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Os membros do MOVI-LAB da UNESP/Bauru lamentam a pandemia mundial e se solidarizam com as
pessoas que tiveram impacto negativo durante este período difícil que a sociedade está vivendo. 

As atividades do MOVI-LAB também tiveram impacto negativo, sendo suspensa qualquer atividade
presencial desde março de 2020. Também nosso projeto de extensão, ATIVA PARKINSON, está  sendo

realizado de maneira online com atividades síncronas desde então. Desta maneira, coleta de dados foram
interrompidas, projetos de pesquisa alterados e as interações foram somente de maneira online. 

 

Mesmo cada um em sua casa, o MOVI-LAB manteve seus trabalhos e tem o prazer de apresentar o que

foi desenvolvido cientificamente no ano de 2020. Esperamos voltar com atividades presenciais em breve.

Enquanto isso, cuide-se: evite aglomeração e contato com as pessoas o máximo possível, lave as mãos e
vacine-se. 
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supramáximo, capacidade anaeróbica (CA), eletromiografia, e fadiga.

DE POLI, R.A.B. et al. Cycling Performance Enhancement after drop jumps may be

attributed to Postactivation Potentiation and Increased anaerobic capacity. Journal of

Strength and Conditioning Research, v.34, p. 2465 – 2475, 2020.

O estudo visou investigar os efeitos dos drop jumps (DJs) no desempenho de ciclismo

Melhora significativa no desempenho ciclístico

Induziu potenciação pós ativação

Aumentou a capacidade aeróbica
 apesar da identificação de fadiga periférica

Este estudo investigou os da idade na coerência da banda beta intermuscular (15-30Hz)

durante a caminhada na esteira, antes e depois de uma fadiga induzida experimentalmente.

SANTOS, P.C.R. et al. Age-specific modulation of intermuscular beta coherence during gait

before and after experimentally induced fatigue. Scientific Reports, v.10, p.15854, 2020.

A idade afeta o
acoplamento oscilatório
entre pares de músculos
sinérgicos durante a
caminhada em esteira. 

43-62% menos gastrocnêmio lateral-sóleo
Coerência reto femoral-vasto lateral no balanço 
Coerência tibial anterior-fibular longo na
postura.

Após a fadiga induzida:
- Reto femoral - Bíceps femoral: coerência no
balanço tardio diminuiu em 20%
- Tibial anterior - Gastrocnêmio Lateral:
aumentou em 16% 

Foi observada uma estabilização das forças e momentos durante a subida. No entanto, na descida, a

estabilidade da resultante de momento foi priorizada em relação ás forças de resultantes nas direções

vertical e antero-posterior. Não houve diferença entre as populações em relação aos índices de

estabilidade.

CUI, C. et al. Synergies in the ground reaction forces and moments during double

support in curb negotiation in young and older adults. Journal of Biomechanics, v.106,

p. 109837, 2020.

O objetivo deste estudo foi quantificar a estabilidade de forças e moments resultantes

que agem sobre o corpo durante a fase de duplo apoio em jovens adultos e idosos. Foram

medidas as variáveis de reação do solo  durante a subida e descida de escada. 

Este estudo teve como objetivo investigar os efeitos do uso de óculos de realidade virtual

(RV) na oscilação corporal de adultos jovens.

IMAIZUMI, L.F.I. et al. Virtual reality head-mounted goggles increase the body sway of

young adults during standing posture. NEUROSCIENCE LETTERS, v. 737, p.135333,

2020.

Aumentou a oscilação corporal de adultos
jovens durante tarefas posturais em pé 

Efeitos do óculos de RV desapareceram

ARTIGOS PUBLICADOS

Este estudo descreveu a construção de um ergômetro protótipo para DKE (extensão dinâmica

do joelho) e caracterizou o sinal de força e respostas eletromiográficas.

KALVA-FILHO, C.A. et al. A prototype for dynamic knee extension: construction, force

characterization and electromyographic responses. Brazilian Journal of Motor Behavior, v.14,

p. 97-109, 2020.

O sinal de força tem três fases:

Momento de extensão do joelho;

A manivela puxa a haste de metal para
trás;

Compressão rápida da célula de carga pela
perna.

Maior ativação de Vasto Lateral do que
Bíceps Femoral

Validamos a
construção de  um
ergômetro para DKE 

Houve melhora no teste de caminhada de seis minutos após o HIIT; e de forma semelhante, houve melhora

no teste de sentar e levantar para ambas as condições. Isto sugere que a intensidade do exercício pode

influenciar na adaptação induzida pelo treinamento na reatividade endotelial e capacidade aeróbia de

indivíduos com DP.

FERNANDES, B.et al. High-Intensity Interval Versus Moderate-Intensity Continuous Training

in Individuals With Parkinson’s Disease: Hemodynamic and Functional Adaptation. Journal

of Physical Activity & Health, v. 17, p. 85-91, 2020.

Este estudo investigou os efeitos do treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT) vs

treinamento de exercício contínuo de intensidade moderada (MICE) em variáveis

hemodinâmicas e funcionais de indivíduos com DP.
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Massagem no tecido
conjuntivo

Aquecimento dinâmicos

Exercícios de exaustão

Foi encontrado que indivíduos com DP apresentaram maior assimetria no pé dominante e

não dominante (leading and trailing toe clearance) quando comparado com idosos

neurologicamente saudáveis. Ainda, houve aumento da assimetria no obstáculo duplo

(50cm) quando comparado com o obstáculo único. Indivíduos com DP apresentam maior

assimetria durante a travessia de obstáculos independente do número de obstáculos.

ORCIOLI-SILVA, D. et al. Double obstacles increase gait asymmetry during obstacle

crossing in people with Parkinson’s disease and healthy older adults: A pilot study.

Scientific Reports, v. 10, p. 2272, 2020.

Este estudo analisou a assimetria intermembros ao cruzar um obstáculo e dois obstáculos

com distâncias diferentes entre si (50 cm e 108 cm) em pessoas com DP e idosos

neurologicamente saudáveis.

Com a sintese feita no presente estudo, foi possível identificar que ainda faltam evidências

sobre os efeitos da EM em um contexto com uma validade ecológica maior. Ou seja, faltam

estudos que investiguem como o sistema nervoso central se comporta em situações do dia a

dia para o controle postural e andar. Com isso, sugerimos para futuros estudos explorar esse

tópico para aumentar o entendimento de como a EM afeta esses parametros motores, dando

maiores possibilidades para intervenções visando a reabilitação desses pacientes.

SANTINELLI, F.B. et al. Multiple sclerosis: implications for future research on postural

control and gait. Brazilian Journal of Motor Behavior, v.14, p. 46-49, 2020.

O objetivo é fornecer atuais evidências e sugerir futuros estudos sobre o efeito da Esclerose

Múltipla (EM) no controle postural e marcha. 

Este estudo buscou analisar sistematicamente a influência de estratégias de

aquecimento, exercício e/ou recuperação relacionadas ao desempenho de chutes em

jogadores de futebol do sexo masculino e fornecer uma avaliação crítica sobre o

paradigma de pesquisa relacionado às restrições do teste de chute e métodos de

aquisição de dados.

PALUCCI Vieira, L. H. et al. Acute Effects of Warm-Up, Exercise and Recovery-Related

Strategies on Assessments of Soccer Kicking Performance: A Critical and Systematic

Review. Sports Med, v. 51, p. 661-705, 2020.

Este estudo investigou os efeitos imediatos e agudos (1h depois) da massagem no

tecido conjuntivo na amplitude de movimento da cervical em indivíduos com DP.

FIORELLI, C. M. et al. Does conjunctive tissue massage increase range of motion in

muscles with plastic hypertonia due to Parkinson’s disease?. Brazilian Journal of

Motor Behavior, v. 14, p. 24-32, 2020.

ARTIGOS PUBLICADOS

Este estudo investigou os efeitos do uso do Eye Tracker no equilíbrio durante diferentes

tarefas visuais (fixação, sacadas horizontais e olhos fechados).

GOTARDI, G. C. et al. Wearing a head-mounted eye tracker may reduce body sway.

NEUROSCIENCE LETTERS, v. 722, p. 134799, 2020

Amplitude média de oscilação 
Velocidade do centro de pressão

(CoP) nas direções antero-posterior
(AP) e médio-lateral (ML)

Flutuações regulares do CoP, no eixo
ML, em todas as condições.

O uso do Eye Tracker
minimizou a oscilação
corporal de adultos
jovens

Grupo controle (GC)

Maior ADM para movimento
da cervical imediatamente
após e uma hora após

Uma sessão

Promover ADM em
músculos
normotônicos ou
hipertônicos

Promoveu uma ADM
elevada para rotação
cervical no GC.

Os resultados desta revisão podem ajudar a informar pesquisas futuras e intervenções
práticas na tentativa de medir e otimizar o desempenho de chutes no futebol. No entanto,
devido ao risco de parcialidade e à relativa falta de evidências fortes, é necessário cautela ao
aplicar alguns dos resultados atuais na prática.

Cinemática dos membros inferiores
Precisão dos chutes
Velocidade da bola

Velocidade da bola
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MOVIMENTOS OCULARES

Crescimento do interesse nessa área

Mudanças mencionadas nessa área

Temas relacionados às habilidades esportivas

O grupo de partilha é parte de um projeto de extensão interinstitucional e transdisciplinar

e está embassado em pesquisas de cunho sistêmico sobre a rede social pessoal.

FEIJO, M.R. et al. Grupos com Cuidadores de Pessoas com Doença de Parkinson (DP). Um

convite a reflexão. NOVA PERSPECTIVA SISTÊMICA, v.29, p.31-45, 2020.

O artigo convida à reflexão sobre a importância dos diálogos em grupos de pessoas com

doença de Parkinson e com seus cuidadores. Foram sugeridos os principais temas:

sobrecarga do cuidador/familiar, relação cuidador/pessoa com DP, práticas que promovam

cuidado, desenvolvimento, convivência, lazer e autonomia dos participantes. 

O artigo buscou analisar o risco de fraturas ósseas traumáticas de acordo com a prática

esportiva. 

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

and health-care costs among adolescents: ABCD - Growth Study. PHYSICIAN AND

SPORTSMEDICINE, v.48, p. 298-303, 2020.

Mostra como o comportamento do olhar é essencial para coletar informações visuais

precisas de locais relevantes da cena e otimizar o controle dos movimentos humanos.

BARBIERI, F.A.; RODRIGUEZ, S.T. Editorial: The role of Eye Movements in Sports and

Active Living. FRONTIERS IN SPORTS AND ACTIVE LIVING, v.2, p. 603206, 2020.

Este tópico (Research Topic of the Frontiers in Sports and Active Living) examina o papel

do sistema visual em captar as informações necessárias para orientar a ação. 

ED I TOR IA L :  THE  ROLE  OF  EYE  MOVEMENTS  I N  SPORTS  AND  ACT IVE  L I V ING

Judith Neugebauer , Joseph Baker and Jörg Schorer. Looking to Learn Better - Training of
Perception-Specific Focus of Attention Influences Quiet Eye Duration but Not Throwing
Accuracy in Darts.

Tyler Baker, Jenna Pitman , Michael James MacLellan and Rebecca J. Reed-Jones. Visual
Cues Promote Head First Strategies During Walking Turns in Individuals With Parkinson's
Disease.

Samuel Stuart , Lucy Parrington , Douglas Martini , Robert Peterka , James Chesnutt and
Laurie King.  The Measurement of Eye Movements in Mild Traumatic Brain Injury: A
Structured Review of an Emerging Area.

ARTIGOS PUBLICADOS

Gareth Paterson , John van der Kamp and Geert Savelsbergh. Moving Advertisements
Systematically Affect Gaze Behavior and Performance in the Soccer Penalty Kick.

Yuki Kishita , Hiroshi Ueda and Makio Kashino. Eye and Head Movements of Elite Baseball
Players in Real Batting.

Takaaki Kato. Using “Enzan No Metsuke” (Gazing at the Far Mountain) as a Visual Search
Strategy in Kendo.

André Klostermann , Christian Vater , Ralf Kredel and Ernst-Joachim Hossner. Perception
and Action in Sports. On the Functionality of Foveal and Peripheral Vision.

Tim Lüders , Jörg Schorer and Florian Loffing. On the Influence of Action Preference on
Female Players' Gaze Behavior During Defense of Volleyball Attacks.

Ivan E. Pinto Vargas , Lucas E. Bicalho , Sérgio T. Rodrigues and José A. Barela. Saccadic Eye
Movements Attenuate Postural Sway but Less in Sleep-Deprived Young Adults.

Yuki Kishita , Hiroshi Ueda and Makio Kashino. Temporally Coupled Coordination of Eye
and Body Movements in Baseball Batting for a Wide Range of Ball Speeds

Alto impacto (atletismo,
basquete, ginástica, tênis
e beisebol)

Especificamente, a
natação está
relacionada a maiores
custos com saúde entre
os adolescentes

Coletar informações visuais precisas de locais
relevantes da cena

Permitindo o controle ideal dos movimentos
humanos em esportes e vida ativa

Os artigos do presente Tópico de Pesquisa destacam:

Sem esporte Baixo impacto 
(natação, artes
marciais)

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fspor.2020.00079
https://loop.frontiersin.org/people/773627/overview
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fspor.2020.00022
https://loop.frontiersin.org/people/773627/overview
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fspor.2020.00005
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fspor.2019.00069
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fspor.2019.00069
https://loop.frontiersin.org/people/749026/overview
https://loop.frontiersin.org/people/871392/overview
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fspor.2020.00003
https://loop.frontiersin.org/people/773627/overview
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fspor.2020.00040
https://loop.frontiersin.org/people/120335/overview
https://loop.frontiersin.org/people/200515/overview
https://loop.frontiersin.org/people/308551/overview
https://loop.frontiersin.org/people/16607/overview
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fspor.2019.00066
https://loop.frontiersin.org/people/750608/overview
https://loop.frontiersin.org/people/22012/overview
https://loop.frontiersin.org/people/38487/overview
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fspor.2020.00006
https://loop.frontiersin.org/people/773627/overview
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fspor.2020.00097
https://loop.frontiersin.org/people/773627/overview
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fspor.2020.00064
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EVENTOS CIENTÍFICOS

Quatro participações e dois
com envios de resumos

NOVOS BOLSISTAS

QUALIFICAÇÕES E DEFESAS

DEFESA DE MESTRADO
Felipe Balistieri Santinelli

DEFESA DE MESTRADO
Gabriel Felipe Moretto

"Impacto do tratamento com vitamina D e da
concentração do fator neurotrófico derivado do
cérebro nos parâmetros espaço-temporais e na

atividade cortical durante a marcha em pessoas
com Esclerose Múltipla".

"Tarefa postural prolongada na Doença
de Parkinson: efeito agudo e do

treinamento aeróbio".

VOCÊ PERDEU? 
ACESSE NOSSO CANAL NO YOUTUBE E VEJA!

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

EVENTOS ORGANIZADOS PROJETO DE EXTENSÃO

FICOU INTERESSADO?
Acesse o nosso site 

através do QRCode e nos
acompanhe nas redes sociais

Acesse o QRCode 
para mais informações

ÁREAS DE PESQUISA

Nove participações com
resumos enviados e
publicados em anais

Online

Uma participação com envio
de resumo

Vinícius Moreno
(Mestrado)

Murilo H. Faria (IC)
Lorenzo Velutto (IC)

Júlia Thomazini 
(IC ensino médio)
Daniel Rezende

(IC ensino médio)

Julia Corradini
(Mestrado)

Felipe Santinelli
(Estágio Exterior)

Murilo H. Faria
(Estágio Exterior)

João Silva
(IC)

Lorena Oliveira
(Extensão)

6º CICLO DE PALESTRAS SOBRE
ATIVIDADE FÍSICA, ENVELHECIMENTO E

DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS

Online

Contamos com as palestras do Prof.  Dr. Daniel Boari ,  Prof.  Dr.
Leonardo Tartaruga, Prof.  Dr. Anderson Zago e Prof.  Dr.

Emerson Sebastião

MOVI-LAB UNESP


