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RESUMO 

Atividades físicas não tradicionais vêm ganhando notoriedade pelo fato de serem alternativas 

que exigem menos espaço físico sendo mais acessíveis e em geral de menor custo. Nesse 

sentido, o treinamento com kettlebell (uma bola de ferro tradicional, difundida na antiga 

União Soviética) ao longo da última década tem desfrutado de uma reintrodução bem-

sucedida na indústria do fitness, baseado em torno de exercícios balísticos e com técnica 

relativamente simples, além de envolver o corpo inteiro. Nosso objetivo foi avaliar os efeitos 

de um plano sistematizado de treinamento com kettlebell e de quatro semanas de 

destreinamento sobre a qualidade de vida de mulheres saudáveis e fisicamente ativas, porém 

sem experiência com o treinamento com kettlebell. Para isso, foi aplicado o questionário SF-

36 que tem por objetivo avaliar diferentes domínios da qualidade de vida. Ao final do período 

de estudo não observamos diferença significativa com relação à qualidade de vida entre as 

três avaliações realizadas (pré, pós e após 4 semanas de destreinamento). Podemos concluir 

que o treinamento com kettlebell não foi suficiente para promover alterações expressivas na 

qualidade de vida mulheres saudáveis e fisicamente ativas. 

 

Palavras-chave: Qualidade de vida; Kettlebell; Força; Mulheres; Exercício físico. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Atualmente existe crescente interesse de profissionais da área da saúde e 

pesquisadores em entender o impacto de atividades cotidianas na saúde e qualidade de vida. 

Segundo Miettinem (1987), qualidade de vida relacionada à saúde é definida como sensação 

íntima de conforto, bem-estar ou felicidade no desempenho de funções físicas, intelectuais e 

psíquicas dentro da realidade da família, do trabalho e dos valores da comunidade à qual 

pertence. Outra definição, mais abrangente é dada pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS,1995), sendo a percepção do indivíduo de sua inserção na vida no contexto da cultura e 

sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações.  

Dessa forma a saúde e qualidade de vida podem ser influenciadas pela autoestima e 

bem-estar pessoal e aspectos como a capacidade funcional, nível socioeconômico, estado 

emocional, interação social, atividade intelectual, autocuidado, suporte familiar, estado de 

saúde e os valores culturais, éticos e religiosos (SANTOS et al., 2002).  

O exercício físico exerce influência em fatores de risco como aptidão 

cardiorrespiratória, peso corporal, colesterol HDL E níveis de insulina. Além disso, está 

associado com o baixo risco de morte pré-matura (CORNELISSEN et al., 2005). No entanto, 

há fortes evidências de que o exercício regular melhora substancialmente a qualidade de vida 

em populações com doenças graves, como câncer ou doença pulmonar obstrutiva crônica 

(BURNHAM et al, 2002). Porém, poucos estudos associam o exercício físico com a qualidade 

de vida relacionada à saúde em populações saudáveis (MARTIN et al., 2009).   

Caminhada, corrida, musculação, natação, dentre outras, são algumas formas de 

treinamento e prática de exercícios físicos tradicionais (MANOCCHIA et al., 2013). No 

entanto, outras atividades não tradicionais vêm ganhando notoriedade pelo fato de serem 

atividades alternativas que exigem menos espaço físico, são mais acessíveis e, talvez, menos 

intimidadores do que barras e placas de peso (O’HARA et al., 2012).   

O treinamento com Kettlebell se encaixa nessa categoria de métodos não tradicionais 

de treinamento. Ao longo da última década o exercício com Kettlebell tem desfrutado de uma 

reintrodução bem-sucedida na indústria do fitness, baseado em torno de exercícios balísticos e 

com técnica relativamente simples, além de envolver o corpo inteiro (LAKE; LAUDER, 

2012). O Kettlebell ou Gyria é uma bola de ferro tradicional, oriunda da antiga União 

Soviética, que se parece com uma bola de canhão com uma alça. Era tão popular nesse país 



7 

 

que qualquer homem forte ou levantador de peso era chamado de “girevik”, ou 

“homem Kettlebell” (TSATSOULINE, 2001). Em 1985 aconteceu o primeiro campeonato 

nacional com Kettlebells na Rússia, mas só por volta de 2000 chegou aos Estados Unidos 

trazido por Pavel Tsatsouline (instrutor das forças especiais da Federação Russa) e assim 

passou a ser difundido no contexto do treinamento físico em toda a América do 

Norte, difundido-se mundialmente como uma possível alternativa de treinamento funcional.  

Nesse sentido, o estudo de Lake & Lauder (2012), objetivou investigar o efeito do 

treinamento com Kettlebell sobre força máxima e explosiva. Observou que após um período 

de seis semanas com treinamentos realizados duas vezes na semana e durante 12 minutos em 

cada sessão, melhorou aproximadamente 12% da força máxima e 15% da força 

explosiva. Manocchia et al. (2013) relataram uma melhoria de 25% na força (3RM), no 

movimento arremesso, após 10 semanas de exercícios gerais com Kettlebell.   

O Colégio Americano de Medicina do Esporte (ACSM, 2011) recomenda treinamento 

em uma intensidade de 60-85% VO2 máximo para melhora da aptidão cardiorrespiratória. O 

estudo de Farrar et al. (2010) observou que após uma sessão de treinamento utilizando o 

movimento swing no Kettlebell, com duração de 12 minutos contínuos, proporcionou 

estímulo suficiente para melhora do VO2 máximo.   

Portanto alguns autores evidenciam esse tipo de treinamento como uma opção de 

exercício para melhorar tanto a força muscular (OTTO et al., 2012; MANOCCHIA et al., 

2013; LAKE; LAUDER, 2012; JAY et al., 2011), como o condicionamento aeróbio 

(FARRAR; MAYHEW; KOCH, 2010; SCHNETTLER, et al. 2010; 

HULSEY, et al. 2012). No entanto não foram encontrados estudos que associam o efeito do 

treinamento com Kettlebell sobre parâmetros de saúde e qualidade de vida. Dessa forma, o 

objetivo desse trabalho foi avaliar quais são os efeitos de um plano sistematizado de 

treinamento com Kettlebell sobre a qualidade de vida de mulheres saudáveis jovens. 
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2. METODOLOGIA  

 

 

2.1 Caracterização da pesquisa  

 

A pesquisa foi do tipo quase experimental (GIL, 2002). As participantes do estudo 

receberam as informações necessárias sobre os métodos a serem utilizados no trabalho e 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (anexo A). A pesquisa iniciou após 

passar pela aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Universidade Federal do 

Espírito Santo (UFES). 

 

 

2.2 Amostra  

 

A amostra foi por conveniência. Das 24 voluntárias incluídas, duas não 

completaram o treinamento por incompatibilidade de horário disponível para os treinamentos, 

três por faltas frequentes e duas por motivos pessoais não relatados. E uma voluntária não 

retornou na data marcada para realizar as avaliações no destreino. Portanto a amostra total foi  

de 17 voluntárias no pré-treino, 17 no pós-treino, e 16 no destreino. A adesão às sessões no 

grupo Kettlebell foi acima de 90%, considerando-se o total de 36 sessões.  
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2.3 Critérios de inclusão   

 

Os indivíduos deveriam ser do sexo feminino, não ter experiência com a prática 

de Kettlebell, estar em condições físicas adequadas aos testes e à participação no programa de 

treinamento (ausência de qualquer quadro de dor) e evitar exercícios de alta intensidade nos 

dias dos testes. Nenhuma participante podia ser fumante, utilizar algum tipo de medicamento 

que poderia interferir no controle da frequência cardíaca ou no desempenho durante as sessões 

de treinamento, suplemento ergogênico ou suplemento nutricional conhecido por afetar o 

metabolismo ou o desempenho de exercícios resistidos.  

 

 

2.4 Aplicação do questionário de qualidade de vida  

 

O questionário foi aplicado em três momentos: antes do treinamento, depois do 

treinamento e após o destreinamento de 4 semanas. O questionário aplicado foi o SF-36. 

Esse questionário avalia diferentes parâmetros de saúde e qualidade de vida, como capacidade 

funcional, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos físicos, aspectos sociais, aspectos 

emocionais, saúde mental e comparação da condição de saúde atual e passada 

(MCHORNEY et al, 1994). 

 

 

2.5 Procedimento experimental  

 

O plano de treinamento aplicado foi constituído por 12 semanas. Durante toda a sua 

aplicação, as sessões foram iniciadas com exercícios de alongamento dinâmico para 

aquecimento e encerradas com alongamentos estáticos para o desaquecimento, sendo 

destinados dez e cinco minutos para cada um desses momentos. Para maior segurança em 

relação à execução dos exercícios (swing e agachamento – figura 1 e 2, respectivamente – 

Tsatsouline, 2006) com a técnica adequada, foram dedicadas quatro semanas adaptativas para 

a assimilação e adequação da técnica. Na figura 3 é possível observar o plano de 12 semanas 

de treinamento. 
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Figura 1. Swing. 

 

                                      

Figura 2. Agachamento. 

 

O plano de treinamento iniciou com duas semanas na fase adaptativa I, na qual 

envolveram exercícios para assimilação da técnica, e duas semanas na fase adaptativa II, cujo 

objetivo era introduzir o plano de treinamento. Nessa fase, após o aquecimento, foram dados 

cinco estímulos de Swing, com duração e intervalos de 30 segundos. Ao finalizar a primeira 

série, haviam dois minutos de descanso, e posteriormente três estímulos de agachamento, com 

duração e intervalos de 30 segundos. E desaquecimento ao final. A fase específica I durou 

quatro semanas, onde os estímulos eram alternados entre três execuções de swing e dois de 

agachamento, com duração e descansos entre estímulos de 30 segundos. Nessa fase do 

treinamento eram realizadas no total, três séries, com descansos entre séries de dois minutos. 

Por fim, a fase específica II, na qual também teve duração de quatro semanas, foi mantido o 
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mesmo protocolo de treinamento da fase específica I, com diferença apenas no descanso entre 

séries, que foi reduzido para um minuto. 

 

 

 

SW=Swing; AG=Agachamento. 

FIGURA 3. Ilustra o plano de treinamento de 12 semanas. 

 

Para o controle da intensidade, foi utilizada a escala de percepção subjetiva de esforço 

de Borg. Nesse sentido, antes e após cada uma das séries de treinamento com Kettlebell, os 

sujeitos avaliaram o grau de esforço realizado através da escala de percepção subjetiva de 

esforço de Borg de 10 pontos, sendo 1 considerado um esforço, muito muito fraco, e 10, um 

esforço muito muito forte (BORG, 2000).  
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3. ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

A análise estatística foi iniciada pela caracterização dos dados clínicos avaliados 

através da mediana, média e desvio padrão. Para verificação da distribuição de normalidade 

dos dados, foi requerido o teste de Shapiro-Wilk. Quando o teste de Shapiro-Wilk rejeitou a 

hipótese nula de normalidade (variáveis contínuas), se utilizou o teste de Friedman que é um 

teste não-paramétrico para comparação entre as medianas dos três momentos. Mas quando o 

teste não rejeitou a hipótese de normalidade, foi utilizada a ANOVA para medidas 

repetidas. O nível de significância adoto em todas as análises foi de 5%. O software IBM 

SPSS Statistics version 21 foi utilizado nas análises acima descritas.  
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4. RESULTADOS  

 

Ao avaliar a qualidade de vida relacionada à saúde, a partir do questionário SF-36, 

podemos observar os seguintes resultados em relação aos domínios avaliados: 

Capacidade funcional: houve um pequeno aumento da média do momento antes treino 

(90±10,7) para depois do treino (95,3±4,8), e diminuição no período de destreinamento 

(90,3±12,3). 

Limitações por aspectos físicos: o período de pós-treino (85,3±3,28) apresentou menor 

escore comparado ao pré-treino (90,6±19,5), com valores ainda menores no destreino 

(81,2±19,4). 

Dor: não houve diferença significativa entre os dois primeiros momentos, porém 

houve aumento no período de destreino. 

Estado geral de saúde: houve melhora do pós-treino (82,2±12,8) e destreino (84,4±15), 

comparado ao pré-treino (79±16,5). 

Vitalidade: o escore foi menor depois do período de treinamento, e maior no destreino, 

comparados ao pré-treino.  

Aspectos sociais: os valores não foram significantemente diferentes antes e depois do 

treino, porém diminuíram no destreinamento. 

Limitações por aspectos emocionais: do período antes do treino (79,2±28,5) para 

depois do treino (74,5±34,4), houve uma pequena melhora, ou seja, diminuição dos valores, e 

no destreino os valores foram ainda menores (72,9±38,9). 

Saúde mental: houve aumento da média do momento antes do treino (75,8±11,9) para 

o momento depois do treino (77,4±13,6), e diminuição no destreino (73±19,1) (tabela 1 

abaixo). 

 

Tabela 1. Descrição e comparação do questionário SF 36 antes (A) e depois (D) do treinamento e ao término de 

quatro semanas de destreinamento (DES). 

    A D DES 

Capacidade Funcional 

Mediana 95 95 95 

90,3±12,3 

 
Média±DP 90±10,7 95,3±4,8 

Valor p 
 

0,915** 

Limitações por Aspectos Físicos 

Mediana 100 100 75 

81,2±19,4 

 
Média±DP 90,6±19,5 85,3±28 

Valor p 
 

0,866** 
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Dor 

Mediana 72 72 84 

79,9±21,4 

 
Média±DP 71,8±20 72,9±17,6 

Valor p 
 

0,491** 

Estado Geral de Saúde 

Mediana 80 87 87 

84,4±15 

 
Média±DP 79±16,5 82,2±12,8 

Valor p 
 

0,623** 

Vitalidade 

Mediana 68 65 72,5 

71,7±20,1 

 
Média±DP 67,8±15,1 65,9±20,6 

Valor p 
 

0,540* 

Aspectos Sociais 

Mediana 87,5 100 100 

82,8±23,7 

 
Média±DP 87,5±18,2 87,5±17,1 

Valor p 
 

0,567** 

Limitações por Aspectos Emocionais 

Mediana 100 100 100 

72,9±38,9 

 
Média±DP 79,2±28,5 74,5±34,4 

Valor p 
 

0,949** 

Saúde Mental 

Mediana 76 76 78 

73±19,1 

 
Média±DP 75,8±11,9 77,4±13,6 

Valor p 
 

0,579* 

Média 

Mediana 83,5 83 83,6 

79,5±14,6 

 

Média±DP 80,2±10 80,7±12,6 

Valor p 
 

0,938* 

DP: Desvio Padrão; *ANOVA para medidas repetidas; **Teste de Friedman.  

 

Tabela 2. Variação dos dados (% - delta) das comparações entre os momentos A, D e DES. 

 
Δ % (A vs. DES) Δ % (D vs. A) Δ % (DES vs. D) 

  Mediana Média Mediana Média Mediana Média 

SF-36 

Capacidade funcional NA -0.3 NA +5.8 NA -5.2 

Limitações por aspectos físicos +33.0 +11.6 NA -5.8 -33.0 -4.8 

Dor -14.3 -10.1 NA +1.5 -36.1 +9.6 

Estado geral de saúde -8.0 -6.3 8.7 +4.0 NA +2.7 

Vitalidade -6.2 -5.3 -4.4 -2.8 11.5 +8.6 

Aspectos sociais -12.5 +5.7 +12.5 NA NA -5.4 

Limitações por aspectos emocionais NA NA NA -5.9 NA -2.1 

Saúde mental -2.6 +3.8 NA +2.1 2.6 -5.7 

Média total -0.1 +0.9 +0.6 +0.6 +0.7 -1.5 

NA: não se aplica. 
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5. DISCUSSÃO  

 

O presente trabalho avaliou por meio do questionário SF-36, possíveis alterações nas 

variáveis relacionadas à qualidade de vida, a partir de um plano sistematizado de treinamento 

(de 10 semanas) com kettlebell e destreinamento de quatro semanas. Para realização do 

estudo, participaram mulheres saudáveis e fisicamente ativas. Ao analisar os resultados, não 

observamos o aprimoramento dos níveis de qualidade de vida. 

Com base nos levantamentos bibliográficos realizados, para o desenvolvimento da 

pesquisa, foi possível chegar à percepção de que até o dado momento esse é o primeiro estudo 

com kettlebell que avaliou o impacto do treinamento e destreinamento sobre a qualidade de 

vida por meio do SF-36. Sendo assim, será utilizado como parâmetro de comparação estudos 

que guardam alguma semelhança quanto à natureza da atividade física praticada com a 

utilizada no presente trabalho, como por exemplo, Pilates.   

Vieira et al (2013), avaliaram a mudança na qualidade de vida dos praticantes de 

Pilates do sexo masculino e feminino, dividindo-os em três grupos. O primeiro grupo foi 

formado por iniciantes que haviam praticado até três meses de Pilates, o segundo eram 

praticantes há mais de um ano e o terceiro grupo formado por ex-praticantes. O resultado de 

sua pesquisa mostrou que o grupo de praticantes especializados tinha melhor qualidade de 

vida em quase todos os domínios quando comparado aos outros grupos.  

García-Soidán et al (2014), avaliaram a qualidade de vida pelo SF-36 em participantes 

(sedentários e de meia-idade) que se submeteram a 12 semanas (duas sessões por semana de 

uma hora) de treinamento com Pilates. As variáveis dos questionários analisadas foram 

comparadas no pré e pós-treino. Ao final da pesquisa, observou-se que a qualidade de vida 

melhorou de forma significativa. 

Cruz-Ferreira et al (2011), realizaram um ensaio clínico controlado de Pilates, com 

mulheres saudáveis. Utilizando um grupo controle e um grupo experimental. As participantes 

do grupo experimental realizavam as atividades duas vezes por semana, com duração de 60 

minutos cada sessão, durante um período de 24 semanas. Corroborando com o fato do 

treinamento com Pilates ser eficaz para a percepção do estado de saúde das mulheres. 

Ferreira et al (2015), em seu estudo buscou verificar a influência da atividade física 

sobre a qualidade de vida de indivíduos que eram participantes de um programa de atividade 

física e não participantes de um programa de atividade física, oferecidos pelas unidades de 
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saúde vinculadas ao SUS. Ou seja, pessoas que praticavam algum tipo de atividade física, não 

havendo especificidade da atividade. O autor observou que os praticantes apresentaram 

escores elevados, e não praticantes apresentaram escores baixos. Sendo assim, o estudo  

demonstrou que a prática de atividade física pode contribuir para a melhora da qualidade de 

vida.   

Silva et al (2010), avaliaram a qualidade de vida de pessoas inativas, moderadamente 

ativas, ativas e muito ativas. Para classificar o nível de atividade física de cada participante, 

foi utilizado o questionário desenvolvido por Pate, que subdivide em atividades ocupacionais 

diárias e atividades de lazer. O autor conclui que pessoas muito ativas apresentaram 

significativamente maiores escores de qualidade de vida em relação aos inativos.  

Em populações clínicas a prática de atividade física aprimora os níveis de qualidade. 

Kofotolis et al (2016), por exemplo, observaram que mulheres com dor lombar crônica, que 

participaram de 8 semanas de treinamento de Pilates, três vezes por semana, obtiveram 

resultados melhores nos aspectos de qualidade de vida, comparado às mulheres que 

realizaram exercícios de fortalecimento do tronco e controle. Outra vantagem desse modelo 

de treinamento foi que os efeitos se mantiveram até três meses de destreino, apenas para as 

participantes de Pilates. 

Gomes Neto et al (2013), avaliaram o impacto do treinamento concorrente, na 

qualidade de vida de pacientes com HIV/AIDS estável. As análises demonstraram que houve 

melhora nos domínios de saúde, vitalidade, função física e melhora não significativa para 

função social. Concluindo que esse treinamento é benéfico para a qualidade de vida desses 

pacientes. 

Kamahara et al (2004) demonstraram a eficiência do treinamento em circuito, em 

pacientes idosos com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) leve a grave. O circuito foi 

feito cinco vezes por semana, durante duas semanas. Após esse período, foi possível observar 

que o treinamento do circuito suscitou melhoras na qualidade de vida das pacientes.  

Navega & Oishi (2007), em sua pesquisa analisaram os efeitos de atividade aeróbia e 

alongamentos gerais sobre a qualidade de vida, pelo questionário SF-36, em um grupo de 

mulheres com osteoporose, e um grupo de mulheres sem osteoporose. Observando que os 

componentes do questionário nos quais apresentaram diferenças significativas entre os 

grupos, foram: aspecto físico e estado geral de saúde. 
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Tsai et al (2004), também obtiveram melhorias consideráveis nos componentes de dor, 

aspecto geral de saúde e limitações por aspectos emocionais, após aplicarem o mesmo 

questionário do presente estudo, em pessoas hipertensas. Tais resultados foram encontrados 

após os hipertensos participarem de um plano de treinamento aeróbio, com duração de 10 

semanas. 
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6. CONCLUSÃO 

 

O presente estudo avaliou os efeitos de um plano sistematizado de treinamento com 

kettlebell sobre a qualidade de vida de mulheres saudáveis. Não foi observada diferença 

significativa com relação à qualidade de vida avaliada por meio do SF-36 entre as três 

avaliações realizadas (pré, pós e após 4 semanas de destreinamento). Provavelmente, o fato 

das mulheres serem saudáveis e fisicamente ativas, contribuiu para este fato.   
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7. APLICAÇÕES PRÁTICAS 

 

Nossa pesquisa foi a primeira a avaliar o impacto do treinamento kettlebell e 

destreinamento sobre o estado de saúde e parâmetros de qualidade de vida. Sendo esse, um 

fator relevante, uma vez que apresentamos um protocolo de treinamento com kettlebell que é 

um modelo de atividade não tradicional, mais barato, acessível e que exige menor espaço 

físico. Ainda assim, havendo a necessidade de instrução para maior segurança em relação à 

execução dos exercícios com a técnica adequada. 
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8. LIMITAÇÕES 

 

É preciso destacar que as participantes do nosso estudo eram mulheres ativas 

fisicamente, com prática em outros programas de treinamento físico, porém sem experiência 

no treinamento com kettlebell. O que provavelmente explicaria o fato de já iniciaram a 

pesquisa apresentando valores elevados nos domínios de qualidade de vida avaliados pelo SF-

36. Além disso, o número de participantes do nosso trabalho não foi grande, o que seria 

necessário para um estudo com questionário. Além disso, não foram encontrados estudos que 

avaliaram o efeito do destreinamento, o que não nos permitiu comparações mais 

aprofundadas. Sendo essas, possíveis razões nas quais não obtivemos diferenças significativas 

nos três momentos avaliados.  
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10. ANEXOS  

ANEXO A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

   

Você está sendo convidada a participar, como voluntária, em uma pesquisa. Após ser 

esclarecida sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao 

final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 

responsável. As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e 

asseguramos o sigilo sobre sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a 

possibilitar sua identificação. Em caso de recusa você não será penalizada de forma alguma. 

Em caso de dúvida você pode procurar o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Espírito Santo pelo telefone (27) 3335-7211.   

   

Dados de identificação   

Título do Projeto: RESPOSTAS CRÔNICAS METABÓLICAS, 

CARDIOVASCULARES E DE FORÇA AO EXERCÍCIO COM KETTLEBELL   

Pesquisador Responsável: prof. Dr. Anselmo José Perez e Prof. Dr. Rodrigo Luiz Vancini  

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: UFES   

Telefones para contato: (27) 4009-2638     

Pesquisadores participantes: Carla Zimerer e Weverton Rufo Tavares da Silva   

   

O kettlebell é uma bola de ferro com uma alça, tradicional na Rússia; utilizado nessa região 

nas competições informais para medir a força, com o primeiro campeonato nacional datado de 

1985 (TSATSOULINE, 2001). Porém, só por volta de 2000 chegou aos Estados Unidos, 

levado por Pavel Tsatsouline (instrutor das forças especiais da Federação Russa por muitos 

anos), e assim passou a ser difundido no contexto do treinamento físico em toda a América do 

Norte, espalhando-se ao longo dos anos para os arredores do mundo como ferramenta do 

treinamento funcional, que tem se mostrado como uma opção de exercício para melhorar 

tanto a força muscular (OTTO et al. 2012); (MANOCCHIA et al. 2012); (LAKE, J; 

LAUDER, M, 2012,) como o condicionamento aeróbio (FARRAR; MAYHEW; KOCH, 

2010); (SCHNETTLER, C et al. 2010), (HULSEY, C. R et al. 2012).   

Embora estudos já tenham comprovado adaptações do sistema cardiovascular, bem como 

aumento de força a esse tipo de treino, pouco se tem estudado sobre o quanto essas alterações 



25 

 

representam dentro de cada sistema metabólico. Portanto, investigaremos, as respostas 

cardiovasculares, metabólicas, de força e flexibilidade crônicas ao exercício com kettlebell em 

indivíduos do sexo feminino, mensurando a magnitude dessas respostas em relação ao 

treinamento aplicado.    

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO NA PESQUISA   

O indivíduo deverá estar disposto a participar de um programa de treinamento 

com kettlebell com duração de 12 semanas e a realizar os testes antes e após o período de 

treino e após o período de destreinanemento, ser do sexo feminino, estar em condições físicas 

adequadas aos testes e ao treinamento (ausência de qualquer quadro de dor ou de doença 

cardiovascular) e evitar exercícios de alta intensidade nos dias dos testes.   

PROCEDIMENTO DOS TESTES   

No primeiro dia, o indivíduo deverá comparecer ao Departamento de Atenção à Saúde (DAS), 

na UFES, estando em jejum durante 12 horas, onde será submetido a uma breve anamnese 

para fornecimento de informações básicas (idade, condições de saúde, telefone, endereço, 

etc.) e a uma coleta de sangue para posterior análise bioquímica de lipídeos, glicose em jejum 

e creatinofosfoquinase (CK) séricos. Em seguida, o sujeito será encaminhado ao Laboratório 

de Fisiologia do Exercício (LAFEX_UFES), onde será encaminhado para a realização de um 

lanche, no tempo aproximado de 20 minutos.    Subsequentemente, o mesmo disponibilizará 1 

hora para responder a questionários acerca do nível de atividade física, depressão e qualidade 

do sono. Depois, será realizado o teste cardiopulmonar (para medida direta de VO2máx) na 

esteira.    

No segundo dia, no Laboratório de Fisiologia do Exercício (LAFEX_ UFES)...   

Os procedimentos supracitados serão realizados antes e após o período de 12 semanas 

treinamento e após o período de 4 semanas de destreinamento.   

 TREINAMENTO E DESTREINAMENTO   

O período de treinamento, com duração de 12 semanas, será iniciado após a realização dos 

testes e é constituído de três fases, tais quais: Fase Adaptativa, Fase de Desenvolvimento e 

Fase específica. Dessa forma, será garantido ao participante um período para assimilação da 

técnica e adaptação neuromuscular, a fim de evitar lesões e garantir sua adesão ao programa.    

Durante todo o programa de treinamento, os indivíduos serão acompanhados por professores 

pesquisadores, capacitados para o ensino do método utilizado. As sessões não excederão o 

tempo de 40 minutos.   

Após as 12 semanas de treinamento, os testes serão repetidos e o sujeito iniciará o período 

de destreinamento, que consiste na manutenção de 4 semanas sem a prática de qualquer 
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atividade física sistematizada. Findado esse tempo, os testes serão repetidos e a participação 

do sujeito na pesquisa será encerrada.   

   

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO    

   

Eu, ______________________________________________________, 

RG_______________ CPF_____________________________, abaixo assinado, concordo 

em participar do estudo supracitado, como sujeito. Fui devidamente informada e esclarecida 

pelo pesquisador ______________________________ sobre a pesquisa, os procedimentos 

nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, 

sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção de meu acompanhamento/ 

assistência/tratamento.    

   

Vitória, _____/agosto de 2016.  

   

_______________________________________________________  

Nome e assinatura do sujeito ou seu responsável legal  

  

_______________________________________________________  

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento  

  

_______________________________________________________  

Testemunha  

  

_______________________________________________________  

Testemunha  
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ANEXO B - Versão Brasileira do Questionário de Qualidade de Vida SF-36   

Todos os procedimentos foram submetidos e aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFES (protocolo - Número do Parecer: 1.038.512 Data da Relatoria: 17/04/2015).  

Nome:____________________________________________________________   

Idade: _______                       Sexo: ________  

1 - Em geral você diria que sua saúde é:    

Excelente Muito Boa Boa Ruim Muito Ruim 

1 2 3 4 5 

 

2 - Comparada há um ano atrás, como você se classificaria sua idade em geral, agora?   

Muito Melhor Um Pouco Melhor Quase a Mesma Um Pouco Pior Muito Pior 

1 2 3 4 5 

  

3 - Os seguintes itens são sobre atividades que você poderia fazer atualmente durante um dia 

comum. Devido à sua saúde, você teria dificuldade para fazer estas atividades? Neste caso, 

quando?    

Atividades Sim, 

dificulta 

muito 

Sim, dificulta 

um pouco 

Não, não 

dificulta de 

modo algum 

a) Atividades Rigorosas, que exigem muito 

esforço, tais como correr, levantar objetos 

pesados, participar em esportes árduos. 

1 2 3 

b) Atividades moderadas, tais como mover uma 1 2 3 
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mesa, passar aspirador de pó, jogar bola, varrer a 

casa. 

c) Levantar ou carregar mantimentos 1 2 3 

d) Subir vários lances de escada 1 2 3 

e) Subir um lance de escada 1 2 3 

f) Curvar-se, ajoelhar-se ou dobrar-se 1 2 3 

g) Andar mais de 1 quilômetro 1 2 3 

h) Andar vários quarteirões 1 2 3 

i) Andar um quarteirão 1 2 3 

j) Tomar banho ou vestir-se 1 2 3 

  

4 - Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu 

trabalho ou com alguma atividade regular, como conseqüência de sua saúde física?     

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho ou a outras 

atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Esteve limitado no seu tipo de trabalho ou a outras atividades. 1 2 

d) Teve dificuldade de fazer seu trabalho ou outras atividades (p. ex. necessitou de 

um esforço extra). 

1 2 

 

5 - Durante as últimas 4 semanas, você teve algum dos seguintes problemas com seu 

trabalho ou outra atividade regular diária, como conseqüência de algum problema emocional 

(como se sentir deprimido ou ansioso)?    

 Sim Não 

a) Você diminui a quantidade de tempo que se dedicava ao seu trabalho ou a outras 

atividades? 

1 2 

b) Realizou menos tarefas do que você gostaria? 1 2 

c) Não realizou ou fez qualquer das atividades com tanto cuidado como geralmente 1 2 
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faz. 

  

6 - Durante as últimas 4 semanas, de que maneira sua saúde física ou problemas 

emocionais interferiram nas suas atividades sociais normais, em relação à família, amigos ou 

em grupo?    

De forma nenhuma Ligeiramente Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

  

7 - Quanta dor no corpo você teve durante as últimas 4 semanas?     

Nenhuma Muito leve Leve Moderada Grave Muito grave 

1 2 3 4 5 6 

  

8 - Durante as últimas 4 semanas, quanto a dor interferiu com seu trabalho normal 

(incluindo o trabalho dentro de casa)?    

De maneira alguma Um pouco Moderadamente Bastante Extremamente 

1 2 3 4 5 

 

9 - Estas questões são sobre como você se sente e como tudo tem acontecido com 

você durante as últimas 4 semanas. Para cada questão, por favor dê uma resposta que mais 

se aproxime de maneira como você se sente, em relação às últimas 4 semanas.      

  Todo 

Tempo 

A maior 

parte do 

tempo 

Uma boa 

parte do 

tempo 

Alguma 

parte do 

tempo 

Uma pequena 

parte do 

tempo 

Nunca 

 

a) Quanto tempo você tem se 

sentindo cheio de vigor, de 

1 2 3 4 5 6 
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vontade, de força?  

b) Quanto tempo você tem se 

sentido uma pessoa muito 

nervosa?   

  

1 2 3 4 5 6 

c) Quanto tempo você tem se 

sentido tão deprimido que 

nada pode anima-lo?   

1 2 3 4 5 6 

d) Quanto tempo você tem se 

sentido calmo ou tranquilo?   

1 2 3 4 5 6 

e) Quanto tempo você tem se 

sentido com muita energia?   

1 2 3 4 5 6 

f) Quanto tempo você tem se 

sentido desanimado ou 

abatido?   

1 2 3 4 5 6 

g) Quanto tempo você tem se 

sentido esgotado?   

1 2 3 4 5 6 

h) Quanto tempo você tem se 

sentido uma pessoa feliz?   

1 2 3 4 5 6 

i) Quanto tempo você tem se 

sentido cansado?    

1 2 3 4 5 6 

  

10 - Durante as últimas 4 semanas, quanto de seu tempo a sua saúde física ou 

problemas emocionais interferiram com as suas atividades sociais (como visitar amigos, 

parentes, etc)?     

Todo 

Tempo 

A maior parte do 

tempo 

Alguma parte do 

tempo 

Uma pequena parte do 

tempo 

Nenhuma parte do 

tempo 

1 2 3 4 5 
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11 - O quanto verdadeiro ou falso é cada uma das afirmações para você?     

 Definitivamente 

verdadeiro 

A maioria das 

vezes 

verdadeiro 

Não 

sei 

A maioria 

das vezes 

falso 

Definitivamente 

falso 

a) Eu costumo obedecer  

um pouco mais 

facilmente que as outras 

pessoas   

1 2 3 4 5 

b) Eu sou tão saudável 

quanto qualquer pessoa 

que eu conheço   

1 2 3 4 5 

c) Eu acho que a minha 

saúde vai piorar   

1 2 3 4 5 

d) Minha saúde é 

excelente   

1 2 3 4 5 
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ANEXO C – Termo de Responsabilidade Referente a Plágio 

 


