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RESUMO 

 

O kettlebell (KTB) compreende um peso de ferro fundido, assemelhando-se a uma 

bala de canhão com alça, amplamente utilizado para treinamento de força. Sua utilização tem 

sido defendida como um meio para melhorar força, resistência muscular e resistência aeróbia, 

reduzindo simultaneamente a gordura corporal. Estudos acerca da eficácia nos componentes 

da aptidão física relacionada à saúde utilizando treinamento com KTB ainda são escassos na 

literatura. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos de um programa de 

treinamento sistematizado com KTB na composição corporal e na flexibilidade de mulheres 

saudáveis. Tratou-se de uma pesquisa quase experimental de corte longitudinal com amostra 

selecionada por conveniência. Dezessete mulheres com média de idade de 25±5 anos, 

fisicamente ativas e sem experiência anterior em treinamento com KTB. O treinamento foi 

realizado 3 vezes por semana durante 12 semanas, utilizando dois tipos de exercícios (swing e 

agachamento). Avaliou-se a composição corporal através do somatório de dobras cutâneas e 

do % de gordura. A flexibilidade foi avaliada através do teste de sentar e alcançar realizado no 

Banco de Wells. O principal achado do estudo foi um aumento significativo de 15% (P= 

0,014) nos níveis de flexibilidade e não houve alteração no percentual de gordura (P= 0,185) 

após treinamento. Conclui-se que o programa de treinamento de 12 semanas com KTB foi 

efetivo no aumento dos níveis de flexibilidade, entretanto não modificou a composição 

corporal. 

Palavras-chave: kettlebell; composição corporal; flexibilidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O exercício físico está associado a numerosos benefícios para a saúde física e mental 

em homens e mulheres, sendo apontado em diferentes estudos e por diferentes órgãos de 

pesquisa como alternativa para a manutenção de uma vida saudável, alcance de longevidade, 

além de controle e prevenção de doenças (ACSM, 2011; OMS, 2011; SBC, 2013).O exercício 

físico pode ser definido como uma atividade física planejada, estruturada, repetitiva e 

intencional, tendo como objetivo a melhoria e/ou manutenção de um ou mais componentes da 

aptidão física (CASPERSEN et al.,1985). 

Segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte (ACSM, 2011), cada um dos 

componentes da aptidão física, que inclui: condicionamento cardiorrespiratório, força e 

resistência muscular, composição corporal e flexibilidade, influencia diretamente em aspectos 

da saúde. Um programa abrangente de exercícios, que inclua o aprimoramento desses quatro 

componentes da aptidão física, de qualidade e quantidade adequada, é recomendado para 

adultos de todas as idades (GARBER et al., 2011). 

Dentre estes componentes, a flexibilidade é considerada a capacidade física 

responsável pela máxima amplitude de movimento músculo-articular de uma ou mais 

articulações sem o risco de lesão (ALMEIDA; JABUR, 2007) e representa a amplitude de 

movimento disponível em uma articulação ou grupo de articulações (ALTER, 2010). 

Determina a mobilidade total do indivíduo, capaz de prevenir lesões e melhoria da capacidade 

mecânica dos músculos e articulações (CORTES et al., 2002). 

A composição corporal indica a quantidade e distribuição da gordura corporal com 

possíveis alterações no nível de aptidão física e no estado de saúde do indivíduo (COSTA, 

2001). Pode ser expressa como a porcentagem relativa de gordura e massa isenta de gordura 

(ACSM, 2010). 

Diferentes métodos e ferramentas podem ser encontrados no âmbito da prática de 

exercício físico. A partir das diferentes possibilidades de treinamento, o kettlebell (KTB) vem 

sendo incorporado em programas de exercício objetivando aprimorar a força, resistência 

muscular e resistência aeróbia, reduzindo simultaneamente a gordura corporal 

(TSATSOULINE, 2006). 

O KTB compreende um peso de ferro fundido, assemelhando-se uma bala de canhão 

com uma alça, amplamente utilizado para treinamento de resistência (TSATSOULINE, 2006). 
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Originalmente, usado como um contrapeso para balanças tornou-seuma popular ferramenta de 

treinamento na Rússia entre levantadores de peso, conhecidos como “gireviks” ou “homens 

kettlebell”, no início do século XX (AYASH et al.,2012). Contudo, alcançou maior difusão 

quando chegou aos Estados Unidos, a partir dos anos 2000, trazido por Pavel Tsatsouline, 

instrutor das forças especiais da Federação Russa por muitos anos.  

Os estudos identificados na literatura acerca da eficácia dessa ferramenta ainda são 

poucos. É possível encontrar pesquisas que avaliam a utilização do KTB em diferentes 

aspectos, sendo que uma parte dos estudos procura avaliar a ativação muscular nos exercícios, 

efeitos nos parâmetros de força muscular e reabilitação musculoesquelética (ANDERSEN et 

al., 2015; BRUMITT et al., 2010; FISHER et al.,2015; LAKE E LAUDER, 2012; 

MANOCCHIA  et al., 2012; MCGILL E MARSHALL et al., 2012; MEIER et al., 2015; 

OTTO, et al., 2012; ZEBIS et al., 2012; BELTZ et al., 2012; MAULIT et al., 2017; JAY et 

al., 2013; GELDER et al., 2015; JENSEN et al., 2015; LAKE et al.,2014. Outra parte dos 

estudos busca compreender as respostas cardiorrespiratórias e cardiometabólicas ao exercício 

com KTB (FARRAR et al., 2010; FORTNER et al., 2014; JAY et al., 2011; KRAMER et al., 

2015; THOMAS et al., 2014; WILLIAMS E KRAEMER, 2015; HULSEY et al., 2012).  

No estudo de Falatic et al. (2015), foram avaliados os efeitos de um programa de 

treinamento com KTB, após quatro semanas, sobre a capacidade aeróbica de 17 mulheres 

jovens. Os resultados mostraram que o treinamento foi efetivo no ganho de condicionamento 

cardiorrespiratório.  

Manochia, et al. (2013) examinaram a efetividade do treinamento com KTB no ganho 

de força, potência e resistência muscular no levantamento de pesos e exercícios de 

powerlifting, em 23 indivíduos saudáveis. As 10 semanas de treinamento foram efetivas no 

aumento de potência e força muscular. Lake e Lauder (2012) também encontraram resultados 

positivos em seus estudos, avaliando os efeitos do treino com KTB sobre as medidas de força 

máxima e força explosiva. Os autores concluíram que seis semanas de treinamento foram 

suficientes para aumentar esses dois tipos de força.  

É notável na literatura a prevalência de estudos relacionados ao comportamento dos 

componentes de força e condicionamento cardiorrespiratório em programas de treinamento 

com KTB. Com relação à avaliação dos componentes: composição corporal e flexibilidade 

observam-se poucas publicações (OTTO et al., 2012; BELTZ et al., 2012; MEIER et al., 

2015).  
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No estudo de Otto et al. (2012) foram comparados os efeitos do levantamento de peso, 

incluindo exercícios tradicionais de treinamento de força com o treinamento com KTB, sobre 

a força, potência e composição corporal. O levantamento de peso e treinamento com KTB 

foram eficazes no aumento da força e potência, contudo, seis semanas de treinamento não 

provocaram mudanças significativas na composição corporal. Meier et al. (2015) também 

buscaram avaliar o comportamento das variáveis antropométricas em um programa de 

treinamento de cinco semanas com KTB e corda naval, não observando mudanças 

significantes. Porém, acredita-se que o período de duração do treinamento foi um fator 

limitante nesses estudos. 

Beltz et al. (2012) avaliaram os efeitos de oito semanas de treinamento com KTB 

sobre várias capacidades físicas, incluindo composição corporal e flexibilidade. Não foram 

observadas melhoras estatísticas nesses dois componentes. Vale destacar que este foi o único 

estudo encontrado que avaliou a flexibilidade ao longo de um programa de treinamento com 

KTB. 

O KTB é apontado por Tsatsouline (2006) como uma ferramenta abrangente, capaz de 

envolver o corpo inteiro, aprimorando além da força e resistência aeróbia, a composição 

corporal e a flexibilidade, porém existem poucos dados conclusivos. Além disso, é importante 

ressaltar que o delineamento metodológico de cada um dos estudos encontrados ainda não é 

bem definido principalmente no que se refere ao controle de volume e intensidade no decorrer 

dos programas de treinamento. 

 

2. OBJETIVO 

O presente estudo teve como objetivo avaliar alterações na composição corporal e 

na flexibilidade, após um programa de treinamento sistematizado com KTB aplicado a 

mulheres saudáveis.  

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Caracterização da pesquisa  
 

A pesquisa foi do tipo quase experimental (GIL, 2002, THOMAS et al., 2012), 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo 
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(UFES), com parecer consubstanciado de número 1.038.512. 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 (apêndice A).  

 

3.2. Amostra  

 

A amostra foi selecionada por conveniência, sendo as participantes estudantes da 

UFES, recrutadas por meio de convite dos pesquisadores.  Inicialmente o estudo contava com 

24 participantes, contudo apenas 17 mulheres concluíram o plano de treinamento e realizaram 

todos os testes, representando um total de 70,8% de participação. As participantes tinham 

média de idade de 25 ±5 anos, fisicamente ativas e sem experiência na utilização de KTB. 

Como critério de inclusão, foi exigido que as voluntárias estivessem em condições físicas 

adequadas aos testes e à participação no programa de treinamento (ausência de qualquer 

quadro de dor) e que evitassem exercícios de alta intensidade nos dias dos testes. Como 

critério de exclusão, foram seguidos os seguintes critérios: voluntárias hipertensas, fumantes 

ou que utilizasse algum tipo de medicamento, suplemento ergogênico ou nutricional 

conhecido por afetar o metabolismo ou o desempenho no exercício. Durante o período de 

treinamento, as voluntárias foram orientadas a não participar de qualquer outro tipo de 

atividade física e exercício, que pudessem afetar o desenvolvimento e resultados desta 

pesquisa. 

 

3.3. Procedimentos 

 

3.3.1. Antropometria e Flexibilidade  

 

Antes de iniciar o período de treinamento, as voluntárias foram direcionadas ao 

Laboratório de Fisiologia do Exercício (LAFEX), localizado no Núcleo de Pesquisa e 

Extensão em Ciências do Movimento (NUPEM) do Centro de Educação Física e Desportos 

(CEFD) da UFES, onde participaram de uma anamnesepara coleta de informações individuais 

básicas. Os testes aconteceram em dois momentos: pré e pós-treinamento. Foram coletados os 

dados antropométricos de peso (kg), estatura (m), circunferência (cm) e dobras cutâneas 

(mm). A avaliação antropométrica foi conduzida por um único avaliador experiente. Para os 

registros de peso e estatura foram utilizados a balança e estadiômetro de precisão Marte, 

modelo LC200. As medidas de dobras cutâneas foram realizadas com um adipômetro 
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científico de precisão de 0,1 mm (Cerscorf). A composição corporal foi avaliada por meio do 

somatório de dobras e cálculo de densidade corporal através dos protocolos de Jackson e 

Pollock 7 dobras (POLLOCK; WILMORE, 1993) e Petroski 4 dobras (PETROSKI, 2007), 

convertidos em percentual de gordura através da equação de Siri (1961). Para os cálculos de 

composição corporal foi utilizado o software Physical Test, versão 8.0. 

No presente trabalho, a flexibilidade foi avaliada por meio do teste de sentar e alcançar 

realizado no Banco de Wells (WELLS; DILLON, 1952). Dessa forma, as participantes 

sentaram sobre um colchonete com as pernas plenamente estendidas e plantas dos pés contra a 

caixa usada para a realização do teste, inclinaram-se lentamente, projetando o tronco para 

frente até onde fosse possível, deslizando os dedos ao longo da régua. Foram realizadas três 

tentativas de alcance, sendo registrada a maior distância alcançada em centímetros. 

 

3.3.2 Delineamento experimental 

  

O protocolo de treinamento foi realizado em 12 semanas e teve as suas sessões 

distribuídas em três dias da semana (segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira). As sessões 

foram divididas em três momentos: aquecimento, exercícios com KTB e desaquecimento. O 

aquecimento, composto por alongamentos dinâmicos unilaterais (15 repetições para cada 

lado) e um exercício de preensão manual (caminhada do fazendeiro), com duração de cinco 

minutos. Assim como o desaquecimento, composto por alongamentos passivos e ativos (15 

segundos em cada posição), descritos conforme apêndice B e C. A segunda parte da sessão 

consistiu na execução dos exercícios específicos com KTB, com duração média de 10 a 15 

minutos. 

Objetivando a execução da técnica adequada por parte dos indivíduos, o plano de 

treinamento foi iniciado com uma fase adaptativa composta por duas semanas (Adaptativa I). 

Esta fase abrangeu apenas exercícios educativos (apêndice D) para assimilação da técnica 

envolvida na execução dos exercícios básicos com KTB que compuseram o plano de 

treinamento, sendo eles o swing bilateral e agachamento (front squat).   

Na terceira semana foi iniciada a segunda fase adaptativa do treinamento (Adaptativa 

II). Os exercícios swing bilateral e agachamento foram realizados na seguinte proporção: 30 

segundos de execução e 30 segundos de descanso passivo. Foram realizados cinco estímulos 

de swing e três estímulos de agachamento, com um tempo de intervalo de dois minutos 
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durante a transição entre os dois tipos de exercícios. Essa proporção foi mantida até o fim do 

treinamento. 

A partir da quinta semana, iniciou-se a terceira fase do treinamento (Específica I), 

onde foram realizadas três séries compostas por cinco estímulos, com dois minutos de 

intervalo entre cada série, intercalando swing e agachamento da seguinte forma: swing, 

agachamento, swing, agachamento e swing. Na nona semana, começou a quarta e última fase 

(Específica II), a qual diferiu da fase Específica I apenas quanto ao intervalo entre as séries, 

que passou a ser de um minuto. O plano de treinamento é representado na Figura 1. 

  

  Legenda: SW: swing; AG: agachamento 

 

Para aumento de carga foi estabelecido um parâmetro baseado nos seguintes critérios: 

percepção subjetiva de esforço (PSE), cadência no swing e execução da técnica. Foi utilizada 

a (PSE) de Borg CR-10 (BORG, 2010) após cada uma das sessões de treinamento, sendo 1 

considerado um esforço muito muito fraco e 10 um esforço muito muito forte (BORG, 2000). 

Quando a PSE da sessão fosse avaliado como ≤ 5, a técnica correta de execução fosse mantida 

segundo os parâmetros de Tsatsouline (2006) e a cadência nos estímulos com swing alcançava 

≥ 23 repetições a cada 30 segundos, a carga do KTB era aumentada. Assim, o KTB utilizado, 

que inicialmente era de 8 kg, de acordo com o sugerido para iniciantes por Tsatsouline (2006), 

sofria um aumento de 4 kg, conforme tradicionalmente se dá a disposição de cargas de KTB 

no mercado. 

 

Figura 1: Plano de treinamento de 12 semanas 
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3.4. Análise Estatística 

 

Os dados coletados foram analisados por meio de estatística descritiva (média, desvio 

padrão e mediana). Foi utilizado o programa SigmaStat, versão 3.5 para se testar a 

normalidade dos dados sendo aplicado o teste Kolmogorov-Smirnov. Ao passarem na 

normalidade, foi utilizada análise inferencial a partir do teste t de Student pareado e quando 

não passaram, foi utilizado o teste não paramétrico de Wilcoxon Signed Rank para identificar 

diferenças entre os dois momentos, pré e pós- treinamento. O nível de significância adotado 

foi de 5%.  

 

4. RESULTADOS 

 

A Tabela 1 apresenta os resultados referentes aos dados antropométricos. Com relação 

ao percentual de gordura, os resultados não apresentaram nenhuma mudança estatística após 

treinamento em ambos os protocolos utilizados (P >0,05). A massa corporal, índice de massa 

corporal e somatório de dobras cutâneas sofreram pequenas alterações, porém também não 

representou mudança estatística (P >0,05). 

 

 

 

 

 
  Pré-treinamento Pós-treinamento P 

Massa corporal (kg) 60,8 ±12,5 61,4±11,9 0, 079 

Estatura (cm) 170±0,1 170±0,1 --- 

IMC (kg/m
2
) 22,2±3,7 22,4±3,5 0, 054 

Gordura (%) Petroski 4DC 23,9±5,5 23,5±5,5 0, 185 

Gordura (%) Pollock 7DC 23,6±6,9 22,9±6,6 0, 102 

ΣDC(mm) 138,1±47,9 133,6 ±45,5 0, 125 

Valores apresentados em média±DP. IMC: Índice de Massa Corporal; DC: Dobras Cutâneas; 

ΣDC: Somatório Dobras Cutâneas. 
 

Os dados apresentados na Figura 2 indicam um aumento significativo (P= 0,014) de 

15% na flexibilidade. No período pré-treinamento a mediana das participantes alcança 28 cm 

Tabela 1: Características antropométricas das participantes submetidas ao treinamento de 

12 semanas com kettlebell, nos períodos de pré-treinamento e pós-treinamento. 



16 
 

de nível de flexibilidade no teste sentar e alcançar (Banco de Wells). Após treinamento, 

submetidas novamente ao teste a mediana representava 33 cm. 

 

Figura 2: Dados de flexibilidade no teste de sentar e alcançar (Banco de Wells), nos períodos 

pré-treinamento e pós-treinamento. 

Valores apresentados em mediana; Nível de significância: p<0,05; P= 0,014. 

 

 

5. DISCUSSÃO 

 

O objetivo deste estudo foi determinar o efeito de 12 semanas de treinamento com 

KTB sobre a composição corporal e flexibilidade em mulheres jovens saudáveis. O principal 

achado desta pesquisa foi um aumento significativo de 15% nos níveis de flexibilidade das 

participantes. A composição corporal não apresentou diferenças estatísticas.  

Em comparação com os estudos encontrados na literatura que avaliam os efeitos do 

treinamento com KTB, esta pesquisa se destaca pelo período de intervenção e controle 

minucioso do volume e intensidade de cada sessão de treinamento. Porém, o estudo também 

apresenta limitações, principalmente no que se refere ao componente composição corporal. 

12 semanas de treinamento não foram capazes de promover alterações significativas 

nas variáveis antropométricas, corroborando com dados encontrados na literatura (OTTO et 

al. 2012, BELTZ et al., 2012, MEIER et al., 2015). Nesses estudos, dois fatores limitantes 
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foram apontados: a manutenção da dieta habitual das participantes e o número limitado de 

sessões. 

No estudo de Meier et al., (2015), os participantes foram submetidos a um protocolo 

de treinamento intervalado 1:1 (15 segundos de estímulo para 15 de recuperação) por 5 

semanas e utilizaram exercícios com KTB e corda naval. Foram realizadas três sessões 

semanais e 10 tipos de exercícios, sendo cinco com KTB e cinco com corda naval. No estudo 

de Otto et al., (2012) os 17 homens participantes, sem experiência com KTB, treinavam duas 

vezes por semana, utilizando três tipos de exercícios (swing, swing em ritmo acelerado e 

agachamento). 

Apesar do presente estudo ter sido composto por mais sessões em comparação a essas 

intervenções, o que se nota são resultados semelhantes. Um fato importante a se considerar 

nesse caso é o número de sessões específicas. Ao todo, as participantes realizaram 36 sessões 

de treinamento, porém as 12 primeiras sessões foram apenas exercícios educativos. A fase 

específica que objetivava o desenvolvimento das capacidades físicas só teve início na 13° 

sessão treinamento, caracterizando um curto período de estímulo (oito semanas).  

Outros dados que corroboram ainda mais com os resultados desta pesquisa foram os 

encontrados por Beltz et al., (2012).   Neste estudo, 17 voluntários (nove homens e oito 

mulheres), completaram uma rotina de treinamento composta por duas sessões semanais 

durante oito semanas. Foram escolhidos seis exercícios com KTB para compor as sessões. Os 

participantes foram incentivados a usar um peso confortável no início do estudo e progrediam 

aumentando a carga quando se sentiam mais confortáveis, durante todo o treinamento.O peso 

e a composição corporal não apresentaram alterações ao longo do estudo. Neste caso, o tempo 

de intervenção foi o mesmo que o nosso estudo, oito semanas. Entretanto, diferenciou-se na 

frequência semanal (duas vezes/semana), no qual os autores indicam como fator determinante 

para não apresentar diferenças estatísticas nos resultados.  

Além dos programas de treinamento possuírem um curto período de duração, os 

autores apontam a falta de controle da dieta. Neste estudo, durante as 12 semanas de 

treinamento as voluntárias foram orientadas a manterem a dieta sem qualquer tipo de restrição 

calórica ou suplementação. Além disso, não foram registrados dados que contabilizam a 

ingestão dos nutrientes (carboidratos, proteínas, gorduras). Dessa forma, é inconclusiva a 

influência da dieta nos nossos achados.   
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A partir dessas observações, é possível sugerir que outras intervenções utilizem um período 

de treinamento mais longo, com o mínimo de três sessões semanais, objetivando alterações 

significativas na composição corporal. Dessa forma, é interessante que se considere o período 

de familiarização com a técnica de utilização do KTB como fase pré-treinamento. Sugere-se o 

controle da dieta dos indivíduos submetidos ao treinamento, onde reduziria vieses de 

interpretação dos resultados. 

A flexibilidade representa o principal achado no presente estudo, os resultados 

demonstram um aumento de 15% (P ≤0,05) quando comparados ao período pré-treinamento. 

Apesar do programa de treinamento com KTB não apresentar especificidade em aprimorar os 

níveis de flexibilidade, algumas características dos exercícios podem justificar esse aumento 

na amplitude de movimento. O exercício swing, por exemplo, gera um padrão de movimento 

em que a participante realizava ciclos de alongamento e encurtamento dos músculos flexores 

e extensores do quadril. Mc Gill e Marshall (2012), indicaram em seus estudos, que o 

exercício swing cria um padrão de agachamento caracterizado por ciclos de ativação-

relaxamento muscular rápida de magnitudes substanciais. Estes avaliaram a ativação dos 

músculos do tronco e membro inferior durante a execução do swing e constataram através de 

eletromiografia, que os extensores lombares possuíam magnitude de ativação de 50% de uma 

contração voluntária máxima (CVM), enquanto os glúteos alcançavam 80% de uma CVM. 

Zebis et al. (2012) destacam também a ativação dos músculos isquiotibiais, demonstrando 

grande amplitude articular durante a execução do exercício swing.O mesmo acontece com o 

exercício de agachamento, nesse estímulo as participantes ainda eram encorajadas a realizar a 

amplitude máxima do movimento. 

Essas características dos exercícios aplicados assemelham-se ao método balístico de 

treinamento de flexibilidade, essa técnica consiste em um alongamento ritmado que utiliza a 

inércia do movimento do segmento corporal para alongar o músculo através da movimentação 

de um ou mais membros, é realizado através de movimentos controlados que levam o 

músculo de determinada articulação a alongar-se além do repouso e retornar à posição inicial 

repetidamente (FERRARI et al.,2013).  

Desse modo, pode-se inferir que o estímulo do exercício swing juntamente com o 

agachamento desenvolvido em máxima amplitude de movimento, proporcionaram alterações 

estatísticas nos níveis de flexibilidade lombar e de membro inferior, como mostra os 

resultados obtidos através do teste sentar e alcançar no Banco de Wells. 
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Beltz et al. também avaliaram a flexibilidade de seus voluntários após as oito semanas 

de treinamento com KTB, porém nesse estudo não houve alterações significativas nos níveis 

de flexibilidade. Os autores consideram que tais resultados já eram esperados devido ao nível 

de amplitude de movimento elevado que os participantes possuíam antes de iniciar o 

programa de treinamento.  Por serem indivíduos ativos os valores no pré-treinamento já 

apresentavam boa classificação no teste do Banco de Wells, de acordo com as normas do 

ACSM (2010), portanto, a margem de melhora foi limitada (BELTZ, et al., 2013). Outra 

limitação apontada pelos autores foi o tipo de exercício aplicado que não enfatizava a 

flexibilidade lombar e dos isquiotibiais, além de ser mantida uma amplitude normal de 

movimento nas execuções. 

No nosso estudo, apesar de todas as participantes serem fisicamente ativas, possuíam 

níveis de flexibilidade, na fase pré-treinamento, bem distintos, desde classificação fraca até 

excelente. Os exercícios aplicados também diferem do estudo de Beltz et al. (2013), devido ao 

estímulo aos músculos isquiotibiais em ambos os exercícios (swing e agachamento) e a 

amplitude máxima de execução sendo sempre estimulada. Essas distinções entre os programas 

de treinamento podem explicar a diferença nos resultados registrados após intervenção. 

Embora outros estudos que avaliam o comportamento da flexibilidade em programas 

de treinamento com KTB ainda sejam ausentes, essa capacidade física vem sendo estudada 

em outros tipos de intervenção. O treinamento de força, por exemplo, é explorado por 

diversos autores a fim de avaliar possíveis ganhos de flexibilidade em indivíduos submetidos 

a um treinamento que tem como principal objetivo o ganho de força muscular. 

Kim et al. (2011) avaliaram os efeitos de dois tipos de treinamento de força, 

SuperSlowStrengthtraining(SST) versus treinamento de força tradicional (TFT), sobre a 

flexibilidade de mulheres jovens (20.5±0.4 anos) sedentárias. As 35 participantes foram 

aleatoriamente divididas em três grupos: SST (n = 14), TRT (n = 13) e grupo controle (CON; 

n = 8). Ambos os grupos treinaram durante quatro semanas, enquanto o grupo CON manteve 

atividades diárias normais.Tanto o SST quanto TFT eram compostos por cinco exercícios para 

membros inferiores e superiores, contudo diferiam-se quanto à frequência e volume (SST: 

2x/semana, uma série até a fadiga momentânea e TFT: 3x/semana, três séries de oito 

repetições a 80% de 1RM). Os resultados obtidos pelo teste de sentar e alcançar (Banco de 

Wells) indicaram um aumento de flexibilidade em ambos os grupos (14,7% para o grupo SST 

e 11% para o grupo TFT). 
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Há ainda estudos que evidenciam um incremento nos níveis de flexibilidade, após 

protocolos de treinamento de força, em diferentes amostras (homens e idosos) (CYRINO et 

al., 2004; FATOUROS  et al., 2006; ZAVANELA  et al., 2012), sendo submetidos a outros 

métodos de avaliação da flexibilidade como o flexiteste, e a utilização do flexímetro e do 

goniômetro ( MONTEIRO et al., 2008; POTIER et al., 2009; SANTOS et al., 2010). Correia 

et al. (2014) demonstram através de uma revisão sistemática a influência do treinamento de 

força na flexibilidade. Dos onze estudos que tiveram como amostra adultos jovens, quatro 

verificaram manutenção nos níveis de flexibilidade e sete observaram aumento dessa variável 

em pelo menos uma articulação. Além disso, todos os estudos com participantes idosos 

constataram aumento nesta capacidade física após o treinamento de força. 

Desse modo, Correia  et al. (2014) explicam que o aumento da força parece influenciar 

na flexibilidade devido à característica dos meios de avaliação. Como todos os testes de 

flexibilidade são realizados de forma ativa, no qual o indivíduo precisa utilizar a força para 

conseguir uma melhor amplitude de movimento, aumentos na força poderiam repercutir em 

aumentos de flexibilidade. Os autores ainda destacam que fisiologicamente, a nível de 

mecanismo, a redução da taxa de disparo do fuso muscular durante a avaliação da 

flexibilidade pode provocar um aumento na amplitude do movimento e diminuição do 

incômodo sofrido durante a realização do teste máximo de flexibilidade. 

O treinamento com KTB possui uma forte relação com o treinamento de força, visto 

que inicialmente era utilizado para ganhos de força muscular. Com relação ao incremento nos 

níveis de flexibilidade, observa-se uma compatibilidade do treinamento com KTB com o 

treinamento de força tradicional. É válido lembrar que a literatura tem apontado a utilização 

do KTB para desenvolver força e resistência aeróbica. Portanto, o presente estudo sugere uma 

eficiência em aprimorar mais um dos componentes da aptidão física relacionada à saúde, a 

flexibilidade.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que o programa de treinamento de 12 semanas com KTB foi efetivo no 

aumento dos níveis de flexibilidade, entretanto não modificou a composição corporal. 

Sugere-se  novos estudos, avaliando a eficiência de programas de treinamento que 

utilizam o KTB como principal ferramenta de intervenção, principalmente no que se 
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refere à influência nos componentes da aptidão física relacionada à saúde, flexibilidade e 

composição corporal.   
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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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 

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 

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

cardiovasculares, metabólicas, de força e flexibilidade crônicas ao exercício com kettlebell em 
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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). No segundo dia, 

os indivíduos serão encaminhados para a mensuração de dados antropométricos e dobras 

cutâneas, realizaremos o cálculo do percentual de gordura através do protocolo de 4 dobras de 

Petroski  (1985). Avaliação da força abdominal dará através da flexão parcial do tronco 

(Ribeiro et al, 2002). O avaliado deverá estar em decúbito dorsal com os joelhos flexionados 

em 90º e pés no solo, as mãos ficam entrelaçadas atrás da cabeça e os cotovelos fechados. O 

voluntário eleva o tronco até o ponto onde a escápula é erguida do colchonete e será medido o 

número máximo de repetições durante um minuto (Sarti et al,1996).Em seguida, será 

realizada a avaliação da força de preensão manual com um dinamômetro com precisão de 2 

kgf (Jamar®, AsimowEngineeringCo., Los Angeles, EUA). O teste de força de preensão 

manual é bastante útil para avaliação da função muscular por ser padronizado, de fácil 

aplicação e de baixo custo (Budziareck et al, 2008; Günther et al, 2008).No presente estudo, 
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os indivíduos serão instruídos a fazer o máximo de força durante três segundos. Para tanto, os 

indivíduos realizarão o teste sentado com o braço estendido ao longo do corpo. Serão 

coletadas três medidas reprodutíveis (diferença menor que 10%) em cada mão e as médias das 

duas medidas será utilizada para a análise. Entre as medidas, serão respeitados 60 segundos de 

pausa e durante o teste o indivíduo será estimulado verbalmente para que o teste seja 

satisfatório e os resultados confiáveis. Os resultados serão expressos em kgf. 

Na sequência, será aplicado o teste de flexibilidade. No presente trabalho a flexibilidade da 

região lombossacra e da articulação do quadril, será avaliada através do teste de sentar e 

alcançar realizado no Banco de Wells. O avaliado deverá sentar-se sobre o assoalho ou 

colchonete com as pernas plenamente estendidas e plantas dos pés contra a caixa usada para a 

realização do teste. O aluno deverá inclinar-se lentamente e projetar-se para frente até onde 

for possível, deslizando os dedos ao longo da régua. A distância total alcançada representa o 

escore final, sendo que serão realizadas três tentativas de alcance (Wells, Dillon, 1952). 

Terminado o teste de flexibilidade, será efetuado o salto horizontal onde o participante ficará 

com os pés separados e paralelos, distantes alguns centímetros (10 - 20 cm), posicionados 

atrás de uma linha de saída demarcada no chão com um giz. Na preparação para o salto, o 

atleta balança os braços para trás e flexiona os joelhos. O salto deve ser efetivado com o atleta 

estendendo os membros inferiores durante o movimento. Três tentativas são permitidas, sendo 

que a medição é realizada da linha de saída até a primeira parte do atleta que tocou o 

solo.Coleta-se a melhor medida por meio de fita métrica. 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 atividade 
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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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APENDICE B - EXERCÍCIOS DO AQUECIMENTO 

 

 

Figura 3: Avanço 

 
 

Descrição: com os pés paralelos alinhados com os ombros, dar um passo para frente com a 

perna direita, com flexão de joelho em 90°, com apoio do antepé esquerdo no chão e 

aproximação do joelho esquerdo do solo. Alternar com o outro lado. 

Figura 4: Elevação de quadril 

 

Descrição: em decúbito dorsal, braços estendidos sobre o solo e paralelos ao tronco, um 

joelho flexionado com apenas a sola do pé no solo e o outro joelho estendido, realizar a 

elevação do quadril retornando a posição inicial. 
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Figura 5: Flexão lateral de tronco 

 

Descrição: sentado, com o quadril em abdução e joelhos estendidos, manter os cotovelos 

estendidos e tocar os pés, de maneira alternada. 

Figura 6: Rotação de tronco 

 

Descrição: com a perna esquerda servindo de apoio, tocando o solo, e a direita com flexão de 

joelho, ambas formando um ângulo de 90°, estender o braço direito e levá-lo para trás o 

máximo possível. Repetir com o outro lado. 

Figura 7- Flexão e extensão de coluna 
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Descrição: Em quatro apoios, realizar o movimento de extensão máxima porção torácica da 

coluna, elevando a cabeça. Alternar este movimento com a flexão máxima da porção torácica 

da coluna, aproximando o queixo do tórax. 

Figura 8: Caminhada do fazendeiro (Farm’s walk) 

 

Descrição: utilizando um kettlebell em cada mão, mantendo um cotovelo estendido e outro 

flexionado, escápulas aduzidas e coluna alinhada, realizar caminhada de 20 metros. Repetir 

invertendo a posição dos cotovelos. 

 

APÊNDICE C - EXERCÍCIOS DO DESAQUECIMENTO 

 

Figura 9: Alongamento I 

 

Descrição: em decúbito dorsal, levar os joelhos flexionados em direção ao tórax com flexão 

máxima de quadril. Permanecer na posição por 30 segundos. 

 

 



32 
 

Figura 10: Alongamento II 

 

Descrição: sentado, com os joelhos flexionados em 90 graus, realizar uma flexão de tronco à 

frente por 15 segundos e, posteriormente, realizar uma rotação e flexão lateral de tronco por 

15 segundos. 

Figura 11: Alongamento III 

 

Descrição: em decúbito dorsal, com os joelhos flexionados, realizar uma rotação de quadril 

com um membro sobreposto ao outro. Nesta posição, realizar a flexão de quadril unilateral 

para encostar o joelho no chão. 

Figura 12: Alongamento IV 
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Descrição: Em decúbito dorsal, com os ombros flexionados e cotovelos estendidos (mãos 

acima da cabeça e dedos entrelaçados), realizar a extensão de punhos. Manter o quadril e 

joelhos estendidos e os pés em flexão plantar. 

 

APÊNDICE D - EXERCÍCIOS EDUCATIVOS FASE ADAPTATIVA I 

 

Figura 13: Educativo I 

 

Descrição: Com as mãos apoiadas sobre a espinha ilíaca anterior, realizar uma flexão de 

tronco, com a coluna alinhada, as escápulas aduzidas e joelhos levemente flexionados no final 

do movimento. Repetir o movimento 15 vezes. 

 

Figura 14: Educativo II -The sumo dead lift 
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Descrição: Com o kettlebell nas mãos, realizar uma flexão de tronco, levando o kettlebell até a 

altura dos joelhos. A coluna deve estar alinhada, as escápulas aduzidas e os joelhos levemente 

flexionados no final do movimento. Repetir o movimento 15 vezes. 

Figura 15: Educativo III 

 

Descrição: com os joelhos paralelos aos ombros e levemente flexionados, realizar uma flexão 

de tronco, com a coluna alinhada e as escápulas aduzidas. Nesta posição, com o kettlebell nas 

mãos, realizar a extensão de ombros para passando o kettlebell abaixo da virilha. 

 

Figura 16: Educativo IV- The towel swing 

 

Descrição: Balanço de um kettlebell entre as pernas utilizando uma toalha envolvida em sua 

alça (TATSOULINE, 2006). Posição inicial: Pés paralelos aos ombros e levemente voltados 

para fora, tronco e joelhos flexionados, escápulas aduzidas e coluna alinhada, ombros 

flexionados com as mãos segurando as pontas da toalha que envolve a alça do kettlebel 

(apoiado ao chão). Execução: realizar a extensão de ombros para encostar o kettlebell 
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abaixo da virilha, seguindo com uma extensão de quadril, os braços devem acompanhar o 

movimento mantendo os cotovelos estendidos, o quadril deve impulsionar o kettlebel fazendo 

com que ele alcance a altura do peito no movimento de flexão dos ombros. As escápulas 

devem ser mantidas em adução. O kettlebell deve formar uma extensão dos braços. No 

momento de retorno do kettlebell, ele deverá passar novamente entre as pernas, abaixo da 

virilha. Nesta posição, inicia-se novamente outro movimento de swing. É importante que a 

coluna cervical acompanhe o movimento, sempre alinhada a parte torácica e lombar. 

 

Figura 17: Swing 

 

Descrição: É o swing propriamente dito, a mesma execução do exercício anterior, porém sem 

a utilização da toalha. 

Figura 18: Educativo VI -The face the wall squat 
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Descrição: De frente para a parede, com os ombros flexionados e cotovelos estendidos (mãos 

acima da cabeça), pés paralelos aos ombros e levemente voltados para fora, realizar a flexão 

de quadril e joelhos na maior amplitude possível. Realizar o movimento 15 vezes. 

Figura 19: Agachamento 

 

Descrição: Posição inicial: tronco, quadril e joelhos estendidos, escápulas aduzidas, ombros 

estendidos, cotovelos flexionados bem apoiados a parte lateral do tronco com as mãos 

segurando o kettlebel apoiado ao peito, pés paralelos aos ombros e levemente voltados para 

fora. Execução: realizar a flexão de quadril e joelhos na maior amplitude possível. 


