressão arterial está relacionada com doenças 

cardiovasculares, que, por sua vez, podem levar a mortalidade e morbidade 

(Afshin et al., 2017) tendo como fatores de risco a dislipidemia, a diabetes, a 

obesidade, a inatividades física, o consumo excessivo de álcool e até o 

tabagismo (Kokkinos, 2014). A sua avaliação tem como objetivo o despiste de 

possíveis problemas cardiovasculares, uma vez que a pressão arterial é 

caracterizada pela força com que o sangue circula nas artérias (ACSM, 2018). A 

pressão arterial é medida através de um tensiómetro automático de braço que 

segundo Williams et al. (2018) é classificado por 7 níveis: ótima, normal, normal 

alta, hipertensão grau I, hipertensão grau I, hipertensão grau III e hipertensão 

sistólica isolada apresentando os valores de referência na tabela 3. Protocolo 

completo que pode ser consultado no Anexo IV. 
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Tabela 3 - Valores de Referência da Pressão Arterial (Williams et al., 2018) 

 PAS (mm Hg)  PAD (mm Hg) 

Ótima <120 e <80 

Normal 120-129 e/ou 80-84 

Normal alta 130-139 e/ou 85-89 

Hipertensão grau I 140-159 e/ou 90-99 

Hipertensão grau II 160-179 e/ou 100-109 

Hipertensão grau III ≥180 e/ou ≥110 

Hipertensão sistólica isolada ≥140 e <90 

 

3.3.2. Medidas Antropométricas 

Todas as medidas antropométricas foram avaliadas de acordo com as 

normas internacionais para medições antropométricas (Marfell-Jones et al., 

2012). Os protocolos completos podem ser consultados nos Anexos V e VI. 

3.3.2.1. Massa Gorda 

A avaliação da Massa Gorda permitiu estimar a percentagem de massa 

corporal (gordura e massa isenta de gordura (músculos, ossos e órgãos)). O 

instrumento utilizado para a recolha foi uma balança de bioimpedância (Tanita®, 

modelo SC 330), onde foram obtidos resultados como a massa corporal, massa 

gorda (Kg/%), massa muscular, massa óssea e água corporal. É essencial uma 

composição corporal saudável para a prevenção da obesidade que está 

associada a um maior risco de doenças cardiometabólicas, diabetes e outras 

doenças. Para análise foram utilizados os valores de referência da percentagem 

da massa gorda como estão definidos na tabela 4. O protocolo completo pode 

ser consultado no Anexo V. 

  



40 
 

Tabela 4 - Valores de referência da percentagem de Massa Gorda (Laurson 
et al., 2011) 

Massa Gorda (%) 

Zona Saudável (<) 

Idade Raparigas Rapazes 

13 27.8 22.9 

14 28.6 21.4 

15 29.2 20.2 

16 29.8 20.2 

17 30.5 21.0 

18+ 31.4 22.3 

 

3.3.2.2. Altura 

A altura foi avaliada através de um estadiómetro com precisão 

aproximada de 0.1cm (Seca®, modelo 214), tendo como objetivo medir a altura 

dos participantes, mas também para colocar a respetiva informação na balança 

de bioimpedância de maneira a obter mais dados do IMC. O protocolo completo 

pode ser consultado no Anexo V. 

 

3.3.2.3. Índice de Massa Corporal 

A avaliação do índice de massa corporal (IMC) é recomendada para 

avaliar a composição corporal, tendo como objetivo determinar se o peso está 

adequado à estatura. Para a sua avaliação, procedeu-se à avaliação de medidas 

antropométricas já referidas anteriormente (massa corporal e altura), em que 

neste caso não foi necessário a realização do cálculo do IMC através da fórmula 

chamada de índice de Quetelet (𝐼𝑀𝐶 =
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎2
), devido à utilização da 

balança de bioimpedância (Tanita®, modelo SC 330) que disponibiliza 

automaticamente o valor. Um IMC elevado está associado a um risco 

cardiovascular elevado, assim como a problemas metabólicos e osteoarticulares.  

Na tabela 5 estão apresentados os valores de referência consoante a idade e o 

género. O protocolo completo pode ser consultado no Anexo V. 
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Tabela 5 - Valores de Referência do IMC (De Onis et al., 2007) 

Índice de Massa Corporal (Kg/m2) 
Zona Saudável 

 Raparigas Rapazes 
Idade > < > < 

13 15.2 22.3 15.2 21.3 

14 15.7 23.1 15.7 22.2 

15 16.0 23.8 16.3 23.1 

16 16.3 24.3 16.7 23.9 

17 16.4 24.6 17.1 24.6 

18+ 18.5 25.0 18.5 25.0 

 

3.3.2.4. Perímetro da Cintura 

Uma vez que o perímetro da cintura elevado é considerado um fator de 

risco de doenças cardiometabólicas e respiratórias, o mesmo foi utilizado com o 

objetivo de indicador da adiposidade abdominal (Ashwell & Hsieh, 2005; Lloyd et 

al., 2012; Pulgarón, 2013; Silva Magalhães et al., 2014). A avaliação foi realizada 

através de uma fita métrica não elástica e na tabela 6 está representado os 

valores de referência consoante idade e género. Pode ser observado o protocolo 

no Anexo VI. 

Tabela 6 - Valores de Referência do Perímetro da Cintura (Jolliffe & 
Janssen, 2007) 

Perímetro da Cintura (Cm) 

Zona Saudável (<) 

Idade Raparigas Rapazes 

13 74.2 87.0 

14 75.7 88.9 

15 76.8 90.5 

16 77.7 91.8 

17 78.5 92.7 

18+ 79.2 93.4 
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3.4. Avaliação Aptidão Física 

Para medir as componentes da aptidão física (aptidão cardiovascular, 

força muscular, resistência muscular e flexibilidade) foram utilizados testes da 

bateria do FITNESSGRAM®. A seleção dos testes baseou-se na validade e 

fiabilidade na população jovem (Castro-Piñero et al., 2010; Ortega et al., 2011). 

Os procedimentos dos testes foram baseados por Welk e Meredith (2008).  

As avaliações foram constituídas por teste da flexibilidade (i.e., Senta e 

Alcança), teste de força muscular de membros inferiores (i.e., salto vertical 

contra-movimento), teste da agilidade (i.e., 4x10m), teste de força de preensão 

(i.e., dinamómetro) e teste da capacidade aeróbia (i.e., vaivém). 

 

3.4.1. Teste do Senta e Alcança 

O teste senta e alcança é um instrumento de avaliação da flexibilidade 

dos membros inferiores que utiliza o banco de Wells de 30 cm de altura com um 

prolongamento de 22.5 cm. Este teste consiste na flexão máxima do tronco 

sentado no chão, tendo como objetivo avaliar a flexibilidade dos membros 

inferiores.  É importante ter uma boa flexibilidade durante a infância e a 

adolescência estando esta associada a uma boa amplitude de movimento. 

Podendo promover uma postura correta e um alinhamento eficaz da cintura 

pélvica promovendo a redução de dores na região lombar. Este teste permite 

ainda determinar simetrias ou assimetrias nos músculos posteriores da coxa 

(isquiotibiais). As tabelas 7 e 8 apresentam os percentis para os rapazes e 

raparigas no teste da flexibilidade. O protocolo completo pode ser consultado no 

Anexo VII. 

Tabela 7 - Percentis do Senta e Alcança em rapazes (Ortega et al., 2011) 

Senta e Alcança (cm) 
Idade P10 P20 P30 P40 P50 P60 P70 P80 P90 P100 

13 9.5 12.4 14.5 16.4 18.1 19.8 21.7 23.9 27.0 34.5 

14 10.1 13.2 15.4 17.4 19.2 21.0 22.9 25.2 28.4 36.0 

15 10.8 14 16.3 18.2 20.1 21.9 23.9 26.2 29.4 36.9 

16 11.6 14.9 17.4 19.4 21.3 23.2 25.3 27.6 30.9 38.7 

17 12.1 15.8 18.4 20.6 22.6 24.6 26.7 29.2 32.6 40.5 
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Tabela 8 - Percentis do Senta e Alcança em raparigas (Ortega et al., 2011) 

Senta e Alcança (cm) 
Idade P10 P20 P30 P40 P50 P60 P70 P80 P90 P100 

13 15.6 18.7 21.0 22.8 24.6 26.3 28.2 30.3 33.3 40.2 

14 16.6 19.9 22.2 24.1 26.0 27.8 29.7 31.9 35.0 42.2 

15 16.8 20.1 22.5 24.5 26.4 28.2 30.1 32.4 35.5 42.6 

16 16.6 20.1 22.6 24.7 26.6 28.5 30.6 32.9 36.1 43.5 

17 15.9 19.5 22.0 24.2 2.62 28.1 30.2 32.6 35.9 43.5 

 

3.4.2. Teste Salto vertical contra-movimento 

O teste do salto vertical contra-movimento (CMJ) avalia a força explosiva 

dos membros inferiores que é importante para a prática de qualquer desporto 

principalmente para os que exigem força explosiva (i.e., futebol, basquetebol). A 

força explosiva está relacionada com a altura do salto e com a potência do 

mesmo, utilizando o tempo de voo como método para definir a altura do salto. 

Na tabela 9 estão representados os percentis do CMJ nos rapazes e na tabela 

10 os percentis do CMJ nas raparigas. Pode-se consultar o protocolo detalhado 

no Anexo VIII. 

Tabela 9 - Percentis do Salto vertical contra-movimento nos rapazes 
(Ortega et al., 2011) 

Salto vertical contra-movimento (segundos) 
Idade P10 P20 P30 P40 P50 P60 P70 P80 P90 P100 

13 15.2 17.6 19.4 21.0 22.6 24.2 26.0 28.2 31.4 39.7 

14 17.3 20.2 22.4 24.2 26.0 27.7 29.6 31.8 34.9 42.4 

15 19.8 23.2 25.5 27.5 29.4 31.2 33.2 35.5 38.6 45.8 

16 20.9 24.6 27.2 29.3 31.3 33.2 35.2 37.6 40.8 48.1 

17 21.6 25.6 28.3 30.6 32.7 34.8 37.0 39.4 42.8 50.4 
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Tabela 10 - Percentis do Salto vertical contra-movimento nas raparigas 
(Ortega et al., 2011) 

Salto vertical contra-movimento (segundos) 
Idade P10 P20 P30 P40 P50 P60 P70 P80 P90 P100 

13 12.7 14.7 16.3 17.8 19.2 20.7 22.4 24.4 27.4 35.6 

14 13.9 16.2 17.8 19.3 20.7 22.1 23.7 25.6 28.2 34.9 

15 15.0 17.2 18.9 20.3 21.7 23.0 24.5 26.3 28.8 34.9 

16 15.3 17.5 19.1 20.5 21.8 23.2 24.7 26.4 28.8 34.8 

17 15.0 17.2 18.8 20.2 21.5 22.8 24.3 26.0 28.5 34.6 

 

3.4.3. Teste 4x10m 

O 4x10m é um teste que avalia a agilidade sendo uma componente 

aptidão neuromuscular, caracterizada pela capacidade de realizar acelerações 

máximas, mudanças de direção e necessidades coordenativas, utilizada como 

um indicador da saúde, na medida em que a velocidade e agilidade são 

considerados como indicadores de fator de risco de doenças cardiometabólicas. 

Este teste consistiu em realizar um percurso de 10 metros, combinando a 

capacidade de aceleração e velocidade máxima com a coordenação dos 

movimentos. A tabela 11 demonstra os percentis do 4x10m nos rapazes e a 

tabela 12 os percentis do 4x10m nas raparigas. O protocolo completo pode ser 

consultado no Anexo IX. 

Tabela 11 – Percentis do 4x10m em rapazes (Kolimechkov et al., 2019) 

4x10m (segundos) 
Idade P10 P20 P30 P40 P50 P60 P70 P80 P90 P100 

13 13.6 13.0 12.6 12.3 12.0 11.8 11.5 11.2 10.9 9.3 

14 13.2 12.6 12.2 11.9 11.7 11.4 11.2 10.9 10.6 9.1 

15 12.7 12.1 11.8 11.5 11.2 11.0 10.8 10.5 10.2 8.8 

16 12.3 11.8 11.4 11.1 10.9 10.7 10.5 10.2 9.9 8.6 

17 12.4 11.8 11.4 11.1 10.9 10.7 10.4 10.2 9.9 8.7 
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Tabela 12 - Percentis do 4x10m em raparigas (Kolimechkov et al., 2019) 

4x10m (segundos) 
Idade P10 P20 P30 P40 P50 P60 P70 P80 P90 P100 

13 14.6 13.9 13.4 13.1 12.8 12.5 12.2 11.9 11.5 9.9 

14 14.5 13.8 13.4 13.0 12.7 12.4 12.1 11.8 11.4 9.8 

15 14.4 13.7 13.3 13.0 12.7 12.4 12.1 11.8 11.4 9.6 

16 14.2 13.6 13.2 13.9 12.6 12.3 12.1 11.7 11.3 9.5 

17 14.0 13.5 13.2 12.9 12.6 12.4 12.1 11.8 11.4 9.6 

 

3.4.4. Teste do Dinamómetro (Força de preensão) 

Dinamómetro de mão ou força de pressão manual é um teste que avalia 

a força muscular (força máxima) e a resistência muscular (força submáxima) 

sendo estas capacidades importantes para a aptidão física, para as atividades 

diárias e para a qualidade de vida. O instrumento utilizado foi o dinamómetro 

Jamar® que é dos instrumentos mais utilizados na avaliação da força de 

preensão. Nas tabelas 13 e 14 são ainda apresentados os valores dos percentis 

do dinamómetro para rapazes e raparigas. O protocolo completo pode ser 

consultado no Anexo X. 

Tabela 13 - Percentis do Dinamómetro nos rapazes (Bohannon et al., 2017) 

Dinamómetro 
Idade P5 P10 P25 P50 P75 

13 18.9 20.5 22.7 29.0 35.3 

14 20.5 23.6 29.1 33.7 39.8 

15 24.4 26.4 31.9 37.5 42.5 

16 28.5 30.6 34.5 39.6 47.8 

17 27.9 31.5 38.7 44.6 50.1 

Tabela 14 - Percentis do Dinamómetro nas raparigas (Bohannon et al., 
2017) 

Dinamómetro 
Idade P5 P10 P25 P50 P75 

13 15.4 18.5 21.6 25.0 28.7 

14 14.5 19.0 22.5 26.7 31.9 

15 19.8 21.2 24.8 27.6 31.9 

16 19.7 22.5 24.9 27.6 31.5 

17 16.7 20.6 25.2 28.7 32.3 
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3.4.5. Teste do Vaivém 

O teste do vaivém avalia a aptidão aeróbia durante a infância e a 

adolescência relacionando-se com o risco de doenças cardiometabólicas, 

obesidade, diabetes entre outros problemas de saúde. Este teste consiste na 

realização do número máximo de percursos numa distância de 20 metros. Nas 

tabelas 15 e 16 temos os valores dos percentis nos rapazes e nas raparigas 

referentes ao número de percursos efetuados no teste do vaivém. O protocolo 

completo pode ser consultado no Anexo XI. 

Tabela 15 - Percentil do Vaivém (número de percursos) em rapazes 
(Tomkinson et al., 2016) 

Vaivém rapazes 
Idade P5 P10 P20 P30 P40 P50 P60 P70 P80 P90 P95 

13 11 18 26 33 39 44 50 56 64 75 84 

14 13 20 29 36 43 48 55 62 70 81 92 

15 14 22 31 39 45 52 58 66 74 86 97 

16 15 23 33 41 48 54 61 69 78 91 102 

17 16 25 35 43 60 57 64 72 81 95 107 

 

Tabela 16 - Percentil do Vaivém (número de percursos) em raparigas 
(Tomkinson et al., 2016) 

Vaivém raparigas 
Idade P5 P10 P20 P30 P40 P50 P60 P70 P80 P90 P95 
13 5 10 17 21 25 29 33 37 42 50 56 

14 5 10 17 21 25 29 33 38 43 50 57 

15 5 10 17 22 26 30 34 38 44 51 58 

16 5 10 17 22 26 30 34 39 44 52 59 

17 5 11 17 22 26 30 35 39 45 53 60 

 

3.5. Procedimentos e considerações éticas 

Antes da recolha de dados foi apresentado junto do comité de ética e 

solicitado o parecer e aprovação pela Comissão de Ética do Instituto Politécnico 

de Beja (IPBeja), nº04/2019, Portugal, tendo seguido a seleção da escola e 

apresentação do projeto ao diretor da escola, professores, encarregados de 

educação e por último aos alunos. 
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Para além disso, na condução do estudo foram cumpridos os 

procedimentos éticos da Declaração de Helsínquia, tendo sido obtido 

consentimento informado, assinado pelos respetivos pais/encarregados de 

educação. 

Os alunos participantes foram informados sobre os objetivos da 

investigação, o carater voluntário da sua participação e a hipótese de desistência 

em qualquer momento do estudo, bem como a confidencialidade e anonimato 

das suas respostas e resultados dos testes. Foi-lhes ainda informado que 

podiam ter acesso aos seus resultados caso tivessem interesse. 

 

4. Análise dos Dados 

4.1. Análise das Variáveis 

Nos seguintes pontos são apresentadas as variáveis envolvidas e 

apresentação dos estudos que atinge a dissertação. 

4.1.1. Estudo 1  

A revisão sistemática de literatura, realizada através do protocolo PRISMA 

Statement guidelines (Moher et al., 2009) e teve como objetivo sintetizar e 

analisar os efeitos de programas de HIIT na performance cognitiva e resultados 

psicológicos numa população jovem saudável (crianças e adolescentes). Tendo 

sido incluídos no desenvolvimento cognitivo desde a concentração, atenção e 

raciocínio linguístico, enquanto que nos outcomes psicológicos foram incluídos 

o bem-estar e o autoconceito. 

4.1.2. Estudo 2 

Estudo quantitativo e transversal de caracterização da amostra. A 

avaliação consistiu na análise da caracterização do nível de AF, aptidão física e 

atenção/concentração em adolescentes saudáveis, através da Escala de 

Avaliação CAD-S, versão revista (Conners, 1997), escala de avaliação 

homologada pela comunidade científica para Portugal (Camargos & Hounie, 

2005; Parker H., 2006) indicada para avaliação e diagnóstico da PHDA e por ser 

uma versão traduzida para português por Lory & Batista cit por (Torres, 2008). 
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4.1.3. Estudo 3 

Estudo quantitativo e transersal. A avaliação consistiu na comparação do 

efeito do HIIT no índice de massa corporal [(balança bioimpedância (Tanita®, 

modelo SC 330)] e capacidade aeróbia [(VO2max (ml.kg-1.min-1)] estimado através 

da equação de (Léger et al., 1988) em adolescentes. 

 

5. Análise Estatística 

Para a análise dos dados dos artigos 2 e 3 procedeu-se a uma análise 

estatística que contemplou análise descritiva e análise inferencial, utilizando-se 

o software IBM SPSS Statistics, versão 24.0, com o nível de significância definido 

para p ≤ 0.05. 

No segundo estudo (Artigo 2), com o objetivo de caracterizar o nível de 

atividade física, aptidão física e atenção, efetuou-se análise descritiva por 

frequências de todas as variáveis (média, desvio padrão e qui-quadrado). As 

variáveis AF, aptidão física e atenção foram recodificados em novas variáveis 

para ser possível a análise da caracterização. 

No terceiro estudo (Artigo 3), com objetivo de comparar o efeito do HIIT 

no IMC e na capacidade aeróbia em adolescentes, foram inicialmente utilizados 

métodos estatísticos para calcular médias e desvios padrão; de seguida para 

observar os efeitos do treino em cada grupo, aplicou-se teste t de amostras 

emparelhadas; depois para o efeito do fator grupo no pós-treino no IMC e VO2max 

foi determinado por análise multivariada de covariância (MANCOVA) (medidas 

pré-treino como covariáveis); a normalidade de resíduos foi validada pelo teste 

de Kolmogorov-Smirnov e homogeneidade da matriz de variância-covariância 

pelo teste Box M, o teste de rastreamento de Pillai foi aplicado; na última análise 

após observadas diferenças significativas, realizou-se análise de covariância 

(ANCOVA) para as variáveis dependentes, seguida de testes de comparação 

post-hoc de Bonferroni.  
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Abstract: Development of innovative and time-efficient strategies to involve youth in physical 

activity is pivotal in the actual inactivity pandemic. Moreover, physical activity may improve 

academic performance, of great interest for educators. This present systematic review aimed to 

analyze the effects of high-intensity interval training (HIIT) on cognitive performance and 

psychological outcomes in youth. A database search (Web of Science, PubMed, Scopus, and 

PsycINFO) for original research articles was performed. A total of eight articles met the inclusion 

criteria, and the Cochrane risk of bias tool was used. The studies’ results were recalculated to 

determine effect sizes using Cohen’s d. Different HIIT interventions reported improvements on 

cognitive performance at executive function (d = 0.75, + 78.56%), linguistic reasoning (d = 0.25, 

+7.66%), concentration (d = 0.71, +61.10%), selective attention (d = 0.81, +60.73%), non-verbal and 

verbal abilities (d = 0.88, +47.50%; d = 1.58, +22.61%, respectively), abstract reasoning (d = 0.75, 

+44.50%), spatial and numerical abilities (d = 37.19, +22.85%; d = 1.20, +8.28%, respectively), and 

verbal reasoning (d = 1.00, +15.71%) in youth. Regarding psychological outcomes, HIIT showed 

higher self-concept (d = 0.28, +8.71%) and psychological well-being in boys and girls (d = 0.73, 

+32.43%, d = 0.39, +11.58%, respectively). To sum up, HIIT interventions between 4–16 weeks, for 8–

30 minutes/session, at ≥85% maximal heart rate, would provide positive effects on cognitive 

performance and psychological outcomes in youth. 

Keywords: exercise; performance; concentration; attention; well-being; self-concept; evaluation; 

systematic review 

 

1. Introduction 

Consistent participation in physical activity is associated with a widespread range of 

physical health benefits for young people, including physiological and psychological 

benefits related to an active lifestyle [1,2]. Literature suggests that physical activity 

provides a positive effect on neurocognitive (i.e., attention, concentration) and behavioral 

(i.e., anxiety, psychological stress, depression) outcomes in youth [3,4]. Moreover, in 

recent years, a growing number of studies have also reported physical fitness as an 

influent intermediary of the effects of exercise training on cognition functions and 

academic performance, through direct and indirect psychological, physiological, and 

learning methods [5,6]. The conception that greater levels of physical fitness may improve 
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attention, concentration, thinking and consequently academic performance, has a high 

level of interest for educators and physical educators [7].  

Even with the extensive benefits of an active lifestyle, physical inactivity amoung 

young people is predominant [8,9], and tendencies report a secular weakness in 

adolescents’ physical fitness levels [10,11]. Assuming that several mechanisms of life 

change (i.e., increased physical activity, behavioral activation, autonomy, self-efficacy, 

self-esteem) are frequently supported by concepts associated with enthusiasm or 

motivation, the employment of existing research and theory may be helpful when 

drawing novel methodologies [12]. The previous evidence highlights the importance of 

developing innovative and time-efficient strategies to involve adolescents in physical 

activity, providing health benefits and effective solutions to this inactivity pandemic.  

Accepted as a time-efficient method of achieving the health benefits of physical 

activity, high-intensity interval training (HIIT) has emerged as a useful and efficacious 

alternative to the traditional training methods [13,14]. HIIT is comprised of different 

interval protocols, but generally involves short intervals (45 sec) of bouts of maximal 

sprints in high intensity ( > 85% maximal heart rate) combined with recovery breaks ( < 60 

sec) [15,16]. A great curiosity of HIIT is that it represents a method that requires no or 

minimal equipment, being completed in a short period of time. Moreover, it seems to 

provide similar physiological adaptations when compared to longer sessions of 

traditional training methods [15–17]. Furthermore, younger populations may consider 

short bouts of vigorous-intensity exercise more likely, desirable and simple to follow 

when compared to traditional moderate-intensity exercises [18]. Additionally, involving 

children and adolescents in activities that could be pleasurable may support the 

implementation of healthy habits (e.g., remaining physically active), and the development 

of self-reliant physical activity to be sustained into adulthood [19]. 

An emergent body of literature supports the feasibility and efficacy of HIIT on 

improving cognitive function and psychological variables (i.e., depression, emotional 

wellbeing, sleep quality) in the young population [20–24].  

Cognitive performance could be described by several variables concerning executive 

functions such as concentration, selective attention or working memory [25]. 

Psychological outcomes are obtained by variables describing behavioral actions such as 

anxiety, depression, distress, well-being and self-efficacy [26,27]. Low level of cognitive 

performance during youth has been associated with psychological concerns such as 

unkind emotions. Those emotions could produce depressive feelings, unhappiness or 

harmful interpretations of the environment, and influence daily living activities [28,29]. 

On the other hand, a positive relationship between physical activity (e.g., moderate 

aerobic exercise or coordinative activities) and cognitive performance in youth has been 

found [25]. An earlier study inclusively showed a small-to-medium positive effect of 

physical activity on children’s cognitive outcomes and academic performance [30]. 

Furthermore, a previous narrative review developed by Logan, Harris, Duncan, and 

Schofield [31], summarized evidence of the efficacy of HIIT in adolescent health. The 

authors reported meaningful evidence supporting HIIT as a potentially efficacious 

exercise modality for use in amoung adolescents. Nonetheless, it also recognized a need 

to explicitly report between-group differences for HIIT intervention and the control 

groups or steady-state exercise, such as the magnitude of difference between HIIT and 

other exercise modalities being of great interest to public health. An earlier narrative 

review presented by Tomporowski, Davis, Miller, and Naglieri [32] included studies of 

the effects of physical exercise on cognition and academic performance in children. The 

latter authors reported that physical exercise could be a fundamental strategy to improve 

mental functioning characteristics, which are essential to cognitive development. 

Nonetheless, the outcomes of the studies revealed variability, and a weak selected 

outcome measure was exposed. This may be due to the researchers selecting populations 

that are not representative of the general population [32].  

Due to the interest in the potential for physical exercise in its numerous practices to 

develop cognitive performance, it was considered that a systematic and rigorous 
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approach to review the literature was necessary, enabling a robust summary of the 

knowledge on this important thematic. This present review aimed to synthesize and 

analyze the effects of HIIT on cognitive performance and psychological outcomes in the 

healthy young population.  

2. Materials and Methods 

This systematic review was completed and reported in accordance with the Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA) statement 

guidelines [33]. 

 

2.1. Search Strategy 

A comprehensive search of all electronically archived literature published was 

conducted in four electronic databases, namely: ISI Web of Science, PubMed, Scopus, and 

PsycINFO. The search was performed using the Boolean search method, which limited 

the search results with operators including AND/OR to only those researches containing 

relevant key terms in the scope of this review. The main categories of search terms were 

identified: “psychological” OR “behavioral” OR “cognitive outcomes” OR “attention” OR 

“concentration” AND “young” OR “adolescent” OR “children” OR “childhood” OR 

“youth” AND “high-intensity interval training” OR “HIIT” OR “vigorous-intensity 

training” OR “physical exercise”. Relevant research articles published between January 

1975 through February 2021 were collected. Supplementary Materials Table S1 reports the 

search strategies used in the four databases. 

 

2.2. Study Selection and Eligibility Criteria 

The initial search identified 7138 articles with potential relevance. After the removal 

of duplicates and studies that did not apply a high-intensity interval training protocol, a 

manual screening according to the title and abstract was performed, and those that were 

not relevant were excluded, followed by a restoration of full texts for evaluation by two 

authors (A.R.A. and R.D.). The different phases of the systematic review were described 

using the PRISMA statement [34], where this maps the number of records identified, 

included, and excluded, and the reasons for exclusions. Studies were included or excluded 

using criteria defined with the PICO (Population, Intervention, Comparison, and 

Outcome) principles [35]. The literature searches incorporated as inclusion criteria: i) 

studies with the healthy untrained young population; ii) studies that verify the effects of 

HIIT in psychological outcomes (i.e., self-concept, self-efficacy, anxiety) and cognitive 

performance (i.e., selective attention, executive function, concentration); iii) randomized 

clinical trials with accurately measures and a HIIT program design. The exclusion criteria 

were: i) studies with adults or elderly population or athletes; ii) sample with physical 

disabilities, chronic, neurologic, or clinical diagnosis of attention deficit hyperactivity 

disorders; iii) studies with low or moderate training intensities programs and with no 

HIIT programs. Following these criteria, 342 original research articles were full-text 

assessed for eligibility. For the qualitative analysis, 8 articles were included. Theses, 

dissertations, and conference abstracts or proceedings were also excluded. There were no 

restrictions on written language, but studies were required to have an English abstract 

and be published in a peer-review journal. A detailed flow chart including systematic 

literature search, screening, eligibility, and inclusion is shown in Figure 1.  
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Figure 1. PRISMA flow chart of the search. 

2.3. Data Extraction and Synthesis 

From the included articles, information on sample size, age, country, HIIT strategies, 

measurements and the main results (effect sizes and improvements) and conclusions of 

psychological outcomes and cognitive performance were obtained. The data were 

extracted by two authors (A.R.A. and R.D.), and inconsistent data were resolved by the 

third author (H.P.N.). The degree of association was interpreted while using Cohen’s d 

[36]. 

 

2.4. Data Analysis 

Assessment Risk of Bias 

The risk of bias was assessed by the Cochrane Reviews methods [37]. Two authors, 

(A.R.A. and R.D.), independently assessed the risk of bias of each study against key 

criteria: random sequence generation, allocation concealment, blinding of outcome 

assessment, blinding participants and personnel, incomplete outcome data, selective 

reporting, and other bias. The following classifications were used: low risk, high risk, or 

unclear risk. The authors resolved disagreements by consensus, and a third author 

(H.P.N.) resolved their disagreements if necessary. Review Manager Software (RevMan, 

The Nordic Cochrane Centre, Copenhagen, Denmark) Version 5.4 was used to create the 

risk of bias graphs. 

 

 

 

 

2.5. Statistical Analysis 
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The results of the included studies were recalculated to determine the effect sizes as 

a measure of the difference between averages in terms of standard deviation units, which 

offers evidence about the magnitude of the observed relationship between factors [38]. 

Accordingly, this analysis was estimated using Cohen’s d [36], where the mean 

experimental value was subtracted from the mean control value and divided by the 

combined standard deviation. This method permitted to determine the magnitude effects 

of differences between experimental conditions for the studies that provided means and 

standard deviations. The magnitude of the effect was classified as small (d= 0.2), 

intermediate (d= 0.5), or large (d= 0.8)[36]. 

 

3. Results 

3.1. Description of the Studies Reviewed 

A detailed analysis of these studies was reported (Table 1). The age of participants in 

all articles was under 18 years old and included boys and girls. The sample came from 

four different countries: 2 studies in Australia [20,39], 3 studies in Spain [21,22,40], 1 study 

in Japan [23], and 2 studies in the United Kingdom [24,41]. These studies included sample 

sizes from 30 to 184 subjects, ranging in age between 8 and 16 years old. For the study 

design, all the studies included a randomized controlled trial design. From the 8 studies 

reviewed, 62.5 % (n = 5) developed a chronic intervention (i.e., repeated sessions of HIIT 

throughout days, weeks, or months), and 37.5 % (n = 3) applied an acute intervention (i.e., 

single sessions of HIIT). Regarding the modality of HIIT, 87.5 % (n = 7) of the studies [20–

24,40,41] applied a traditional HIIT, in terms of running, sprinting, jumping, whereas 12.5 

% (n = 1) of the studies [39] used a traditional HIIT and also a high-intensity functional 

circuit training. Concerning the variables studied, 50.0 % (n = 4) of the studies focused on 

cognitive performance [21–23,40], 37.5 % (n = 3) of the studies targeted the psychological 

outcomes [20,24,41] and 12.5 % (n = 1) of the studies determined the cognitive performance 

and psychological outcomes [39].
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Table 1. Characteristics of analyzed studies (N = 8). 

Auth

ors 

Sample/G

roup/Age 

(years)/Country 

Exercise Protocol 
Cognitive, Psychological 

and Behavior Measures 
Main Outcomes 

[39] 

N = 65 

EG1 = 21, 

EG2 = 22; C = 22 

Age = 14–

16 years 

Australian 

and New Zealand 

Exercise Intervention 

EG1: WU + 

GMCardio + Stretch (work-

to-rest 30s:30s) 

EG2: WU + CombCR 

+ Stretch (work-to-rest 

30s:30s) 

C: PE 

3 sessions/week in 8 

weeks 

EF 

TMT - TA and TB 

PWB 

The Flourishing Scale 

PD 

Kessler Psychological 

Distress Scale 

PSC 

Physical Self-Description 

Questionnaire 

EG1 EF (TMT B), d= 0.26, +11.45% 

EG2 EF (B-A), d= 0.28, + 17.73% | EF (TMT B), d= 

0.39, +17.33% 

EG1 PWB, d= 0.19, +3.32% 

EG2 PWB, d= 0.21, +3.62% 

EG2 PSC, d= 0.50, +23.58% 

[20] 

N= 38 

Age= 9–15 

years 

Australia 

EG1: intermittent fast 

running for shorts periods + 

long active recovery periods 

(30min, HIIT, 85HRmax) 

3sessions/week in 12 

weeks 

Psychological assessment 

Piers-Harris Children’s 

Self-Concept Scale 

EG1 PSYA total score, d= 0.28, +8.71% 
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[24] 

N = 30 

Age= 11–

13 years 

UK 

EG1: 3’ WU at 20 W + 

8x1-min work intervals at 

85% peak power interspersed 

with 75s active recovery at 20 

W + 2’ Stretch at 20 W 

Affective responses 

FS 

Perceived enjoyment 

During exercise EES; 

post-exercise PACES 

Perceived exertion 

Pictorial Children’s 

OMNI scale 

Behavioral activation and 

behavioral inhibition 

BIS and BAS 

BAS/BIS with enjoyment responses 

PACES high BAS d= 0.55, +2.67% 

PACES low BIS d = 0.22, +1.35% 

 

Self-efficacy with enjoyment responses 

PACES high efficacy d = 0.55, +2.70% 

PACES low efficacy d = 0.83, +4.11% 

 

[41] 

N= 54 

Age= 12–

15 years 

UK 

HIIT protocol: 3’ WU 

at 20W + 8 x 1-min intervals 

at 90% peak power + 75s 

recovery at 20W + 2’ Stretch 

CMIE protocol: 

continuous moderate 

intensity cycling at 90% GAS) 

 

Exercise Enjoyment 

Modified PACES for 

adolescents (perceived 

enjoyment) 

 

HIIT protocol in PACES score (boys, d= 0.73, + 

32.43%; girls, d= 0.39, + 11.58%) 
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[22] 

N= 184 

EG1= 90, 

C= 94 

Age= 12–

15 years 

Spain 

2 sessions/week in 

12-weeks intervention 

EG1: 4’WU + 16’ over 

85% HRmax within PE 

classes (work-to-rest between 

20s:40s to 40s:20s) 

C: static stretch 

within PE classes) 

Memory 

Ad hoc test of 1 minute 

(RIAS test) 

Selective attention and 

concentration 

Brickenkamp’s d2 Test 

Linguistic reasoning 

Ad hoc test (reading 

speed and semantic 

comprehension) 

EG1 selective attention, d= 0.29, +10.68% 

EG1 concentration, d= 0.28, +8.00% 

EG1 linguistic reasoning, d= 0.25, +7.66% 

[21] 

N= 158 

EG1 = 77, 

C = 81 

Age= 12–

16 years 

Spain 

Exercise Intervention 

EG1: 4’WU + 16’ 

combination 

cardiorespiratory and 

coordinative exercise (4 sets, 

4 exercises, work-to-rest 

30s:30s) 

C: static stretching 

Cognitive Performance 

Ad hoc test 1minute 

(memory test) 

Brickenkamp’s d2 test 

(selective attention and 

concentration capacity) 

Measurements on 

baseline, immediately post, and 

after 2, 3, 4, 24, 48 hours) 

 

EG1 (after training) selective attention, d= 0.81, + 

60.73% 

EG1 (after training, and 2h after training) 

Concentration, d= 0.71, + 61.10%, and d= 0.72, + 62.49% 
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[23] 

N = 56 

EG1= 27, 

C= 29 

Age= 8–12 

years 

Japan 

Exercise Intervention 

EG1: 10’WU + 

8’aerobic and core exercise + 

5’Stretch (work-to-rest 

30s:30s) 

C: PE 

3 sessions/week in 4 

weeks 

Executive Function 

DFS/DBS test 

ToH 

EG1 DFS test total score d= 0.33, +10.56% 

EG1 DFS test MS d= 0.22, +6.36% 

EG1 DBS test total score d= 0.30, +14.14% 

EG1 DBS test MS d= 0.34, +13.37% 

EG1 ToH 3-disk d = 0.75, +78.56% 

C ToH 4-disk d = 0.84, +66.18% 

[40] 

N = 67 

EG1 = 26, 

EG2 = 23, C = 18 

Age= 12–

14 years 

Spain 

 

EG1: PE, 4 sessions 

(55 minutes)/week for 16 

weeks 

EG2: PE + high 

intensity training, 4 sessions 

(55 minutes)/week for 16 

weeks 

C: PE, 2 sessions 

(55minutes)/week for 16 

weeks 

 

Cognitive Performance 

IGF-M (non-verbal and 

verbal abilities, abstract 

reasoning, spatial ability, verbal 

reasoning and numerical ability) 

 

 

Non-verbal abilities 

EG1, d= 0.39, +5.29% 

EG2, d= 0.88, +47.70% 

Verbal abilities 

EG2, d= 1.58, +22.61% 

Abstract Reasoning 

EG1, d= 0.34, +5.37 

EG2, d= 0.75, +44.50% 

Spatial Ability 

EG2, d= 37.19, + 22.85% 

Verbal Reasoning 

EG2, d= 1.00, + 15.71% 

Numerical Ability 

EG2, d= 1.20, +8.28% 
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EG: experimental group; C= control group; PE: physical education classes; GMCardio: gross motor cardiorespiratory exercises; CombCR: combination of 

cardiorespiratory and body weight resistance training exercises; WU: warm-up; EF: execution function; PWB: psychological well-being; PSC: physical self-concept; 

PD: psychological distress; TMT: Trail Making Test; TA: Trail A; TB: Trail B; DFS/DBS test: Digit Span Forward/Backward test; ToH: Tower of Hanoi; GAS: gas exchange 

threshold; HIIT: high-intensity interval training; PACES: Physical Activity Enjoyment Scale; FS: feeling scale; EES: during exercise 7-point exercise enjoyment scale; 

PACES: post-exercise physical activity enjoyment scale; BAS: Behavioral Activation Scale; BIS: Behavioral Inhibition Scale; RPE: rating of perceived exertion; PSYA: 

psychological assessment; IGF-M: medium version of the Spanish Overall and Factorial Intelligence Test; d = effect size of Cohen’s d.
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3.2. Risk of Bias in the Included Articles 

About 50.0% of the studies were randomized and 50.0% used 

a crossover design. Most investigations did not implement a 

blinding design, and most of the studies made a between-group 

comparison. In fact, the blinding item is identified as the lesser item 

applied, due to inherent difficulty for practical reasons [42]. Only 

25.0% of the studies revealed their concealed allocation, which 

would conduct itself toward systematic bias of therapeutic 

effectiveness [42]. About 75.0% of the studies reported a low risk of 

bias in the incomplete outcome data (attrition bias domain), which 

revealed transparency in the methodology used, and that well 

reported losses and exclusions occurred in the studies [37] (Figures 

2 and 3). 

 

Figure 2. Judgments about each risk-of-bias item for each included study. 
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Figure 3. Risk-of-bias item presented as percentages across all included 

studies. 

3.3. HIIT in Children and Adolescents Cognitive Performance  

The cognitive performance of children and adolescents was 

observed in 4 studies [21–23,40], producing a total of 9 intervention 

effects (Table 1). One study found a positive effect of HIIT (4 weeks, 

3 sessions/week, 85% HRmax, aerobic and core exercises) on 

executive function [23]. Another study [22] reported a positive 

small effect of HIIT (12 weeks, 2 sessions/week of HIIT, >85% 

HRmax, work-to-rest 20s:40s to 40s:20s) on linguistic reasoning, 

concentration, and selective attention. Mezcua-Hidalgo and 

colleagues [21] found positive effects through a large and medium 

effect size of HIIT (single session of HIIT, combination 

cardiorespiratory and coordinative exercises, work-to-rest 30s:30s) 

on selective attention and concentration, respectively. Finally, 

Ardoy et al. [40] showed significant effects on non-verbal, verbal 

and numerical abilities, as well as to abstract and verbal reasoning, 

and a medium effect size on spatial ability when physical education 

classes were combined with high intensity training (16 weeks, 4 

sessions/week). 

 

3.4. HIIT in Children and Adolescents Psychological Outcomes 

The psychological outcomes on children and adolescents were 

studied in 3 studies [20,24,41], yielding a total of 2 intervention 

effects (Table 1). One of those 3 studies found a positive effect of 

HIIT interventions (12 weeks, 3 sessions/week, 85% HRmax) on 

self-concept [20]. Another study [41] reported remarkable results 

through a positive medium and small effect size of HIIT 

intervention (single session of HIIT 85% HRmax) in the 

psychological well-being of boys and girls, respectively. Malik and 

colleagues [24] observed positive effects of HIIT intervention 

(single session, at 85% peak power) on children's psychological 

well-being. 

 

3.5. HIIT in Cognitive Performance and Psychological Outcomes 

Interestingly, children and adolescents’ cognitive performance 

and psychological outcomes were analyzed in one [39] of the 8 

studies included in the present review, which obtained different 

intervention effects (executive function, psychological well-being, 

physical self-concept). In this sense, a positive small effect was 

observed through two HIIT interventions (8 weeks, 3 

sessions/week, protocol a: gross motor cardiorespiratory exercises; 

protocol b: combination cardiorespiratory plus bodyweight 

resistance training exercises) in executive function. As for 

psychological well-being, a positive small effect from both HIIT 

protocols was also observed. In the physical self-concept, a positive 

medium effect was obtained from one of the HIIT protocols (i.e., 

combination cardiorespiratory and bodyweight resistance training 

exercises) (Table 1). 

 

4. Discussion 
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The present review aimed to analyze the effects of HIIT on 

cognitive performance and psychological outcomes in the healthy 

young population. The included studies identified substantial 

improvements in cognitive performance, executive function, 

selective attention, planning skills, reading speed, working 

memory, self-concept and psychological well-being using different 

HIIT strategies. An enhancement of student’s behavior in a learning 

context through a HIIT intervention (i.e., vigorous-intensity) was 

also observed when compared to moderate-intensity training (e.g., 

physical education classes). All studies implemented HIIT 

interventions (using cardiorespiratory, coordinative, or core 

exercises) with a period between 4 to 16 weeks, time of the protocol 

between 8 to 30 minutes of vigorous-intensity ( ≥ 85%HRmax), and 

found positive intervention effects on cognitive performance and 

psychological outcomes in the young population. In this sense, 

Mezcua-Hidalgo et al. [21] and Martínez-Lopez et al. [22], through 

a HIIT protocol of 20 minutes of a combination of cardiorespiratory 

and coordinative exercise (intensity of 85% HRmax), reported 

substantial improvements in selective attention, concentration and 

linguistic reasoning in young people aged 12–16 years. Ardoy et al. 

[40], by combining physical education classes with high intensity 

activities (four sessions/week for 16 weeks), showed positive effects 

in non-verbal, verbal and numerical abilities, as well as in abstract 

and verbal reasoning of the children. Tottori et al. [23] reported that 

10 minutes of HIIT aerobic and core exercises (intensity of 85% 

HRmax) would also provide benefits to children’s executive 

function. On the other hand, Mayr et al. [20], who used 30 minutes 

of vigorous-intensity ( ≥ 85% HRmax) for 12 weeks (3 

sessions/week), observed a positive small effect in self-concept. 

Malik and colleagues [24,41] indicated beneficial effects of HIIT 

(single session, 20 minutes, ≥85% HRmax) on self-efficacy and 

psychological well-being in adolescents. 

In accordance with the results obtained in this present review, 

there is a recent study [43] which reported that physical activity 

could increase well-being through psychosocial mechanisms, being 

able to improve self-concept, self-esteem, cognitive ability, mental 

health and self-perception in youth. Hereupon, Hillman and 

colleagues [44] after a physical activity program (70 minutes of 

moderate-to-vigorous intensity) of five sessions/week for nine 

months revealed a positive effect of physical activity on the 

cognitive performance and brain function of children. However, 

Tottori et al. [23] reported significant benefits on children’s 

executive function through a four week HIIT intervention program 

(vigorous intensity) of three sessions/week for ten minutes. In this 

sense, previous studies provide pertinent evidence, emphasizing 

that vigorous physical activity programs could improve cognitive 

function [4], attention and memory [45] in children and adolescents. 

In fact, Venckunas et al. [46], after a HIIT intervention with 

intermittent running, three sessions/ week for seven weeks, showed 

beneficial effects on attention in the young population. In this 

context, Mayr et al. [20] who applied a similar protocol of HIIT (i.e., 

intermittent running, with ≥85% HRmax), but with three 

sessions/week for 12 weeks reported improvements in the self-

concept of children and adolescents. Jeyanthi et al. [47] also 
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reported that a simple intervention of HIIT ( ≥ 85% HRmax) could 

provide benefits in attention, which is in line with the results 

obtained from Costigan et al. [39], who implemented a HIIT 

intervention with cardiorespiratory exercise mostly, for eight 

weeks, three sessions/week, work between eight to ten minutes, 

and achieved a positive effect on children’s attention. However, the 

above-mentioned studies exceeded the expectations established by 

Vanhelst et al. [48], concluding that it would be necessary to reach 

a threshold of > 12 minutes/day of high-intensity exercise to 

improve attention capacity in adolescents of 12–17 years old. This 

inconsistency of results may be explained due to the age range in 

different studies. 

Regarding cognitive function, different strategies could be 

considered to improve this capacity, such as applying a HIIT 

intervention for six weeks with five sessions/week [49]; applying a 

HIIT program (i.e., the intensity of 90% HRmax) involving one 

session/week for 12 weeks [50]; or even implementing a HIIT 

protocol (e.g., aerobic and core exercise, ( ≥ 85% HRmax) for four 

weeks with three sessions/week working at 8–10 minutes [23]. 

However, to obtain higher effects in memory, it seems to be 

pertinent to apply a HIIT protocol ≥8 weeks long [51]. HIIT could 

be accepted as a time-efficient method (involving short period of 

time, 30 sec exercises at >85% HRmax intensity combined with 

recovery breaks of 30 sec, with no equipment required), being able 

to provide significant positive effects on healthy children and 

adolescents’ cognitive performance and psychological outcomes.  

This systematic review presents some limitations that must be 

recognized: i) the small number of articles included in the final 

review and the exclusion criteria applied could be contributing to a 

limitation of the included studies; ii) the risk of bias of the included 

studies reported that the majority of studies did not include a blind 

design. Moreover, only one study reported their concealed 

allocation. However, the accomplishment of the item can either be 

dependent on whether it was implemented in practice during the 

study or on the researchers’ difficulties to clearly expose the 

experiment reports. Regarding the blind design, the blinding item 

is considered as the lesser item applied due to inherent difficulty 

for practical reasons [42]. However, is seems pertinent to report the 

review’s strongholds. All studies were accurately analyzed in a 

way such that the psychological and cognitive tests, as well as the 

intervention programs, were described in detail (i.e., the 

methodology used, the frequency, intensity, type and time); it was 

also possible to provide evidence of the magnitude effects of 

differences between experimental conditions.  

 

5. Conclusions 

The studies included in this current review showed that 

different approaches to HIIT produce relevant and positive acute 

effects in different academic performance variables, as well as in 

behavior for learning. Thereby, HIIT interventions may be 

considered as a useful tool to fight the inactivity pandemic and also 

improve the cognitive performance of youth, which should be 

considered by physical educators, educators, sport science 

professionals, and researchers in their future work. However, the 
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need for longitudinal research with longer follow-up periods was 

also identified. Nevertheless, all studies have shown positive 

significant effects of HIIT on cognitive performance and 

psychological outcomes on a healthy young population. 

Nonetheless, it is still unclear which chronic effects are produced 

with a long-term HIIT intervention in children and adolescents, as 

well as the uncertainty about the feasibility of HIIT in school-based 

programs. Therefore, further longitudinal research with HIIT 

interventions should be conducted to determine the effects of HIIT 

in academic performance (e.g., behavior for learning and teamwork 

skills) in a school context, and expand the wisdom regarding HIIT 

effectiveness in healthy youth. At this moment, considering the 

worldwide pandemic which has increased the time spent at home, 

it seems to be pertinent to challenge young populations to be active 

at home by doing simple and safe HIIT exercises of a vigorous 

intensity ( > 85% HRmax intensity, i.e., characterized by not being 

able to say more than a few words without pausing for a breath) 

combined with recovery breaks (work-to-rest ratio, 30:30 seconds) 

for 20 minutes, two sessions/week (examples of HIIT exercises can 

be consulted in Mezcua-Hidalgo et al.[21]).  
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Abstract 23 

Adolescence is characterized as an essential period of development during 24 

personal lifestyle options, including the decision to be physically active (PA). 25 

Interestingly, the health advantages of a physically routine during youth are well 26 

documented. The present study aimed to analyze and characterize the level of PA, 27 

physical fitness (PF) and attention in adolescents by gender. A descriptive cross-28 

sectional study was performed. Forty-three adolescents aged 16 to 18 years old (16.77 ± 29 

0.61 years), where 53.5% (n=23) were boys participated in the study. The CAD-S 30 

Assessment Scale revised version was used to evaluate the level of attention. Standard 31 

statistical methods were used to calculate means, standard deviations, and chi-square. 32 

The results show a moderate level of PA practice in adolescents (60.5%), whom have 33 

also a good perception of their PF level 53.5% (p<0.05). In the attention capacity, high 34 

levels in the adolescents (79.1%) were observed. It seems important to further enhance 35 

the practice of PA daily at school and extracurricular contexts, which may lead 36 

adolescents to obtain high levels of PF and attention, contributing to better academic 37 

performance and life quality. 38 

Keywords: Exercise, attention, concentration, teens, school 39 

 40 
 41 

  42 
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Introduction 43 

The regular practice of physical activity (PA) shows a positive association for 44 

the health of adolescents and can be a factor for changing an active lifestyle. PA is 45 

characterized by any body movement produced through skeletal muscles that require 46 

energy expenditure (ACSM, 2018). Literature suggests that regular practice of PA is 47 

less likely to have health problems (Rosa-Guillamón, 2019), providing several health 48 

benefits to young people (Diamond, 2015). The relationship between PA practice and 49 

adolescents is a great of interest because it is an important phase to establish good 50 

healthy living habits which can be maintained during adulthood (Loureiro et al., 2021). 51 

Previous researches have also shown that PA and good physical fitness (PF) levels 52 

could support the children and adults’ cognitive function and attention capacity (Bull et 53 

al., 2020; Hillman & Biggan, 2016; Reigal et al., 2020). In this sense, it seems to be 54 

important to develop motivating and effective programs which values PA practice, 55 

producing benefits in PF, attention capacity, and even also personal and social growth 56 

of adolescents (Alves et al., 2021). 57 

The PF  defined as the ability to perform daily tasks with vigor, enough energy 58 

to enjoy the activities without fatigue (ACSM, 2018), is considered a health factor to 59 

improve the adolescents’ life quality (Fonseca del Pozo et al., 2017; Ortega et al., 2008). 60 

Recently, PF has showing a high level of interest for teachers, parents and researchers, 61 

due to its positive influence on cognitive function, and academic performance (Mezcua-62 

Hidalgo et al., 2020; Ruiz-Ariza et al., 2017). 63 

Attention can be described as a cognitive function defined by the behavioral and 64 

cognitive process of concentration in a task without the environment disturb (Vanhelst 65 

et al., 2016), but also involved in processes of activation and selection, distribution and 66 

maintenance of psychological activity (Greimel et al., 2011). A strong relationship 67 
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between PA and cognitive function has been reported, where better learning and 68 

development of attention skills in young people are accomplished (de Greeff et al., 69 

2018; Diamond, 2015; Hernández et al., 2021; Jirout et al., 2019; Singh et al., 2019). 70 

Although the relationship between PA and variables such as attention and PF is 71 

relatively well-known in adults (Hernández et al., 2021), there is a lack of studies 72 

characterizing and analyzing in adolescents. Thus, due to the potential of PA to develop 73 

PF and attention, it was considered important to investigate the students’ perception of 74 

their PA practice and PF levels, and the importance of attention in daily tasks or in their 75 

academic performance. Therefore, the aim of the present investigation was to analyze 76 

and characterize the level of PA, PF and attention in adolescents by gender. It was 77 

hypothesized that boys practice more physical activity, being more active and having a 78 

greater predisposition to higher physical fitness than girls; it was also hypothesized that 79 

adolescents have a moderate level of attention, with high levels of attention in girls 80 

when compared with boys. 81 

Methodology 82 

Participants  83 

The sample consisted of forty-three adolescents (aged 16.77 ± 0.61 years) from 84 

one secondary school cluster (Beja, Portugal) who were randomly assigned to the study. 85 

The average height of the entire sample (n=43) was 1.67 ± 0.08 m. The exclusion 86 

criteria were: i) adolescents with physical disabilities, chronic or neurological diseases; 87 

ii) with orthopedic limitation or clinical diagnosis of attention deficit hyperactivity 88 

disorders; iii) with regular extra-curricular physical activity. 89 

Materials and Instruments 90 
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In this study, a Portuguese version (Lory, 1999) of the CAD-S Assessment Scale 91 

revised version (Conners, 1997) was administered on the sample, being an evaluation 92 

scale approved by the scientific community for Portugal and indicated for the evaluation 93 

and diagnosis of Attention-deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).  The scale of 94 

attention and concentration consisted of 9 items. The questionnaire used a 4-point Likert 95 

Scale, where 0 meant “It`s Never True” and 3 “It`s Always True”. 96 

Procedures 97 

The present study was approved by the ethics committee of the Polytechnic 98 

Institute of Beja (protocol code nº04/2019 and date of approval of 5th December 2019) 99 

and was following the latest version of the Declaration of Helsinki. Prior to the start of 100 

the study, all participants and their parents/guardians were informed about the study 101 

procedures. The written informed consent was obtained and signed by parents/guardians 102 

of all participants. To the study, an online questionnaire through Google Forms was 103 

applied to participants. The administration of the questionnaires was supervised by a 104 

researcher. 105 

Statistical Analysis 106 

A cross-sectional descriptive study was performed. The sample description was 107 

made through a frequency analysis of all variables of the study. Standard statistical 108 

methods were used to calculate means, standard deviations, and chi-square. The 109 

statistical processing of the results was performed using IBM SPSS Statistics (Version 110 

24; IBM, Armonk, NY, USA).  111 

The PA practice, PF and attention were recoded. For the PA recoding, two 112 

questions were used. The first question was related to how many days PA was practiced 113 

in the last 7 days. Function recodes into different variables was applied, where 0 and 1 114 
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day converted to value 1, 2-4 to value 2, and 5-7 to value 3 and the value labels changed 115 

to low, moderate, and high (Table 1). The second question was related to extra-116 

curricular physical activity practice, the answers ranged from never practiced to practice 117 

and compete. Having also been grouped through the function recode into different 118 

variables: “I`ve never practiced sports” and “I`ve played sports, but right now I don`t 119 

practice” assumed the value 1 and “Yes, I play sports” and “Yes, I play sports and have 120 

already been in championships or competitions” assumed value 2. Using the value 121 

labels is set to “No” and “Yes” (Table 1). 122 

The table 1 presents the PA variable codification. 123 

Table 1 - Recoding Physical Activity 124 

In the last 7-day period how many 
practiced PA (original) 

In the last 7-day period how many 
practiced PA (recoded) 

0 days Low 1 day 
2 day 

Moderate 3 day 
4 day 
5 day 

High 6 day 
7 day 
Practice extra-curricular physical 

activity (original) 
Practice extra-curricular physical 

activity (recoded) 
I`ve never practiced sports 

No I`ve played sports, but right now I 
don`t practice 

Yes, I play sports 
Yes Yes, I play sports and have already 

been in championships or competitions 
 125 

Different dimensions of PF (Fitness Assessment, Evaluation of cardiorespiratory 126 

condition, Muscle strength assessment, Speed and agility assessment and Flexibility 127 

assessment) was recoding, to the classification between “Very Bad to Very Good” 128 

assumed values from 0 to 4, having been recode into three different variables. “Very 129 

Bad and Bad” with value 1 (low), “Acceptable” with value 2 (moderate) and “Good and 130 
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Very Good” with value 3 (High). And to the value labels low, moderate and high codes 131 

were assumed. 132 

In the last recoded variable, for the attention recoding, since the questionnaire 133 

uses a 4-point Likert scale, the recoding considered the sum that can range from 0 to 27, 134 

having been recoded in three different variables. 0-8 with a value of 1 (low), 9-17 with a 135 

value of 2 (moderate) and 18-27 with a value of 3 (high). And to the value labels low, 136 

moderate and high codes were assumed. 137 

 Results 138 

The sociodemographic characteristics (i.e., gender and age) of the adolescents 139 

were presented in the Table 2. The general description of the sample according to the 140 

gender frequency analysis showed that there were more boys (53.5%) than girls (46.5%) 141 

and that most participants were 17 years old (58.1%).  142 

Table 2 - Sociodemographic characterization of the sample (n=43) 143 

Variable n (%) 

Gender 
Female 20 46.5 
Male 23 53.5 

Age 

   
16 14 32.6 
17 25 58.1 
18 4 9.3 

  144 

It was verified in the Table 3, that most participants practice PA (51.2%), and 145 

the boys practice more PA (n=14; 32.6%). Having a moderate practice of PA in the last 146 

7 days (60.5%) where the vast majority are female (n=15; 34.9 %). Where it can be 147 

verified that PA in the last 7 days has a better average than the practice or no practice of 148 

PA and there is no significant relationship between PA and gender (p<0.05). 149 

 150 
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Table 3 – Characterization of the level of Physical Activity 151 

Variable % (n)  ± SD p 

Physical 

Activity 

 Female Male Total  

 

0.169 

Low 2.3% (1) 9.3% (4) 11.6% (5) 

2.16±0.615 Moderate 34.9% (15) 25.6% (11) 60.5% (26) 

High 9.3% (4) 18.6% (8) 27.9% (12) 

Yes 18.6% (8) 32.6% (14) 51.2% (22) 
1.51±0.506 

 

No 27.9% (12) 20.9% (9) 48.8% (21) 0.172 

Legend: 𝟐 significant values for p < .05; Adjusted residuals ≥ |1.9| are considered significant (in bold). 152 

 153 

In the table 4, it was reported a high level of physical condition in 53.5% of the 154 

adolescents, being 39.5% of males. Following the consideration of cardiorespiratory 155 

fitness with 46.5% high perception, in muscle strength the participants considered to 156 

have moderate strength (60.5%), speed and agility were considered high (46.5%) as 157 

well as high flexibility (41.8%) compared with females. The highest average was 158 

reported in variables of physical condition, speed and agility, where the lowest average 159 

was observed in flexibility variable. There was found no significant relationship 160 

between muscle strength and flexibility. However, physical fitness (p=0.005), 161 

cardiorrespiratory fitness (p=0.003), speed and agility variables (p=0.033) showed 162 

significant differences with gender (females and males). 163 

  164 
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Table 4 - Characterization of the level of Physical Fitness 165 

Variable  % (n)  ± SD p 

  Female Male Total   

Physical Fitness * 

Low 4.7% (2) 7.0% (3) 11.6% (5) 

2.42±0.698 0.005 Moderate 27.9% (12) 7.0% (3) 34.9% (15) 

High 14.0% (6) 39.5% (17) 53.5% (23) 

Cardiorespiratory 

fitness* 

Low 25.6% (11) 7.0% (3) 32.6% (14) 

2.14±0.889 0.003 Moderate 11.6% (5) 9.3% (4) 20.9% (9) 

High 9.3% (4) 37.2% (16) 46.5% (20) 

Muscle Strength 

Low 7.0% (3) 4.7% (2) 11.6% (5) 

2.16±0.615 0.206 Moderate 32.6% (14) 27.9% (12) 60.5% (26) 

High 7.0% (3) 20.9% (9) 27.9% (12) 

Speed and Agility * 

Low 11.6% (5) 0.0% (0) 11.6% (5) 

2.35±0.686 0.033 Moderate 18.6% (8) 23.3% (10) 41.9% (18) 

High 16.3% (7) 30.2% (13) 46.5% (20) 

Flexibility 

Low 9.3% (4) 23.3% (10) 32.6% (14) 

2.09±0.868 0.202 Moderate 16.3% (7) 9.3% (4) 25.6% (11) 

High 20.9% (9) 20.9% (9) 41.8% (18) 

Legend: 2 significant values for p < .05; Adjusted residuals ≥ |1.9| are considered significant (in bold). 166 

The majority of the sample (79.1%) demonstrated a high attention rate, where 167 

boys reported higher levels of attention than girls. However, it is not observed that there 168 

is significance between attention and gender (see Table 5). 169 

Table 5 - Characterization of the level of Attention 170 

Variable  % (n)  ± SD p 

  Female Male Total   

Attention 

Low 0.0% (0) 0.0% (0) 0.0% (0) 

1.21±0.412 0.889 Moderate 9.3% (4) 11.6% (5) 20.9% (9) 

High 37.2% (16) 41.9% (18) 79.1% (34) 

Legend: 2 significant values for p < .05; Adjusted residuals ≥ |1.9| are considered significant (in bold). 171 

 172 

 173 
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Discussion 174 

The aim of the study was to analyze and characterize the level of PA, PF and 175 

attention in adolescents and its relations with gender. The results suggested that the 176 

majority of adolescents practice PA (i.e., moderate PA is equivalent to 2-4 days/week). 177 

Boys practice more PA (i.e., high PA is equivalent to 5-7 days/week) than girls. The 178 

obtained results were in accordance with our first hypothesis. Previous studies 179 

(Fernández et al., 2017; Kristensen et al., 2008; Sasayama & Adachi, 2019), reported 180 

that boys showed higher levels of PA than girls, and decreasing drastically during 181 

adolescence. On the other hand, Kristensen et al., (2008) reported similar PA results on 182 

both genders. Moreover, Prieto-Benavides et al., (2015) stated that higher levels of PA 183 

supports higher levels of PF.  184 

Through the adolescents’ perceptions, it was reported high level of PF, with 185 

boys showing higher level than girls, who showed moderate level (27.9%). With regard 186 

to the PF, in the cardiorespiratory fitness variable high level was reported mainly in 187 

boys. Sasayama and Adachi (2019) showed high levels in both genders to the 188 

cardiorespiratory fitness, being contradictory to our results, where boys had high levels 189 

than girls. However, Gonçalves and Silva, (2016) were in accordance with our results, 190 

revealed that girls had higher prevalence to obtain low levels of cardiorespiratory fitness 191 

when compared with boys. 192 

Regarding to the muscle strength, majority of the sample (more girls than boys) 193 

considered that have moderate level, although the results also show that there are more 194 

boys who consider a level of high muscle strength. Sasayama and Adachi (2019) 195 

reported different results with boys and girls showed high levels of muscle strength. 196 

Into the speed and agility components, was reported high levels to a greater number of 197 

boys than girls (46.5%). Interestingly, Sasayama and Adachi (2019) showed that boys 198 
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and also girls had high levels of speed and agility. Finally, in the flexibility, as the last 199 

component of PF, the results were similar than the obtained to previous variables, and 200 

adolescents showed high levels. Curiously, both girls and boys were at the high level. 201 

To the level of attention, adolescents self-reported high levels, where boys 202 

(41.9%) proved to have better results than girls (37.2%). The second hypothesis of the 203 

present study was not verified. Our results were in accordance with results from 204 

Hillman and Biggan (2016), which reported higher the level of PF and higher level of 205 

attention. This fact can be a stimulus for schools in order to help improve levels of PF 206 

and promote active lifestyles (Ortega et al., 2008). So, the higher level of PA conduct to 207 

high level of physical fitness, providing high levels of attention (Reigal et al., 2020; 208 

Vanhelst et al., 2016). 209 

This study has some limitations that should be considered: i) is a cross-sectional 210 

study that does not establish a causal relationship; ii) the sample size does not allow 211 

generalizing the results. However, it is also pertinent to report the strengths. The present 212 

study highlighted the importance of PA on adolescents’ health, providing benefits into 213 

physical education classes, but also support adolescents to obtain better attention 214 

capacity, leading to better academic performance. Could be pertinent in future studies 215 

include a large sample and adolescents with chronic or neurologic diseases to increase 216 

the generalizability of the reported results. 217 

Conclusion 218 

This study shows that the practice of PA in the adolescents is between 2 - 4 days 219 

a week (moderate PA), which has an impact with the level of physical fitness that is 220 

high, providing high levels of attention. Adolescents have a good perception of PA and 221 

PF, showing positive effects on their cognitive function.  222 
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This evidence seems to be important to understand the perception of adolescents 223 

regarding the practice of PA and PF and how it can influence their attention in daily 224 

activities or even in their academic performance. 225 
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EFEITOS DE PROGRAMA DE TREINO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE (HIIT) NA 

COMPOSIÇÃO CORPORAL E CAPACIDADE AERÓBIA EM JOVENS 

 

EFFECTS OF HIGH INTENSITY INTERVAL TRAINING (HIIT) IN YOUNG’S BODY 

COMPOSITION AND AEROBIC CAPACITY 

 

Resumo 

Recentemente, o treino intervalado de alta intensidade (HIIT) tem surgido como um 

método alternativo eficiente e rentável na obtenção de benefícios para a saúde em adultos. No 

entanto, poucas evidências têm sido reportadas no segmento populacional infantojuvenil. O objetivo 

do presente estudo foi comparar os efeitos de treino intervalado de alta intensidade entre um grupo 

experimental e um grupo de controlo (nenhum programa de treino específico) na composição 

corporal e na capacidade aeróbia em jovens. Quarenta e três jovens (16.40 ± 0.47 anos) foram 

aleatoriamente distribuídos num grupo experimental (HT: n=21), com treino de 2 vezes por semana 

sob um protocolo de alta intensidade (>85% FCmax) durante 8 semanas, e um grupo de controlo (C: 

n=22). Após 8 semanas de treino, ganhos significativos foram reportados no grupo HT no que 

respeita a capacidade aeróbia (4.78%, t= -11.61; p<.001) e também ao nível do índice de massa 

corporal (1.34%, t= 3.74, p=.001). O grupo C não reportou diferenças em nenhuma das variáveis 

estudadas.  Os resultados do presente estudo mostram que o treino intervalado de alta intensidade 

parece influenciar positivamente a composição corporal e a capacidade aeróbia em jovens. O treino 

intervalado de alta intensidade poderá ser considerado um método útil e seguro para ser 

incorporado em programas escolares.  

Palavras chave 

Desenvolvimento; IMC; VO2max; treino; adolescentes. 

 

Abstract 

Recently, the high-intensity interval training (HIIT) has been emerged as an efficient and 

useful alternative training method on health benefits in adults. However, less evidence have been 

reported in youth. The aim of the study was to compare the effects of high-intensity interval training 

between an experimental and a control group (no specific training program) on body composition 

and aerobic capacity in young school-aged. Forty-three young students (16.40 ±0.47 years) were 

randomly assigned into the experimental group (HT: n=21) to train twice a week for 8 weeks under 

a high-intensity protocol (>85% HR max), and the control group (C: n=22). In the post-training, a 

significant difference in HT group on aerobic capacity (4.78%, t= -11.61; p<.001) and on body mass 

index (1.34%, t= 3.74, p=.001) was observed. C group did not report differences in any variables of 

the study. This study shows that high-intensity interval training seems to have a significant and 
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positive influence on body composition and aerobic capacity in youth. The high-intensity interval 

training should be a helpful and safe method to be considered in the school-based programs. 

Key words 

Development; BMI; VO2max; training; adolescents. 

 

INTRODUÇÃO 

O excesso de peso ou obesidade na adolescência são sinónimos de consequências 

preocupantes para a saúde ao longo da vida, constituindo um problema de saúde mundial associado 

à morbidade e mortalidade (Marques & Matos, 2016).  Por sua vez, a aptidão física é exposta como 

importante indicador de saúde na adolescência (Ruiz et al., 2016). O trabalho e manutenção da 

aptidão cardiorrespiratória são considerados catalisadores na prevenção de doenças 

cardiovasculares (Ruiz et al., 2016). O treino intervalado de alta intensidade (HIIT) tem evidenciado 

efeitos significativos em crianças e adolescentes com excesso de peso ou obesidade, efeitos 

maioritariamente na capacidade aeróbia (Blüher et al., 2017). Contudo, ainda persistem dúvidas nos 

efeitos de HIIT em adolescentes saudáveis. Assim, o objetivo do estudo foi comparar o efeito de HIIT 

no índice de massa corporal (IMC) e capacidade aeróbia (VO2max) em adolescentes. 

 

METODOLOGIA 

Amostra 

Quarenta e três adolescentes de uma escola pública de Beja participaram no estudo. Os 

sujeitos foram aleatoriamente distribuídos num grupo experimental (HT: n=21; altura(cm): 

167.02±0.07; peso(kg): 61.46±13.60) e num grupo de controlo (C: n=22; altura(cm): 166.48±0.09; 

peso(kg): 61.78±11.39). Adolescentes com doenças crónicas, limitações ortopédicas ou atividades 

físicas extracurriculares foram excluídos. Estudo aprovado pela Comissão de Ética do Instituto 

Politécnico de Beja (IPBeja), nº04/2019, Portugal. Para cumprir os procedimentos éticos da 

Declaração de Helsínquia, foi obtido consentimento informado, assinado pelos respetivos 

pais/encarregados de educação. 

 

Desenho experimental e programa de treino 

Após aquecimento HT realizou protocolo de treino de alta intensidade (>85%HRmax), 

(8semanas, 20min, 2 x/semana) e alongamentos finais. O HT realizou 3 séries (6 exercícios) de 20s 

de atividade e 10s de recuperação. Entre séries foram aplicados 3min de descanso. Os exercícios 

foram sprints, agachamentos c/salto, jumping jacks, entre outros. O C apenas realizou aulas de 

educação física. 
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Procedimentos 

As medições antropométricas foram realizadas segundo normas internacionais (Marfell-

Jones, Stewart, & Ridder, 2012). A altura foi medida através de estadiómetro, precisão aproximada 

de 0.1cm (Seca®, modelo 214). O peso e IMC recolhidos por balança de bioimpedância (Tanita®, 

modelo SC 330). VO2max (ml.kg-1.min-1) estimado através da equação de Léger et al. (Léger et al., 

1988b). A medição de frequência cardíaca através de dispositivo inercial wimo® (Muñoz-López et 

al., 2017). 

 

Análise estatística 

Foram utilizados métodos estatísticos para calcular médias e desvios padrão. Para observar 

os efeitos do treino em cada grupo, aplicou-se teste t de amostras emparelhadas. O efeito do fator 

grupo no pós-treino no IMC e VO2max foi determinado por análise multivariada de covariância 

(MANCOVA) (medidas pré-treino como covariáveis). A normalidade de resíduos foi validada pelo 

teste de Kolmogorov-Smirnov e homogeneidade da matriz de variância-covariância pelo teste Box M. 

O teste de rastreamento de Pillai foi aplicado. Após observadas diferenças significativas, realizou-se 

análise de covariância (ANCOVA) para as variáveis dependentes, seguida de testes de comparação 

post-hoc de Bonferroni. Para ilustrar o tamanho de efeito, utilizou-se o eta quadrado parcial, 

interpretado segundo Cohen (Cohen, 1992):0.019= efeito pequeno; 0.130=efeito médio e 

0.260=efeito grande. Os dados foram analisados pelo programa IBM SPSS Statistics versão 24.0. A 

significância estatística foi de p≤0.05. 

 

RESULTADOS 

No pré-treino, não existiram diferenças entre HT e C. Após 8 semanas, foi observada 

diferença entre grupos no IMC e VO2max, Pillai=0.46, F (2, 38) = 15.93, p<0.001, ƞp
2=0.45. 

Verificaram-se diferenças estatisticamente significativas entre HT e C na variável de IMC, com 

tamanho de efeito grande, F (1, 41) = 25.93, p<0.001, ƞp
2=0.39, com HT (M=21.75) e C (M=22.09). 

Outra diferença reportada entre HT e C foi no VO2max com tamanho de efeito médio, F (1, 41) =6.30, 

p=0.016, ƞp
2= 0.13, com HT (M=45.56) e C (M=42.87). O HT demonstrou melhores resultados em 

comparação com C (tabela 1). 
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Tabela 1. Média e desvio-padrão, teste t entre pré-treino (Pré-) e pós-treino 

(Pós-) nas variavéis de índice de massa corporal (IMC) e na capacidade aeróbia 

(VO2max) no grupo experimental (HT) e de controlo (C), bem como intervalo de 

confiança de 95% (CI95%). 

  Pré- Pós- CI95% t p 

H

T 

IM

C 

21.907±4.03

7 

21.613±3.76

6 

[0.130; 0.458] 3.

738 

0

.001 

VO

2max 

47.857±21.4

17 

50.142±21.5

29 

[-2.696; -

1.874] 

-

11.608 

0

.000 

C 

IM

C 

22.206±3.15

7 

22.223±3.15

6 

[-0.051; 0.016] -

1.056 

0

.303 

VO

2max 

38.590±22.8

69 

38.500±21.8

41 

[-2.002; 2.183] 0.

090 

0

.929 

 

DISCUSSÃO 

O objetivo do estudo foi verificar o efeito de treino HIIT, durante 8 semanas, na composição 

corporal e capacidade aeróbia em adolescentes. Os principais resultados sugerem que o HIIT é um 

programa eficaz na melhoria de IMC e VO2max em adolescentes. A diminuição de IMC observada no 

HT foi comprovada por estudos anteriores (Blüher et al., 2017; Morrissey et al., 2018), em que é 

reportada diminuição no IMC, após 12 semanas de HIIT, mostrando maiores benefícios ao comparar 

com treino contínuo moderado tradicional (Morrissey et al., 2018). O HIIT, ao ser realizado a alta 

intensidade é assumido como treino metabólico, onde ocorre queima de glicólise e conduz a gasto 

energético com utilização de gordura (Laursen, & Buchheit, 2019). 12 semanas) (Dias et al., 2017). 

No nosso estudo, HT mostrou decréscimo no IMC e aumento no VO2max, contrariamente ao C que 

não apresentou diferenças em nenhuma variável. Uma possível explicação para os resultados pode 

ser pelo nível de intensidade, estimulação solicitada e execução dos exercícios explosivos aplicados 

no grupo experimental. 

 

CONCLUSÃO 

Este estudo sugere que programa de HIIT de 8 semanas pode ser eficaz na melhoria da 

composição corporal e capacidade aeróbia em adolescentes. De modo a aumentar a motivação e 

diversidade nas aulas de educação física, treinos com características mencionadas, poderão ser 

considerados seguros e eficazes para implementação em escolas.  
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Capítulo V – Discussão Geral 

1. Notas Introdutórias 

A presente dissertação teve como principal propósito compreender a 

influência e os efeitos do treino intervalado de alta intensidade (HIIT) na melhoria 

da aptidão física e capacidade cognitiva em adolescentes. 

Os resultados recolhidos demonstraram que programas de HIIT de curta 

duração (< 12 semanas) não só assumem resultados positivos e eficazes na 

melhoria da aptidão física (i.e., capacidade aeróbia, força muscular), como na 

melhoria da composição corporal (i.e., peso, IMC, perímetro da cintura) e 

capacidade cognitiva (ex.: atenção, concentração, motivação). Deste modo, foi 

identificada a necessidade de desenvolver estudos com períodos de intervenção 

a longo prazo capazes de determinar quais os efeitos destes programas em 

jovens, bem como a sua viabilidade para aplicação em contexto escolar.  

Alguns estudos, nomeadamente revisões sistemáticas, têm mostrado a 

importância da metodologia de HIIT quando aplicada em adolescentes, 

reportando efeitos significativos na aptidão cardiorrespiratória (Martin-Smith et 

al., 2020; Milanović et al., 2015). Neste sentido, Cao et al. (2019) sugerem o HIIT 

como metodologia válida, segura e eficaz para de treino para a melhoria da 

aptidão cardiorrespiratória. 

À soma do que acontece no estudo experimental (estudo 3), a meta 

análise de Maillard et al. (2017) aporta melhorias na composição corporal com 

intervenções de HIIT de duração entre as 4 semanas e os 6 meses, 

comprovando que tanto a curto como a longo prazo esta metodologia traz 

benefícios. 

Abarzúa et al. (2019) no seu estudo conclui que para existir melhorias seja 

na aptidão física (i.e., aptidão cardiovascular e força) como na composição 

corporal deve ser aplicado um protocolo de HIIT com uma intervenção de 

3x/semana com uma duração de cada sessão de 12 minutos (30 seg de trabalho 

e 30 seg de pausa) e uma intensidade acima dos 90%, enquanto que para 

Costigan et al. (2015) para obterem os mesmos resultados basta um protocolo 

com intervenção de mais de 8 semanas. 
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Contudo, e indo ao encontro dos resultados aqui apresentados em que 

um programa de HIIT de curta duração reporta efeitos positivos e significativos 

para os jovens e especificamente na aptidão cardiorrespiratória e força muscular, 

Tottori et al. (2019) corrobora com os resultados anteriormente mencionados 

com a aplicação de um programa de HIIT de 4 semanas com duração de sessão 

entre os 8 e os 10 minutos, bem como Solera-Martínez et al. (2020) que mais 

recentemente comprovou que os resultados a curto prazo na composição 

corporal podem prevenir fatores de risco cardiometabólicos em jovens 

saudáveis. 

Na capacidade cognitiva as intervenções de HIIT, principalmente 

programas de curto prazo, potenciam melhorias e efeitos significativos na 

memória e atenção (Kucab et al., 2021; Quintero et al., 2018; Tottori et al., 2019) 

As aulas de educação física são equacionadas como meio muito 

importante, não só para a saúde como para o desenvolvimento cognitivo, 

crescimento pessoal, disciplina, organização, foco e rendimento académico 

(Ardoy et al. (2013). Alguns estudos comprovam que o HIIT como metodologia 

tem benefícios sendo aplicado nas aulas de educação física. Ardoy et al. (2013) 

é um dos estudos que observa efeitos positivos no desempenho cognitivo e 

rendimento académico nos jovens quando realizavam aulas de educação física 

com intensidades vigorosas, comprovando ainda que o HIIT intercalado com as 

aulas ao longo do ano letivo pode ser um método eficaz para aumentar a aptidão 

cardiorrespiratória (Martin-Smith et al., 2020).  

Sendo assim, o HIIT é estimado por Ketelhut et al. (2020) e Mezcua-

Hidalgo et al. (2019) como um programa possível de ser aplicado em ambiente 

escolar (i.e., especificamente nas aulas de educação física), que se for bem 

supervisionado e monitorizado reporta a benefícios na aptidão física e atenção 

dos jovens. Deste modo, importa salientar a necessidade para professores de 

educação física poderem encorajar e promover esta metodologia de modo a 

desenvolverem o seu potencial, como ainda poderem estimular os alunos a 

aumentar as intensidades de treino nas aulas. 

Deste modo, valorizam-se assim programas de HIIT que tenham efeitos 

significativos na composição corporal, aptidão física e atenção, onde alguns 

autores mostram a importância da aplicação desta metodologia no contexto 
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escolar, contudo evidenciam a necessidade de estudos futuros que envolvam 

recolhas de dados longitudinais.  

 

2. Limitações Globais do Estudo 

O presente estudo apresenta, contudo, limitações inerentes à natureza da 

pesquisa realizada que devem ser referidos. Assim a primeira limitação assume-

se com o facto de a recolha de dados ter sido realizada apenas em 2 turmas de 

uma escola secundária, o que pode dificultar a generalidade dos resultados 

obtidos. Uma outra limitação está relacionada com a escassa evidência científica 

sobre o efeito que programas de HIIT têm no comportamento e desempenho 

académico em jovens, que torna a comparação de resultados e a recolha de 

informação mais difícil. No entanto, considera-se ser uma mais valia, permitindo 

assim transferir e proporcionar novas, pertinentes e válidas informações para 

professores, encarregados de educação e investigadores poderem aplicar em 

contexto prático. 

 

3. Perspetivas Futuras de Estudo 

Este estudo pode assumir um ponto de partida para a compreensão sobre 

os benefícios da prática de treino de alta intensidade na composição corporal, 

aptidão física e capacidade cognitiva em jovens e a sua aplicação prática em 

aulas de educação física. No entanto, salienta-se a necessária replicação do 

presente estudo com um tamanho amostral maior e representativo da população, 

como ainda desenvolvimento de estudos com uma intervenção a longo prazo e 

intercalados no contexto escolar como estratégia para a prevenção de 

sedentarismo, obesidade e de problemas de concentração e atenção. Deste 

modo, poderá assim ser promovida uma proximidade com a comunidade através 

de alteração de estilos de vida, na medida de se proporcionar uma melhoria ao 

nível da saúde física e psicológica, condição física. Mas muito importante 

também foca o incentivar o gosto pela prática desportiva, a prática de atividade 

física e a melhoria da qualidade de vida.   
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Conclusões 

Na medida de compreender os efeitos do treino intervalado de alta 

intensidade (HIIT) na aptidão física e capacidade cognitiva de adolescentes da 

cidade de Beja, Portugal diferentes estudos foram desenvolvidos. Com o objetivo 

principal de analisar o efeito de programas de HIIT (curto ou longo prazo) na 

melhoria da condição física, força, flexibilidade, agilidade, capacidade aeróbia e 

na atenção/concentração em adolescentes, como fora anteriormente reportado.  

Assente nos resultados da revisão sistemática dos vários estudos 

analisados, foi possível evidenciar a melhoria da capacidade cognitiva e de 

resultados psicológicos com intervenções crónicas (i.e., sessões repetidas por 

dias, semanas ou meses) e intervenções agudas (i.e., sessão única) que 

variavam de períodos de intervenção de 4 a 12 semanas com protocolos de 8 a 

30 minutos e intensidades ≥85%HRmax, estando inseridos nos diversos 

protocolos testes de avaliação da atenção, concentração e bem-estar. Além 

disso, foi permitido identificar que em diferentes intervenções de HIIT, consoante 

o protocolo de intervenção aplicado fosse entre 4 a 12 semanas existiriam 

melhorias numa ou mais componentes abordadas anteriormente (aptidão física 

e capacidade cognitiva).  

De modo a se compreender melhor os resultados da amostra e se validar 

o cumprimento dos objetivos propostos, através do estudo de caraterização 

realizado, foi possível revelar que os adolescentes demonstram bons resultados 

de AF, de aptidão física e de atenção. Observou-se também que os rapazes têm 

melhor atividade física e aptidão física que as raparigas, no entanto na 

capacidade de atenção nos resultados mostraram ser iguais para as raparigas e 

para os rapazes. Comprovando-se que quanto mais ativos e mais praticarem 

atividade física melhor é a aptidão física e maior capacidade de atenção nas 

simples tarefas do dia-a-dia terão. 

Mais se evidencia que adolescentes que realizem sessões de HIIT de 8 

semanas com duração de 20 minutos cada sessão realizada 2x/semana com 20 

segundos de trabalho e 10 segundos de recuperação apresentam uma 

associação positiva entre a intervenção, a composição corporal e capacidade 

aeróbia. Posto isto, existe a necessidade de desenvolver um estudo que 
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demostre quais são os benefícios a longo prazo, uma vez que a curto está 

comprovado cientificamente que eles existem. 

Por fim, como linha de conclusão é considerada viável a realização de 

programas de treino intervalado de alta intensidade durante as aulas de 

educação física. Estes últimos são capazes de proporcionar melhorias na 

composição corporal, aptidão física e capacidade cognitiva (atenção) em 

adolescentes, como também suscitar interesse e motivação para uma mudança 

de estilo de vida e melhoria de qualidade de vida.  
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Anexo I – Questionário para Alunos 
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Anexo II – Questionário para Encarregados de Educação 
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Anexo III – Questionário para Professores 

 

 
 

 

 

 

 

Laboratório de Atividade Física e Saúde 

Instituto Politécnico de Beja 

Rua Pedro Soares, S/N 

Campus do IPBeja, apartado 6155 

7800-295 Beja| PORTUGAL 
 

Tel: +351 284 314 400 | Fax: +351 284 314 401 

 

 
 

Projeto Hi-SCHOOL_Professores 

 

Exm. Sr.(a) Professor(a) 

Pedimos a sua colaboração para este estudo que pretende conhecer o impacto do treino intenso na 

capacidade de atenção na escola.  

Por favor, selecione as respostas que melhor descrevem os alunos de algumas das suas turmas que integram 

este estudo. Usaremos a palavra “aluno(s)” enquanto nome uniforme, em conformidade com a gramática da língua 

portuguesa, designando consequentemente, sem qualquer distinção, aluno(s) e aluna(s). 

As suas respostas servirão apenas para efeitos de estudo e não serão divulgados a outros professores, pais 

ou alunos. 

 

Instruções: Vai encontrar seguidamente alguns problemas que as crianças e adolescentes apresentam na 

escola. Por favor, responda a cada afirmação, tendo em conta até que ponto o comportamento descrito constituiu 

um problema durante o último mês e coloque um número de 0 a 3 (onde 0 - Nunca é verdade; 1- Às vezes é verdade; 

2 – É quase sempre verdade; 3 – É sempre verdade).  

Se respondeu "Nunca é verdade – (0)" quer dizer que a afirmação nunca ou muito raramente é um problema. 

"É sempre verdade (3)" quer dizer que a afirmação é muitas vezes um problema ou ocorre com muita frequência. "Às 

vezes (1)" e "Quase sempre (2)" são respostas intermédias.  

 

Agradecemos desde já a sua colaboração.
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Ficha de recolha dos dados  

0 - Nunca é verdade; 1- Às vezes é verdade; 2 – É quase sempre verdade; 3 – É sempre verdade).  

N

º 

No

me Aluno 

1

) 

2

) 

3

) 

4

) 

5

) 

6

) 

7

) 

8

) 

9

) 

1

0) 

1

1) 

1

2) 

1

3) 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

1

0 
              

1

1 
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1

2 
              

1
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1

4 
              

1
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1

6 
              

1

7 
              

1

8 
              

1

9 
              

2

0 
              

2

1 
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2

2 
              

2

3 
              

2

4 
              

2

5 
              

2

6 
              

2

7 
              

2

8 
              

2

9 
              

3

0 
              

3

1 
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1) Interrompe ou interfere nas atividades dos outros (por ex., intromete-se nas conversas ou jogos dos outros. 
2) Não segue as instruções e não termina os trabalhos escolares, tarefas ou deveres no local de trabalho (sem ser por comportamento de oposição ou por incompreensão das instruções). 
3) Movimenta excessivamente as mãos e os pés, move-se quando está sentado. 
4) Excitável, impulsivo (a). 
5) Desatento (a), distrai-se com facilidade. 
6) Perturba as outras crianças. 
7) Não consegue estar quieto (a) 
8) Mantém a atenção por períodos de tempo muito curtos. 
9) Só presta atenção a alguma coisa que lhe desperte grande interesse. 
10) A distração ou a dificuldade em concentrar a atenção constituem um problema. 
11) Agitado (a), sempre em pé e apressado (a). 
12) Não acaba as coisas que começa. 
13) esquece as coisas que aprendeu. 
14) Não presta a atenção necessária aos pormenores ou comete erros por descuido nos trabalhos escolares, trabalho ou noutras atividades lúdicas. 
15) Está sempre agitado (a) ou age como se estivesse “ligado a um motor”. 
16) Evita, sempre repugnância ou é relutante em envolver-se em tarefas que requerem um esforço mental prolongado (tais como Trabalhos Escolares ou TPC’s). 
17) Tem dificuldade em jogar ou fazer qualquer outro passatempo de modo tranquilo. 
18) Parece não ouvir o que se lhe diz. 
19) Levanta-se do seu lugar na sala de aula ou em outras situações em que se espera que esteja sentado. 
20) Tem dificuldade em organizar tarefas e atividades. 
21) tem dificuldade em esperar a sua vez. 
22) Fala excessivamente. 
23) Corre ou salta excessivamente em situações em que tais comportamentos são inadequados. 
24) Precipita as respostas antes que as perguntas tenham acabado. 
25) Perde objetos necessários para fazer determinadas tarefas ou atividades. 
26) Distrai-se com facilidade com estímulos irrelevantes. 
27) Tem dificuldades em manter atenção em tarefas ou atividades. 
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Anexo IV – Protocolo Pressão Arterial 
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Anexo V – Protocolo Bioimpedância e Altura 
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Anexo VI – Protocolo Perímetro da Cintura 
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Anexo VII – Protocolo do teste da flexibilidade - Senta e Alcança 
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Anexo VIII – Protocolo Salto Vertical Contra-Movimento  
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Anexo IX – Protocolo do teste 4x10m 
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Anexo X – Protocolo de força de preensão - Dinamómetro 
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Anexo XI – Protocolo do teste de capacidade cardiorrespiratória - 
Vaivém 
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