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Todas as terças e quintas-feiras das 8h as 9h. 
Para mais informações, acesse o QR Code. MO
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O laboratório realiza pesquisas nas áreas de controle motor e
biomecânica, com as seguintes linhas de pesquisa:

- Distúrbios do Movimento e Controle Motor
- Impacto da fadiga muscular na mecânica e no controle dos

movimentos
-Biomecânica, controle motor e desempenho esportivo

FICOU INTERESSADO?
Acesse o nosso site 

através do QRCode e nos acompanhe nas
redes sociais

ÁREAS DE PESQUISA

movilabauru@gmail.com

/movilabunesp

14 3103-9438

Av. Eng. Luiz Edmundo Carrijo Coube, 14-01 - Vargem Limpa 17033-360 Bauru
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ORIENTAÇÕES  PARA
AVALIAÇÃO  E  PRESCRIÇÃO
DE  EXERCÍCIOS  FÍSICOS
DIRECIONADOS  À  SAÚDE



ARTIGOS PUBLICADOS (TOTAL - 11) 
BARBIERI, F.A. Effects of ankle muscle fatigue and visual behavior on postural sway

in young adults. Front. Physiol. 2019

Investigar os efeitos da manipulação da informação visual no controle postural

durante a fadiga muscular do tornozelo em jovens adultos.

Oscilação na condição sem fadiga muscular

Oscilação na condição com fadiga muscular

FIORELLI, C.M. Differential acute effect of high-intensity interval or continuous

moderate exercise on cognition in individuals with Parkinson’s Disease. Journal of

Physical Activity and Health, 2019

Investigar os efeitos agudos de um treinamento intervalado de alta intensidade versus

treino contínuo de moderada intensidade na função cognitiva em indivíduos com doença

de Parkinson.

 

CHO, H. et al. . Gaze diversion affects cognitive and motor performance in Young adults when

stepping over obstacles. Gait & Posture. 2019

Entender como o desvio de olhar afeta a prevenção de obstáculos durante a caminhada em

adultos jovens.

Desviar o olhar do obstáculo durante uma tarefa estática não afetou o desempenho cognitivo, pois

as informações sobre o obstáculo não eram relevantes. No entanto, concluir uma tarefa cognitiva

visual discreta simples durante a ultrapassagem de um obstáculo quando indivíduo desvia o olhar

do obstáculo prejudica o desempenho da marcha e da tarefa cognitiva. .

LYNCH, K.R. et al. Impact of sports participation on incidence of bone traumatic

fractures and health-care costs among adolescents: ABCD – Growth Study. The

Physician and SportsMedicine, 2019.

Analisar o risco de fraturas ósseas traumáticas de acordo com o envolvimento no

esporte, bem como identificar o impacto potencial da participação esportiva e das

fraturas traumáticas nos custos com a saúde dos adolescentes.

A incidência de novas fraturas foi de 2,1%. Os custos totais contabilizados nos 12

meses seguintes foram de US $ 3.259,66. 

 

 

Sugerindo deterioração na relação postura-olhar
 com o envelhecimento

JAIMES,  D.A.R. et al. Effects of linear and undulating periodization of strength

training in the acceleration of skater children. Motriz, 2019

Comparar os efeitos da periodização linear e periodização ondulada do

treinamento de força na aceleração em crianças skatistas

Ambos os protocolos de periodização do treinamento de força foram eficazes no

desenvolvimento de aceleração e velocidade em meninas skatistas ao longo de 16

semanas. No entanto, a periodização ondulatória foi mais eficiente que a

periodização linear para melhorar a aceleração.

POLASTRI, P.F. et al. Semi tandem base of support degrades both saccadic gaze

control and postural stability particularly in older adults. Neuroscience Letters, 2019.

Este estudo investigou os efeitos das sacadas horizontais e verticais no controle do

olhar, centro de pressão (CoP) e deslocamento da cabeça de adultos jovens e idosos em

diferentes bases de apoio.

Apoio financeiro: CAPES: finance code 001. Programa de Pós-Graduação em Ciências da Motricidade, UNESP.

Instabilidade postural em idosos

Variabilidade da latência do olhar 
durante tarefas sacádicas

Apoio financeiro FAPESP: #2017/00718-0; #2017/20166-1; CNPq #445438/2014-2; CAPES: finance code 001

Movimentos oculares sacádicos

Oscilação postural em condições sob
e sem efeito da fadiga muscular

Olhos fechados 

Exercício aeróbico
agudo Desempenho cognitivo em pessoas com DP

Os efeitos na cognição foram dependentes 

da intensidade do exercício

Custo 

mais alto 

(US $ 13,86)

NADADORES

Assistência médica

Não esportes (US $ 1,82)

Artes Marciais (US $ 2,23)

Esportes de impacto (US $ 2,32)

Apoio financeiro: FAPESP: #2016/20377-0 e #2015/19710-3. RRA FAPESP #2017/09182-5.

DOI:10.1016/j.neulet.2019.03.004 DOI: https://doi.org/10.3389/fphys.2019.00643

DOI: 10.1016/j.gaitpost.2019.07.380 DOI: http://dx.doi.org/10.1590/s1980-6574201900010007

DOI: 10.1123/jpah.2018-0189

DOI: 10.1080/00913847.2019.1685859



GOTARDI, G.C. et al. Combining experiences of race gaming and natural

driving affects gaze location strategy in simulated context. ERGONOMICS, v.62, n.11,

p.1392-1399, 2019.

Investigar os efeitos da experiência em jogos de corrida no videogame de corrida no

comportamento e no desempenho do olhar dos motoristas e os efeitos da experiência

natural de dirigir no comportamento e no desempenho do olhar dos jogadores. 

A combinação de experiências naturais de condução e jogos de corrida mudou a

estratégia de localização dos olhares dos motoristas.

 

PASCHOALINO, G.P. et al. Racing videogame players’ driving experience in

natural context does not affect gaze strategy towards tangent point during

simulated curve negotiation, but the curvature angle does, Brazilian Society of

Motor Behavior, v.13, n.4, 2019.

Investigar os efeitos da experiência na direção natural sobre o comportamento do

olhar de jogadores de videogame de corrida . Além disso , objetivou identificar

possíveis efeitos do ângulo de curvatura nos padrões de fixação . Vinte jogadores de

videogame compuseram dois grupos : drivers-gamers e no-drivers-gamers . 

A experiência de condução do contexto natural não mudou a estratégia visual do

ponto tangente durante a negociação de curvas em um ambiente de videogame de

corrida . 

Elisa C. Costa (Mestrado)
Marina H. Kuroda

(Mestrado)
Júlia Corradini (IC)
Tiágo Cesário (IC)

Artigos publicados - 11
Resumos em congressos - 15

Palestras ministradas por membros do laboratório - 2
Eventos com participação de membros do laboratório

- 3
Financiamentos recebidos - 2 (R$ 3.870,00; US$

3.300,00)
Bolsas de estudo - 7   

EVENTOS CIENTÍFICOS

Doze resumos foram publicados
nos anais do 6° ENPACOM.

MOVI-LAB EM NÚMEROS (2° semestre 2019)

APRESENTAÇÕES  DE  TCC

Júlia Corradini

Júlia Pilon

Natalia Cadamuro
"Desempenho de idosos com

Doença de Parkinson em
interfaces abstratas e concretas

da Realidade Virtual"

"Controlar ou não a intensidade
do exercício físico em pessoas

com Doença de Parkinson?"

"Efeito da dificuldade da tarefa
cognitiva concomitante no andar
com desvio de um obstáculo em

idosos com Doença de Parkinson"

NOVOS  BOLSISTAS

Aline P.B. Silveira
(doutorado)

Carlos A. Kalva Filho (Pós-
doutorado)

Um resumo foi publicado nos
anais do ECSS 2019.

Murilo H. Faria (IC)
#2018/21870-7

Dois resumos foram enviados ao
XXVI CIC - UNESP

NOVOS  EQUIPAMENTOS  

ACELERÔMETRO
O acelerômetro é usado para detectar
mudanças de movimento, vibrações e
orientação em todos os 3 eixos com uma
precisão incrível.  O acelerômetro pode ser
amostrado em taxas e precisão configuráveis e
simultaneamente a outros sensores.

DOI: https://doi.org/10.20338/bjmb.v13i4.137

DOI: https://doi.org/10.1080/00140139.2019.1652770

Anna Laura Fernandes
"Coordenação intersegmentar  de

indivíduos com doença de parkinson
durante o andar com desvio de

obstáculo"


