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RESUMO
O conceito de Qualidade de Vida não é definido de forma unânime, sendo muitas vezes
ambíguo e elusivo, no entanto fatores como a educação, saúde, ambiente, política, economia,
condições de vida, sociedade e produtividade podem fazer parte desse conceito. Esta revisão
narrativa, observa o golfe como atividade de recreação ou esporte, que produz efeitos
benéficos em vários destes fatores já que promove exercício físico de baixa intensidade,
apropriado até para pacientes cardíacos. As melhorias no equilíbrio, força, parâmetros
fisiológicos e mentais são notórios, especialmente na população de meia idade e idosos. Pode
ser praticado simultaneamente por crianças, adultos e idosos, através do Sistema de Handicap,
algo que poucos esportes conseguem, servindo como estímulo de atividades sociais de uma
população. O golfe é desta forma uma atividade para toda a vida, que melhora a Qualidade
de Vida de todos os seus praticantes, servindo também como ferramenta de inclusão social.
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ABSTRACT
The Quality of Life concept is not defined unanimously, and many times it is ambiguous and
elusive, moreover factors like education, health, environment, politics, economy, life conditions,
society and productivity may be part of such a concept. This narrative review, sees golf as a
recreational activity or sport, that creates many benefits in several of these factors since it
promotes low intensity physical exercise, appropriate even for heart patients. Improvements on
balance, strength, physiological and mental parameters are notorious, especially in middle-aged
and old population. It can be played simultaneously by children, adults and elders, through the
Handicap System, something that only few sports can achieve, serving as a stimulus for social
activities of a population. Golf is, this way, an activity for life, that improves the quality of life
of all players, also serving as a social inclusion tool.
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INTRODUÇÃO

diretamente às ações do oponente, mas sim
às condições ou dificuldades de cada tacada,

A QV (Qualidade de Vida) apresenta

tal como a localização da bandeira, o tipo

muitas definições que vêm sendo discutidas

de terreno, vento ou mesmo o resultado dos

desde os tempos dos antigos filósofos(1). O

buracos anteriores. Desta forma, todos estes

conceito tem evoluído ao longo do tempo

fatores influenciam a tomada de decisão de um

conforme as diferentes áreas onde é aplicado(2).

jogador, além das suas habilidades individuais(6).

A Organização Mundial de Saúde definiu QV

O reconhecimento do golfe como esporte

como “a percepção do indivíduo de sua posição

mundial aconteceu nos Jogos Olímpicos, onde

na vida no contexto da cultura e sistema

foi incluído em Paris 1900, St. Louis 1904 e

de valores nos quais ele vive e em relação

também teria participação em Londres 1948,

aos seus objetivos, expectativas, padrões e

mas acabou por ser cancelado, para apenas

preocupações”(3). Mas sendo algo tão vasto,

regressar no Rio 2016(7).

alguns autores concluem que qualquer definição

Uma estimativa efetuada ao virar deste

de QV é ambígua e elusiva(4). A eurostat refere-

século é de que aproximadamente 55 milhões

se ao conceito de QV como multidimensional,

de pessoas joguem este esporte, o que o torna

que envolve 8+1 fatores como a educação,

como uma das modalidades mais populares do

saúde, ambiente, política, economia, condições

planeta(8). Segundo o último inquérito mundial

de vida, sociedade e produtividade que

de golfe, realizado no decorrer do ano de 2014,

contribuem para uma experiência global de

foram encontrados mundialmente 34.011 locais

vida(5).

para a prática de golfe, distribuídos em 206
O golfe como modalidade recreativa

países(9). De notar que a vasta maioria, cerca de

ou como esporte pode contribuir para várias

79%, se encontram em apenas 10 países cujos

destas dimensões, pois ele é único quando

mais representativos são Austrália, Canadá,

comparado com outros esportes, já que,

Reino Unido e Estados Unidos da América,

além de ser maioritariamente jogado de

sendo que somente nos Estados Unidos da

forma individual, os jogadores não reagem

América estão localizados 45% de todos os
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locais. Apesar de toda esta popularidade, o

para adultos de meia idade é considerado de

golfe continua a ser considerado elitista, racista

baixo a moderado e para jovens jogadores é

e sexista(10).

sempre baixo. O gasto calórico de quando um
jogador transporta a sua bolsa, durante uma
GOLFE AMADOR

volta de golfe, é cerca 2000 Kcal, se usar caddy
este valor é reduzido em 25%, cerca de 1500

Muitos estudos foram efetuados para
examinar o controle neuromuscular, equilíbrio,

Kcal, e caso utilize carro elétrico é reduzido em
35%, cerca de 1300 Kcal (14).

gasto energético e outros benefícios na prática

Também se pode afirmar que o golfe

do golfe, sendo a maioria destes efetuados

reduz os riscos de doenças coronárias, baixando

em indivíduos de meia idade ou idosos. Golfe

os níveis de colesterol total e lipoproteínas de

é um esporte que requer exercício de baixa

baixa densidade(15). Em grupos de pacientes

intensidade, já que os praticantes, no decurso

com doenças coronárias e adultos saudáveis

de 18 buracos, dão entre 11.000 e 17.000

o estímulo de uma volta de golfe é adequado

passos, caminhando em média entre 6 e 12

para os pacientes, que podem assim disfrutar

km(11). Outro estudo mais recente revela que

de exercício pouco extenuante(16).

o número de passos depende das condições

Estudos confirmam que o golfe deve

de jogo, demonstrando que caso o jogador

ser prescrito como fins terapêuticos para

transporte os seus tacos ele caminha cerca de

muitos casos de doenças neurológicas(17).

8,69 km em 2,88 horas, quando um “caddy”

Golfistas, após jogarem uma volta de golfe,

leva a sua bolsa ele caminha 7,89 km em

possuem melhores níveis de bem-estar mental

2,88h, mas caso utilize um carro elétrico ele

e de humor, não só devido a fatores hormonais

caminha apenas 3,86 km em 3,37h(12). O tempo

da atividade física como também por fatores

dispendido como exercício durante uma volta

ambientais, como o do contato com a natureza(18)

de 18 buracos foi determinado segundo faixa

e de diversão da atividade praticada (19). Apesar

etária(13). Os autores concluíram que para

do esporte ser considerado como redutor de

idosos é considerado de moderado a intenso,

stress, são limitados os estudos científicos nesta
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área. A maioria deles são realizados sobre

antes de começar uma volta de golfe, tornam-

o impacto da ansiedade em atletas de elite e

se ainda mais elevados(25).

universitários(20).

Talvez o dado mais fascinante, ainda

Os níveis de força e equilíbrio dos

que por vezes seja difícil de demonstrar a

praticantes quando, comparados com não

relação direta com um esporte, é que golfistas

praticantes, são melhorados, tanto nos tempos

possuem uma maior esperança de vida, em

de reação como na confiança em desempenhar

cerca de 5 anos(26). O efeito foi ainda maior

tarefas

funcionais

nas populações de nível socioeconômico

realizados em equilibro estático e dinâmico

mais baixo e para jogadores com handicaps

mostraram que os praticantes de golfe têm um

mais baixos, que realizam mais voltas por

controle corporal mais apurado(22). Note-se que

ano. Numa revisão de literatura que relaciona

todos estes fatores são muito importantes para

o golfe com a saúde, utilizando mais de 300

a QV de qualquer indivíduo.

estudos, os autores concluem que o golfe

cotidianas(21).

Testes

Como em quase todos os esportes, o

favorece na melhora da saúde física e mental

golfe também possui alguns riscos para a saúde,

dos praticantes, e que pode contribuir para o

principalmente para a região lombar, punho

aumento da longevidade (6).

e ombro devido às forças que são exercidas

Por ser um esporte para toda a vida, já

nestes locais(23). Estes riscos podem ser bastante

que pode ser praticando tanto por crianças a

reduzidos quando os parâmetros biomecânicos

partir do momento em que caminham, até uma

do swing forem os corretos(24), principalmente

idade muito avançada, (27) deveria ser incluído no

se os jogadores frequentarem aulas individuais

programa escolar já que, além de desenvolver

ou coletivas lecionadas por um profissional

capacidades motoras, incute valores sociais

de golfe, com formação específica na área.

importantes(28).

Estes riscos são especialmente relevantes na
população sênior (LINDSAY; HORTON;

GOLFE PROFISSIONAL

VANDERVOORT, 2000) e, caso não efetue

Como em quase todos os esportes

exercícios de aquecimento e alongamento

profissionais, os corpos dos atletas são levados
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ao extremo, e o caso do golfe não é exceção. Ao
contrário de outros esportes, os profissionais

durante quase toda a vida (32).
Devido

ao

grande

volume

de

de golfe não recebem um salário de um clube,

movimentos durante o treino e competição

mas antes são pagos pela sua classificação nos

são comuns as ocorrências de problemas

torneios em que participam. No ano de 2006, o

de degeneração articular, principalmente no

jogador que mais recebeu foi Tiger Woods, com

quadril, tronco e membros superiores(33).

um total de quase dez milhões de dólares, ao

Dores na região lombar e artrite no quadril

passo que o 227° classificado no acumulado da

são um problema para os profissionais de

temporada recebeu 65 mil dólares

. Um dos

golfe sêniores(34). No entanto, jogadores

dados relevantes, presente no mesmo estudo,

profissionais mundialmente conhecidos como

indica que a média de idade dos jogadores do

Jack Nicklaus e Tom Watson, regressaram a

PGA Tour (Professional Golfers’ Association),

jogar golfe depois de fazerem artroplastia do

é de 36 anos, e que o jogador mais jovem nesse

quadril, podem servir de inspiração para muitas

ano tinha 23 anos. Analisando o decaimento

pessoas com degenerações osteoarticulares.

do rendimento ao longo da carreira de golfistas

Tom Watson aliás, quase conseguia ganhar o

profissionais observa-se que este é mais

cobiçado torneio The Open em 2009, um dos

semelhante a atividades cognitivas e motoras,

quatro torneios de golfe profissionais mais

como tocar piano ou jogar xadrez, do que

importantes do mundo, ficando a uma tacada

com outros esportes(30). No que se refere à

do vencedor, isto quando tinha 59 anos (35).

(29)

longevidade, mostra-se que a participação no
esporte no nível de elite é favorável para uma
vida mais duradoura

(31)

GOLFE ADAPTADO

, no caso a estimativa

de vida para um jogador profissional que

Poucos estudos focaram nos aspectos

ganhou um torneio no PGA TOUR é de 88

mentais deste esporte, no entanto, um programa

anos, fato que pode parcialmente ser atribuído

realizado em Bristol - Inglaterra, levando à

ao alto poder socioeconômico, mas também à

prática de golfe por pacientes com problemas

continua atividade física de baixa intensidade

mentais graves e prolongados mostrou que
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esta atividade leva a uma inclusão social e

de atividade física diária, fazendo em média

que, mesmo após o programa terminar, vários

11.589 passos por dia de competição (37).

pacientes continuaram a praticar este esporte
(36)

CONCLUSÕES

.
O golfe também pode ser inclusivo, já

que, através do Sistema de Handicap, qualquer

Os motivos parecem evidentes para

indivíduo, independente das suas capacidades

que o golfe, nos seus aspectos únicos, seja

físicas, poderá jogar de igual para igual com

uma modalidade que promove a QV dos seus

outro jogador. Desde 1998 que a PGA, que

praticantes e espectadores. Ele requer atividade

detém os direitos para o maior circuito mundial

física de baixa intensidade, em que pode

profissional de golfe, autoriza a jogadores com

parecer que os praticantes não estão a fazer

limitações físicas a participar na competição

exercício. Além de permitir jogadores de várias

(10)

.

idades e níveis de jogo possam competir entre
si através do Sistema de Handicap é, ao mesmo
tempo, um esporte social e que pode estimular
ESPECTADORES EM TORNEIOS

DE GOLFE

o convívio dentro de uma comunidade, além
de todos os benefícios físicos, mentais e
cognitivos.

Ao

contrário

da

maioria

das

O golfe é desta forma uma atividade

modalidades esportivas o golfe é jogado ao ar

para toda a vida, que melhora a QV de todos

livre, num terreno grande, com dimensões que

os seus praticantes, pelo que deveria ser

podem chegar a 600.000 metros quadrados.

estimulada a sua prática em todos os meios

O espectador que pretende acompanhar um

e classes sociais, até como forma de inclusão

jogador ou disfrutar de um dia de competição

social para indivíduos com limitações motoras.

necessita deslocar-se nessa área. Um estudo

É recomendado que todos os golfistas iniciantes

realizado com 339 espectadores mostrou que

ou já praticantes tenham acesso permanente a

82,9% destes cumprem as recomendações

um profissional de golfe qualificado que possa
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evitar o aparecimento de lesões provocadas

Olympic Committee; 2015. 1-3 p.

por biomecânica incorreta durante o jogo ou

8. Farrally MR, Cochran AJ, Crews DJ, Hurdzan

treino.

MJ, Price RJ, Snow JT, et al. Golf science research
at the beginning of the twenty-first century. J
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