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Resumo 

 

A prática de stand up paddle (SUP) tem crescido muito na última década como atividade recreacional 

e esportiva, podendo trazer benefícios em relação a saúde geral dos praticantes devido aos efeitos 

fisiológicos e psicológicos positivos desse tipo de exercício. Logo, pode-se considerar interessante 

tal prática por idosos, pensando em todo decréscimo na capacidade funcional que ocorre durante o 

envelhecimento. O objetivo do estudo consistiu em analisar o perfil psicobiológico de praticantes 

idosos de SUP, abrangendo parâmetros como qualidade de vida, sono e humor. Para tal, foi realizado 

um estudo transversal com 18 voluntários divididos em dois grupos: grupo praticante (GP), que 

contou com 8 indivíduos e grupo não praticante (GNP), que contou com 10 indivíduos. Os métodos 

de avaliação compreenderam a utilização dos questionários WHOQOL – OLD (qualidade de vida), 

Pittsburgh (qualidade de sono), Escala de Sonolência de Epworth (qualidade de sono) e POMS 

(estado de humor). O estudou demonstrou que o GP possui um perfil psicobiológico positivo, 

apresentando melhor qualidade de sono, sobretudo nos domínios de transtornos do sono e disfunção 

diurna, além de melhor qualidade de vida, especialmente quando observamos as escalas 

´´Participação social`` e ´´Morte e morrer``. Assim, podemos observar que a prática de SUP por 

idosos traz inúmeros benefícios, relacionados a qualidade de sono e qualidade de vida, podendo ser 

utilizada por profissionais da área como ferramenta de intervenção segura e eficaz, frente aos 

problemas enfrentados durante o processo de envelhecimento. 

 

Palavras-chave: Práticas aquáticas. Lazer. Saúde. Stand up paddle. Idosos. 
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Abstract 

 

The practice of stand up paddle (SUP) has grown a lot in the last decade as a recreational and sports 

activity, which can bring benefits in relation to the general health of practitioners due to the positive 

physiological and psychological effects of this type of exercise. Therefore, such a practice by the 

elderly can be considered interesting, considering all the decrease in functional capacity that occurs 

during aging. The aim of the study was to analyze the psychobiological profile of elderly SUP 

practitioners, covering parameters such as quality of life, sleep and mood. To this end, a cross-

sectional study was carried out with 18 volunteers divided into two groups: the practicing group (GP), 

which had 8 individuals and the non-practicing group (GNP), which had 10 individuals. The 

evaluation methods included the use of the WHOQOL - OLD (quality of life), Pittsburgh (quality of 

sleep), Epworth Sleepiness Scale (quality of sleep) and POMS (mood state) questionnaires. The study 

demonstrated that the GP has a positive psychobiological profile, with better quality of sleep, 

especially in the domains of sleep disorders and daytime dysfunction, in addition to a better quality 

of life, especially when we observe the scales ´´Social participation`` and ´´Death and die``. Thus, we 

can observe that the practice of SUP by the elderly brings numerous benefits related to quality of 

sleep and quality, and can be used by professionals in the area as a safe and effective intervention 

tool, in the face of the problems faced during the aging process. 

 

Keywords: Water Exercise. Recreation. Health. Stand up paddle. Elderly. 
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Lista de abreviaturas e siglas  

GP – Grupo praticante de SUP 

GNP – Grupo não praticante de SUP 

IMC – Índice de massa corporal 

POMS – Profile of Mood States 

PSQI – Pittsburgh Sleep Quality Index 

PTH – Perturbação total de humor 

SUP – Stand up paddle 
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1. Introdução 

 

 

A prática de stand up paddle (SUP), originada no Havaí nos anos 1950, tem crescido 

muito nas últimas décadas como atividade recreacional e esportiva. Diversos públicos têm procurado 

se aproximar da prática por sua dinâmica de interação com a natureza, sobretudo com o ambiente 

aquático, podendo ser realizada em rios, lagos e oceanos (SCHRAM et al., 2015). 

O SUP pode ser compreendido como uma mistura do surfe, por conta do posicionamento 

do praticante durante o tempo de exercício e semelhança da prancha propriamente dita, e esportes de 

remada como canoagem, em relação a utilização do remo como forma de deslocamento na água 

(SCHRAM et al., 2015). Assim como outras práticas aquáticas, o SUP pode trazer inúmeros 

benefícios em relação a saúde geral dos praticantes por conta dos efeitos fisiológicos e psicológicos 

positivos desse tipo de exercício (SCHRAM et al., 2016). 

O SUP é caracterizado como um exercício dinâmico por conta dos movimentos dos 

membros superiores durante a remada com um componente isométrico da musculatura do tronco e 

membros inferiores, podendo notar-se a melhora da massa muscular sobretudo da musculatura central 

do corpo (região do abdômen), que é estimulada a todo momento durante a sessão, devido à 

instabilidade gerada pela superfície e também pelos movimentos unilaterais de remada (SCHRAM et 

al., 2015).  

Levando em consideração esse trabalho muscular e consequente melhora de força e 

resistência, os idosos podem se beneficiar uma vez que a prevenção de dores no geral, especialmente 

lombares, podem ser alcançadas com o fortalecimento da musculatura paravertebral. A estimulação 

da musculatura central do corpo durante a prática do SUP e consequente melhora no equilíbrio ainda 

faz com que tal prática se apresente como estratégia de reabilitação e prevenção de quedas 

especialmente para grupos de pessoas com mais de 50 anos (RUESS et al., 2013). 

Assim como o número de praticantes de SUP, o número de pessoas idosas também 

aumentou. Em âmbito nacional, a porcentagem de pessoas com 60 anos ou mais cresceu 3%, no 

período de 2018 a 2021, atingindo o número de 31,2 milhões de pessoas segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,2019). 

O envelhecimento acaba por gerar um certo decréscimo na capacidade funcional de 

pessoas idosas, o que afeta diretamente aspectos como qualidade de vida, sono e humor por parte dos 

mesmos (RUESS et al., 2013a). Logo, pode-se considerar interessante tal atividade por esses 

indivíduos, pensando em todos os eventos que envolvem o processo natural do envelhecimento e nos 

benefícios que podem ser alcançados com a intervenção.  
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Ciente desse desafio entende-se a necessidade em organizar estudos que possam 

favorecer para atuação ativa de idosos, bem como fortalecer para a autonomia pessoal e social desse 

perfil populacional. 

Com entendimento de que o exercício físico tem muito a contribuir para o fortalecimento 

dessa autonomia, apresenta-se a hipótese que o SUP pode ser uma prática interessante para fortalecer 

as condições de vida da população idosa, pois por essa atividade, os praticantes podem apresentar um 

perfil psicobiológico positivo, contribuindo para minimização dos aspectos que limitam o cotidiano 

dessas pessoas. 

Esse pensamento demanda avançar em estudo, embora tenha um aumento da 

popularidade da prática no mundo desse esporte, vemos a necessidade de mais pesquisas envolvendo 

o SUP, em especial relacionado a questão de qualidade de vida, sono e humor, para melhor entender 

e prescrever tal atividade de maneira segura e eficiente, tendo foco em grupos especiais como os 

idosos. 

Nesse sentido, entende-se que o aprofundamento do tema favorecerá os profissionais, 

sobretudo da Educação Física, pois terão acesso a informações importantes para melhor ajustarem 

suas intervenções com a utilização do SUP.  

Particularmente, o universo dos esportes com pranchas realizados em ambiente aquático 

nos atrai por ter um contato próximo com estes (surfe e SUP) além de instigar-nos a buscar na 

literatura científica embasamento para sustentar nossa hipótese e entender como a prática em questão 

influencia nas questões fisiológicas e psicológicas dos praticantes. 

Os benefícios decorrentes do SUP podem ser explicados pelo caráter predominantemente 

aeróbio visto durante a prática, sobretudo em pessoas idosas e não treinadas (RUESS et al., 2013). 

Melhoras no humor podem estar associadas ao nível de atividade física do indivíduo, ou seja, sujeitos 

que apresentam níveis altos de atividade física tendem a apresentar um melhor quadro de humor, e a 

prática de exercícios físicos contribui para a diminuição de sintomas depressivos, por exemplo 

(MELLO, 2013). Fisiologicamente, essa melhora pode estar associada ao aumento da lipólise 

decorrente do exercício, proporcionando níveis maiores de ácidos graxos livres (AGL), que por sua 

vez ligam-se a albumina por possuírem maior afinidade por esta em relação ao triptofano, antes ligado 

a molécula de albumina (CHEIK et al., 2003). O triptofano livre atua como precursor da serotonina, 

que por sua vez proporciona melhora do metabolismo cerebral, angiogênse e sinaptogênese, por 

exemplo, proporcionando ao indivíduo um sentimento de bem-estar psicológico (VALIM et 

al.,2013). 

Alterações positivas na composição corporal e no perfil lipídico também podem ser vistas 

com a realização de exercícios como o SUP, o que de maneira geral acaba implicando em melhora 
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na qualidade de vida do sujeito, que se vê mais disposto e engajado na prática regular de exercícios 

físicos (SCHRAM et al., 2015). 

Sabe-se que uma boa qualidade de sono é fundamental para manutenção das funções 

cognitivas e de reparo do organismo. Além disso, pode ser visto na literatura que a prática de exercício 

físico pode influenciar positivamente nesse quesito, no que diz respeito a melhora do perfil de sono 

dos sujeitos que realizam algum tipo de sessão de treino (SHERRILL et al.,1998). Mais uma vez 

podemos ver na prática do SUP uma alternativa não farmacológica que pode ser utilizada como 

estratégia de intervenção visando melhorar a qualidade do sono de idosos, os quais geralmente 

apresentam uma fragmentação desse período, prejudicando a restauração tecidual e manutenção de 

funções cognitivas, como por exemplo a memória. 

Em suma, a prática de SUP pode ser benéfica no que diz respeito a melhora dos 

parâmetros descritos anteriormente, favorecendo a saúde geral especialmente de idosos que se 

encontram em uma fase importante do processo de envelhecimento, que traz consigo alguns prejuízos 

associados a relação do sujeito com o cotidiano. 

Frente ao exposto, o objetivo do estudo consistiu em analisar o perfil psicobiológico de 

praticantes idosos de SUP no que se refere a qualidade de vida, sono e humor.  

  



10 
 

 

2. Método 

O presente trabalho compreendeu um estudo transversal de caráter observacional e 

quantitativo (MARCONI e LAKATOS, 2003, p.187) em que a avaliação do humor, qualidade de vida 

e sono foi mensurada, com o intuito de analisar o perfil psicobiológico de praticantes idosos de SUP 

e compará-lo com indivíduos não praticantes. O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa da UNIFESP-SP vinculado a Plataforma Brasil sob o parecer n. 3.115.236 (CAAE 

n. 00498118.8.0000.5505). 

 

2.1 Local, segurança e recrutamento 

As avaliações foram realizadas na Escola de Esportes Náuticos de Santos, localizada na 

Avenida Bartolomeu de Gusmão – S/N – Ponta da Praia – Santos/SP, durante os meses de outubro e 

novembro de 2022. Todos os voluntários receberam o termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), (Apêndice 1) de acordo com as determinações do Conselho Nacional de Saúde (Resolução 

466/2012). Todas as avaliações deste estudo foram realizadas por profissionais e estudantes da área 

da saúde capacitados para aplicação das mesmas.  

O recrutamento dos voluntários consistiu na divulgação por meio de cartazes, divulgação 

online e convite pessoalmente em locais de prática dos voluntários. 

 

2.2 Descrição de amostra e critérios de inclusão e exclusão  

O estudo foi realizado com 18 voluntários no total, sendo destes 8 pertencentes ao grupo 

praticante de SUP (GP) e 10 pertencentes ao grupo não praticante (GNP). O GP contou com 5 

mulheres e 3 homens, enquanto o GNP foi constituído por 8 mulheres e 2 homens. 

Os critérios de inclusão exigiram que os voluntários possuíssem entre 60 e 75 anos. Os 

voluntários de SUP deveriam praticar exclusivamente a modalidade referida, além de possuir no 

mínimo um ano de experiência, estarem ativos nos últimos três meses ininterruptos e frequência 

mínima de prática de duas vezes por semana. Os critérios de exclusão incluíram histórico de dor nas 

costas, comprometimento físico e psicológico que impossibilitasse a prática.  

 

2.3 Desenho metodológico 

Após a assinatura do TCLE, os voluntários realizaram a bateria de testes, que 

compreendeu uma rápida anamnese (Apêndice 2), com avaliação da idade, estatura, massa corporal 

e cálculo do IMC. Feito isso, partiu-se para aplicação dos questionários WHOQOL-OLD (Anexo 3), 

para avaliação da qualidade de vida, Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) (Anexo 4), o questionário 

Internacional de Atividade Física – versão curta (Anexo 5), Escala de Sonolência de Epworth (Anexo 
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6), para mensurar a qualidade de sono e Profile of Mood States (POMS) (Anexo 7), em sua versão 

reduzida para avaliação do humor. 

A aplicação dos questionários foi feita de forma individual de modo a deixar os 

voluntários mais à vontade para as respostas e com explicação prévia de cada instrumento de 

avaliação. O avaliador responsável leu todas as perguntas e alternativas de respostas das questões. 

Todas as respostas foram anotadas na folha de anamnese (Apêndice 2). 

 

                   2.4 Testes e Medidas 

2.4.1 Avaliação Antropométrica 

Foram coletadas as medidas de massa corporal e estatura. A massa corporal foi obtida 

através do equipamento UM-080 Scale Plus Body Fat Monitor with Body Water (Tanita Corp.,Tokyo, 

Japan) por ser um método rápido, não-invasivo e economicamente viável. Para mensurar a estatura 

dos voluntários foi utilizada uma fita métrica colada na parede. 

 

2.4.2 Cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) 

Como indicador da gordura corporal, esta é uma medida mundialmente aceita e 

amplamente utilizada em estudos de caráter epidemiológico e clínicos. O resultado é obtido através 

da seguinte equação: IMC = Peso (kg) / Estatura (m2). Feito o cálculo do IMC, os voluntários foram 

pré-classificados acordo com os critérios definidos por Souza et al. (2013). 

 

2.4.3 Composição Corporal 

A análise da composição corporal foi feita através do método de bioimpedância elétrica, 

com o equipamento UM-080 Scale plus Body Fat Monitor with Body Water % (Tanita Corp.,Tokyo, 

Japan) por ser um método rápido, não-invasivo, economicamente viável e que estima indiretamente 

os valores de massa corporal, massa gorda e porcentagem de água corporal. 

 

2.4.4 Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ)  

Para analisar o nível de atividade física dos voluntários foi utilizado o Questionário 

Internacional de Atividade Física – versão curta. O instrumento possui questões referentes a três 

níveis de atividade física, sendo elas: caminhada, atividades moderadas e atividades vigorosas. O 

indivíduo preenche de acordo com o número de vezes que pratica por semana tais atividades por mais 

de 10 (dez) minutos contínuos, e quanto tempo gastou no total realizando tais atividades 

(CELAFISCS, 2003). 
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2.4.5 Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) 

O PSQI, elaborado em 1989 por Buysse, avalia a qualidade do sono do indivíduo em 

relação ao último mês. O índice é composto por 19 perguntas agrupadas em sete componentes 

(qualidade subjetiva do sono, latência para o sono, duração do sono, eficiência habitual do sono, 

transtornos do sono, uso de medicamentos para dormir e disfunção diurna), com pesos distribuídos 

numa escala de zero a três, podendo atingir um escore global de zero a 21, no qual escores menores 

ou iguais a cinco indicam valores normais, enquanto resultados acima de cinco revelam um sono 

pobre (BUYSSE et al. 1989). 

O questionário anterior fornece um índice de gravidade e natureza do transtorno, ou seja, 

uma combinação de informação quantitativa e qualitativa sobre o sono. Por apresentar um período 

intermediário de avaliação (um mês), o PSQI pode fornecer informações mais completas em relação 

a questionários que avaliam somente a noite anterior, pois estes não são capazes de detectar padrões 

de disfunções, ou que avaliam o último ano ou mais, por não indicarem a gravidade do problema no 

presente momento (BERTOLAZI, 2008). 

 

2.4.6 Escala de Sonolência de Epworth (ESS) 

A ESS, publicada por Johns em 1991, foi desenvolvida através da observação da natureza 

e ocorrência da sonolência diurna. Consiste em um questionário auto administrado com oito situações 

cotidianas e a possibilidade (numa escala de 0 a 3) do indivíduo cochilar nas mesmas. Resultados 

entre dois e seis indicam valores normais, enquanto resultados acima ou abaixo desta faixa 

normalmente estão propensos à distúrbios do sono tais como insônia (±2), ronco primário (±7), 

transtorno de movimento periódico dos membros (±9), síndrome da apneia do sono (±12), narcolepsia 

(±17) e hipersonia idiopática (±18) (JOHNS, 1991). 

 

2.4.7 WHOQOL - OLD 

Para avalição subjetiva da qualidade de vida temos o WHOQOL-OLD, um questionário 

escrito pelo Profº Mick Power e pela Drª Silke Schmidt em nome do WHOQOL Group. O 

instrumento é constituído por 24 perguntas e suas respostas seguem a escala de Likert (zero a cinco). 

As perguntas estão organizadas em seis facetas, que são: funcionamento do sensório; autonomia; 

atividades passadas, presentes e futuras; participação social; morte e morrer e intimidade. Cada faceta 

possui quatro perguntas, podendo as respostas oscilarem de 4 a 20. Através desse meio, uma 

estimativa do impacto da intervenção sobre uma gama de problemas físicos e psicológicos 

relacionados a velhice pode ser acessada (POWER et al., 2005). 

Basicamente, scores altos representam uma alta qualidade de vida, enquanto que scores 

menores representam uma baixa qualidade de vida. 
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2.4.8 Profile of Mood States (POMS) – Reduzido 

O questionário de POMS, publicado em 1971 por McNair e colaboradores consiste num 

instrumento muito utilizado na Psicologia para avaliar os estados emocionais e os estados de humor 

dos indivíduos, bem como a variação que lhes está associada. Composto por 42 itens divididos em 

seis escalas, cinco de caráter negativo (Tensão, Depressão, Hostilidade, Fadiga e Confusão) e uma de 

caráter positivo (Vigor), o questionário constitui um método de avaliação de auto-relato de fácil e 

rápida utilização para captar os estados afetivos transitórios e flutuantes nos sujeitos referentes ao 

período de sete dias.  

Para obtermos a Perturbação Total de Humor (PTH) devemos somar os resultados das 

escalas de caráter negativo, seguido da subtração do valor da escala de caráter positivo (vigor), 

havendo a possibilidade de resultados com valores negativos de PTH quando o valor do vigor é maior 

que a somatória dos domínios de afetos negativos. Assim, um score alto representa piora do estado 

de humor, enquanto valores mais baixos representam melhora do quadro de humor. 

Dentro do contexto desportivo, o instrumento anterior se faz útil para medir variações 

emocionais associadas ao exercício e bem-estar psicológico. Diversos estudos comprovam sua 

adequação para medir de forma sensível, precisa e válida os estados de humor dos indivíduos, seja 

em contexto psiquiátrico seja com populações não psiquiátricas, como é caso do estudo em questão 

(VIANA et al., 2001). 

 

2.4.9 Análise dos dados 

Para a análise da normalidade das variáveis quantitativas foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk 

(p<0,05). Posteriormente utilizou-se o teste t-student para estudar a associação das variáveis 

antropométricas, de qualidade de sono e de vida e estado de humor entre os grupos. Para finalizar foi 

aplicado a regressão de Pearson para analisar a correlação entre os instrumentos.  

O nível de confiança adotado foi de 95% e o programa estatístico utilizado foi o Data 

Analysis and Statistical Software for Professionals (Stata) versão 16.0®. 
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3. Resultados 

 

As características antropométricas dos participantes estão apresentadas na tabela 1. A média 

de idade foi de 66,25±4,68 anos no GP e de 69,30±5,37 anos GNP. No tocante ao IMC é possível 

observar que a variação ficou no quadro de eutrofia com a predominância de eutrofia entre os dois 

grupos com 26,9kg/m² no GP e 26,75kg/m² no GNP. Não houve diferenças significativas entre os 

grupos em nenhuma das variáveis. 

 

Tabela 1 – Caracterização da amostra     

Variáveis GP GNP  Δ% p 

Idade (anos) 66,25 ± 4,68  69,30 ± 5,37 4,6 0,224 

Massa corporal (kg) 69,36 ± 19,31 66,63 ± 12,51 -3,93 0,721 

Estatura (m) 1,61 ± 0,08 1,57 ± 0,09 -2,48 0,369 

IMC (kg/m²) 26,29 ± 5,61 26,75 ± 3,57 1,74 0,834 

Legenda: IMC - índice de massa corporal.      

 

Na tabela 2 são descritos os valores relacionados à versão curta do IPAQ. É possível observar 

que ambos os grupos apresentaram apenas duas classificações (ativo e muito ativo), sem diferença 

significativa entre eles, assim como os valores de MET de cada intensidade e total. 

 

Tabela 2 - Questionário Internacional de Atividade Física - IPAQ (versão curta) 

 

Na tabela 3 são apresentados os resultados dos questionários PSQI e ESS. No primeiro 

questionário foram vistas diferenças significativas entre os grupos em dois componentes (transtornos 

do sono e disfunção diurna) além do score total. Não houve diferença entre os grupos na avaliação da 

ESS. 

 

Variáveis   GP GNP Δ% p 

Classificação Ativo (%) 62,5 (n=5) 70 (n=7) 12 0,737 

 

Muito 

Ativo (%) 37,5 (n=3) 30 (n=3) -20   

  Caminhada 1379,81 ± 1910,09 561 ± 156,34 -59,34 0,192 

MET 

(met/minuto/semana) 

Intensidade 

Moderada 2286,50 ± 1650,54 1448 ± 1071,12 -36,67 0,211 

 

Intensidade 

Vigorosa 940 ± 1041,98 1104 ± 1065,20 17,44 0,739 

 Total 4606,31 ± 3581,76 3113 ± 1814,98 -32,41 0,266 
Legenda: MET - Unidade de Equivalente Metabólico. 
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Tabela 3 - Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI) e Escala de Sonolência 

de Epworth (ESS) 

 Componentes GP GNP Δ% p  

 Qualidade subjetiva do sono 1,63 ± 0,92 2,10 ± 0,32 28,83 0,143  

 Latência para o sono 1,13 ± 1,13 1,30 ± 1,06 15,04 0,739  

 Duração do sono 0,63 ± 0,52 1,20 ± 2,44 90,47 0,524  

PSQI Eficiência habitual do sono 0 0,30 ± 0,67 - 0,229  

 Transtornos do sono 1 ± 0 1,40 ± 0,52 40 0,044  

 Uso de medicamentos para dormir 0,13 ± 0,35 0 - 0,276  

 Disfunção diurna 0,13 ± 0,35 1 ± 0,67 669,23 0,004  

  Total 4 ± 1,69 7,30 ± 3,20 82,5 0,018   

ESS Total 8,50 ± 4,04 5,90 ± 3,48 -30,58 0,161   

 

Na tabela 4 são expostos os valores obtidos através da avaliação do questionário WHOQOL-

OLD. Foram encontradas diferenças significativas entre os grupos em duas escalas (participação 

social e morte e morrer), além do score total. 

Tabela 4 - Questionário WHOQOL - OLD     

Escalas GP GNP Δ% p 

Funcionamento do sensório 13,88 ± 5,87 17,40 ± 3,10 25,36 0,119 

Autonomia 16,88 ± 2,17 15,90 ± 2,02 -5,8 0,339 

Atividades passadas, presentes e futuras 16,50 ± 1,77 17 ± 1,15 3,03 0,480 

Participação social 16 ± 1,20 18 ± 1,15 12,5 0,002 

Morte e morrer 10,25 ± 5,60 16,10 ± 2,33 57,07 0,008 

Intimidade 16,63 ± 1,51 16,80 ± 2,15 1,02 0,848 

TOTAL 90,13 ± 13,82 101,50 ± 6,54 12,61 0,034 

 

A tabela 5 apresenta os valores do questionário POMS, não havendo diferenças significativas 

entre os dois grupos. 

Tabela 5 - Questionário Profile of Mood States (POMS)  

Escalas GP GNP Δ% p 

Tensão 7 ± 3,82 6,30 ± 2,71 -10 0,655 

Depressão 1,50 ± 1,69 3,20 ± 2,90 113,33 0,162 

Hostilidade 2,50 ± 2,45 3,60 ± 3,03 44 0,418 

Vigor 19,50 ± 3,66 18 ± 3,27 -7,69 0,372 

Fadiga 5,63± 3,70 3,20 ± 3,08 -43,16 0,148 

Confusão 3,88±2,10 3,50 ± 2,42 -9,79 0,734 

Perturbação total de humor 99,88 ± 9,46 101,80 ± 10,29 1,92 0,688 

 

A figura 1 traz os resultados de cada escala em forma de gráfico. A ordem dos valores expostos 

e cada escala apresenta a mesma ordem em que foram colocadas na tabela 5. 
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4. Discussão 

 

O objetivo do estudo consistiu em analisar o perfil psicobiológico de praticantes idosos de 

SUP no que se refere a qualidade de vida, qualidade do sono e estado de humor. 

Os valores relacionados a caracterização da amostra nos mostram uma semelhança entre os 

dois grupos avaliados, não havendo diferenças significativas em nenhuma das variáveis.  

A respeito dos resultados obtidos através da aplicação da versão curta do IPAQ, não foram 

observadas diferenças significativas entre o GP e o GNP. Curiosamente, o GNP apresentou um valor 

de MET maior que o GP quando analisamos as atividades vigorosas, com variação percentual de 

17,44%. 

O estudo de Da Silva et al. (2012) vai ao encontro do que foi descrito anteriormente, no que 

se refere ao fato de que os indivíduos não praticantes de exercícios físicos regulares apresentam bons 

níveis de atividade física. Isso pode ser explicado pelo fato de que, apesar de não seguirem um 

programa de exercícios físicos sistematizado, os idosos mantêm uma rotina de atividades elevada, 

como por exemplo com funções domésticas e de atenção a família. 

Na intenção de avaliar a qualidade subjetiva do sono bem como a disfunção diurna dos 

voluntários, foram aplicados os questionários PSQI e ESS. Os valores mostrados na Tabela 3, 

evidenciam uma melhor qualidade de sono por parte do GP em relação ao GNP, sendo primeiro grupo 

classificado como normal, e o segundo como sono pobre, segundo Buysse et al. (1989). 

Foram encontradas diferenças significativas em duas escalas do PSQI, sendo elas Transtornos 

do sono e Disfunção diurna, além do score total. Esses achados corroboram com o estudo de Smaira 

(2014), que avaliou os efeitos da intervenção interdisciplinar com base no treinamento físico 

concorrente sobre força, sono e qualidade de vida de mulheres obesas idosas. 

Nesse contexto, a evidência citada acima nos traz também resultados importantes relacionados 

ao ganho de força por parte das voluntárias avaliadas por Smaira. Embora não tenha sido o foco da 

pesquisa, isto nos anima por perceber na prática do SUP, uma alternativa com ganhos em diversos 

aspectos para uma boa qualidade de vida por parte do idoso. 

Na contramão dos achados deste projeto, a revisão sistemática conduzida por Yang et al. 

(2011), não apresentou diferenças significativas quando olhamos para as escalas de Distúrbios do 

sono e Disfunção diurna. O estudo de Reid et al. (2011), que utilizou de um programa de 16 semanas 

de treinamento aeróbio para idosos com insônia crônica, também não trouxe mudanças significativas 

quando olhamos para a escala de Distúrbios do sono. Isso nos faz refletir sobre o papel do exercício 
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como ferramenta complementar, no que diz respeito a melhora dos sintomas de distúrbios 

relacionados ao sono, pois dados como os do estudo de Foley et al.  (1995) apontam para uma grande 

incidência de problemas relacionados ao sono, principalmente na população idosa. 

Ainda sobre o estudo de Smaira (2014), o mesmo demonstrou, ainda que não seja 

significativo, uma melhora percentual (-12,82) no score total da ESS das avaliadas. Esse achado não 

pode ser visto no presente estudo, visto que o GNP apresentou score total da ESS de 5,9 e o GP 8,5. 

Segundo classificação de Johns (1991), o GNP apresentou valores normais, enquanto o GP 

estaria propenso à distúrbios do sono, no caso ronco primário (pontuação acima de 7 pontos). 

No que tange a questão da qualidade de vida, avaliada por meio do questionário WHOQOL-

OLD, o presente estudo apontou diferenças significativas nas escalas de Participação social e Morte 

e morrer, além do score total, nos levando a crer que a prática regular de SUP proporciona uma 

melhora da qualidade de vida ao idoso. 

Os resultados expressos acima colaboram com o estudo de Da Silva (2012), o qual demonstrou 

que idosos praticantes regulares de exercício físico apresentam melhor qualidade de vida quando 

comparados com sujeitos sedentários. Valores elevados de atividade física, como é possível observar 

neste projeto e no estudo citado, por parte dos indivíduos praticantes de exercício podem explicar 

essa melhora na qualidade de vida. 

Semelhante a prática do SUP, Souto (2018) se propôs a avaliar a qualidade de vida de 

mulheres idosas praticantes de surf. Em seu estudo, o autor utilizou o questionário SF-36 para 

mensurar tal variável, e encontrou diferença significativa no domínio Estado geral de saúde. Nesse 

instrumento há um domínio intitulado Aspectos sociais, que não apresentou diferença significativa, 

que se assemelha a escala Participação social do instrumento WHOQOL-OLD, uma das escalas que 

mostraram diferença estatística entre os dois grupos analisados. 

O melhor escore total de qualidade de vida, bem como melhor resultado na escala Participação 

social presente no GP, pode estar associada ao fato da prática ser estruturadas com aulas em grupo, 

apesar prática ser individual, há muita interação entre os praticantes durante o tempo de sessão. Esse 

tipo de abordagem em grupo, além de melhorar a qualidade de vida dos praticantes pode ainda ser 

benéfico para o sono dos mesmos, como mostrou Guimarães et al. (2007) com achados de melhora 

do tempo total de sono e qualidade do sono em idosas sedentárias após um programa de 16 semanas 

de atividade física em grupo, com sessões duas vezes por semana. 

Outra característica inerente a prática do SUP é a questão do contato com a natureza, pois as 

aulas, no caso do presente estudo foram realizadas na praia, embora a prática possa ser realizada 
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também em rios e lagos. Nesse sentido, Gladwell et al. (2013) através de uma revisão traz mais 

benefícios relacionados a prática de exercícios ao ar livre, mostrando que tais ambientes melhoram a 

saúde dos praticantes através do aumento do nível de atividade física causando facilitação no processo 

de aderência ao programa, da diminuição do nível de esforço percebido, da redução do estresse e 

melhora do quadro de humor. Apesar de não avaliar diretamente a questão da qualidade de vida, as 

variáveis observadas contribuem para uma boa relação do indivíduo com seu cotidiano, o que pode 

ser interessante por parte dos idosos praticantes de SUP, uma vez que o ambiente no qual o mesmo 

acontece, favorece os mesmos em relação aos aspectos citados. 

A respeito do estado de humor, o presente estudo não apresentou diferenças significativas 

entre o GP e GNP, entretanto podemos ver uma pequena vantagem nos valores das escalas por parte 

do GP, como podemos ver na Figura 1. Os valores de PTH não foram diferentes estatisticamente e a 

variação percentual entre os grupos foi pequena (1,92%). 

Diferente de nosso estudo, Peluso e Andrade (2005) por meio de uma revisão nos mostram 

que o exercício físico, por influenciar diretamente os fatores fisiológicos e psicológicos, é uma 

importante ferramenta na prevenção e tratamento de doenças psiquiátricas como transtornos 

depressivos e ansiedade. O papel do exercício nesse caso é de alternativa não farmacológica, 

apresentado inúmeros benefícios, podendo diminuir as doses de medicamentos que os idosos 

costumam consumir por problemas diversos. 

Tendo em vista todo os achados deste estudo, o contexto analisado e articulado com a 

literatura, a prática de SUP por idosos se mostrou uma ferramenta interessante no que diz respeito a 

melhora da qualidade do sono e qualidade de vida dos praticantes. É fato que o projeto apresenta 

limitações, como o número baixo de voluntários e ausência de recursos de avaliação que 

complementem os dados achados. Apesar disso, vemos que pudemos contribuir para a literatura 

científica relacionada ao tema e salientamos a necessidade de mais estudos envolvendo a prática do 

SUP por pessoas idosas, e que abordem questões relacionadas ao sono, humor e qualidade de vida. 
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5. Conclusão 

 

A partir dos dados encontrados nesse estudo é possível observar que praticantes idosos de 

SUP apresentam um perfil psicobiológico com boa qualidade de sono, sobretudo quando falamos dos 

transtornos do sono e disfunção diurna, boa qualidade de vida, com destaque para participação social 

dos praticantes, e bom estado geral de humor. Dessa forma podemos observar que a prática de SUP 

por idosos traz inúmeros benefícios relacionados a qualidade de sono, qualidade de vida e humor, 

podendo ser utilizada por profissionais da área como ferramenta de intervenção segura e eficaz, frente 

aos problemas enfrentados durante o processo de envelhecimento.   
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7. Apêndices 

 

 

Apêndice 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
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Apêndice 2 -  Anamnese 
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8. Anexos 

 

Anexo 1 – Parecer do CEP (primeira página) 
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Anexo 2 – Parecer do CEP (última página) 
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Anexo 3 – Questionário IPAQ 
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Anexo 4 – Questionário PSQI 
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Anexo 5 – Questionário ESS 
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Anexo 6 -  Questionário WHOQOL-OLD 
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Anexo 7 – Questionário POMS 

 

 

 

 


