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 Como os treinadores orquestram? A prática de 

coaching dos treinadores de ginástica de elite 

no Brasil 

 

Objetivo: descrever e analisar como nossos 

treinadores de elite dos esportes ginásticos 

orquestram o ambiente de treino e competição, se 

relacionam e tomam as decisões a partir de fatores 

internos e externos. Espera-se revelar indicadores 

que favoreçam o desenvolvimento e desempenho de 

atletas em práticas conducentes à sua saúde e bem 

estar. Ainda, que os resultados possam apoiar a 

formação e o aperfeiçoamento de treinadores que 

desejam atuar no esporte de alto rendimento. 

Colaboração com pesquisadores da UFES, EACH, EEFE 

e UFBA, com financiamento FAPESP. 

 
• Profa. Dra. Myrian Nunomura; 

mnunomur@usp.br 

 Cinética do eixo GH/IGF-I, dos mediadores 

inflamatórios e aspectos nutricionais de 

militares da Força Aérea Brasileira durante 

exercícios de campanha. 

Objetivo: analisar a cinética do eixo GH/IGF-1 em 

militares da Força Aérea Brasileira durante exercício 

de campanha, a fim de maximizar o desempenho dos 

mesmos nas especificidades da carreira. Serão 

investigados militares voluntários que realizarão uma 

coleta de sangue em dois momentos diferentes 

durante os exercícios de campanha - antes do início 

do exercício, antecedido por 30min de repouso e 

30min após o término da atividade de campanha. 

Colaboradores: José Maurício Magraner Paixão dos 

Santos (jmmagraner@usp.br), Prof. Dr. Carlos 

Eduardo Martinelli Jr. (cemart@fmrp.usp.br) 

 
• Prof. Dr. Hugo Tourinho Filho – 

tourinho@usp.br 
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 A caminhada na trave como forma de avaliação do 

equilíbrio dinâmico 

Objetivo: determinar as propriedades psicométricas, os 

valores de referência, a relação com outros testes de 

equilíbrio dinâmico selecionados e a precisão da distância 

percorrida para prever quedas. Pós-Doutoranda: Dra. 

Rosangela Alice Batistela 

 

 Adaptações locomotoras na tarefa de evitar 

obstáculos horizontal e vertical associado à tarefa 

cognitiva em mulheres obesas adultas.  

Doutoranda: Andressa Busch Rocha Pereira 

 

 Estabilidade e organização do movimento durante a 

caminhada na trave em idosos 

Objetivos: 1) investigar o efeito da largura da trave, 

posição dos braços e tarefa cognitiva na estabilidade 

durante a caminhada na trave em idosos; 2) investigar os 

efeitos da idade, largura da trave, configuração do braço e 

tarefa cognitiva na organização muscular durante a 

caminhada na trave. Doutoranda: Andréia Abud da Silva 

Costa – (bolsista FAPESP) 

 Comparação de dois métodos de ensino para aquisição 

de habilidades motoras aquáticas.  

Objetivo: comparar dois métodos de ensino da natação, a 

saber: método tradicional e método de aprendizagem por 

metas. Mestranda: Carolina Dos Santos Abe Gea 

 

 Efeito da informação visual sobre o controle da 

locomoção ao pisar em um buraco em idosos 

Objetivo: investigar o efeito da informação visual do campo 

inferior sobre o controle da locomoção ao pisar em uma 

superfície desnivelada (i.e., um buraco) em idosos. 

Mestrando: Henrique Guirado Campoi (bolsista CAPES) 

  

 Efeito das demandas posturais sobre o movimento de 

alcançar e pegar em idosos pré frágeis 

Objetivo: investigar o controle da ação de alcançar e pegar 

um objeto com diferentes níveis de dificuldade em 

diferentes contextos de demanda postural em idosos não 

frágeis e pré-frágeis, e avaliar a estabilidade dinâmica 

nessas tarefas. Mestrando: Eduardo Guirado Campoi (CAPES) 

 

• Prof. Dr. Renato de Moraes - renatomoraes@usp.br 
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 Avaliação do exercício físico em dois ambientes sobre 

parâmetros de saúde em pacientes recuperados da 

COVID-19 com sequelas de fadiga e/ou dispneia 

12 semanas de intervenção: grupo controle, grupo que 

treinará em academia e grupo que treinará na natureza. 

Parceria com outros docentes da EEFERP: Profs. Drs. 

Marcelo Papoti, Atila Trapé e Tiago Figueira (EEFERP-USP) 

 

 Efeitos da ingestão de suco de beterraba sobre o 

comportamento cardiovascular, autonômico e dos 

marcadores de estresse oxidativos em resposta ao 

exercício em mulheres hipertensas e pós-

menopáusicas: um estudo randomizado, triplo-cego, 

cruzado e controlado. 

Parceiro do grupo no projeto: Bruno Gualano (FM-USP) 

 

Estudo concluiu que 16 semanas de distanciamento social 

associado à pandemia de Covid-19 resultou em efeitos 

negativos na saúde de mulheres não infectadas. Parceria 

com Profa. Ellen Freitas (EEFERP/USP) - 

 Desenvolvimento de aplicativo móvel para avaliação 

da eficiência da atuação de profissionais da Educação 

Física: sistema Best Trainer USP. 

Ideia do sistema é comparar tais profissionais por meio dos 

deltas de avaliações que irão gerar em seus alunos 

 

 A tecnologia de informação e comunicação em saúde: 

um aplicativo para acompanhar a promoção da saúde 

e a qualidade de vida dos usuários pelo programa 

academia da cidade e saúde. 

Aplicativo tem sistema de gamificação, análise de variáveis 

de saúde e informações sobre atividade física, alimentação 

e saúde mental. Parceiro do grupo no projeto: Prof. 

Dr. Jackson Raniel Florêncio da Silva (UPE) 

 

 

• Prof. Dr. Carlos R.B. Junior - buenojr@usp.br 

https://namidia.fapesp.br/inatividade-fisica-durante-a-quarentena-piorou-a-saude-de-mulheres-entre-50-e-70-anos-aponta-estudo/277855

