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RESUMO 

 
Introdução:  A preocupação  com  a  qualidade  de  vida  dos  idosos  tem  sido  uma 
constante temática estudada. Em articular, buscamos neste estudo discutirmos sobre 
qualidade  de  vida  dos  idosos,  buscando  na  atividade  física  suprimentos  que 
enalteçam e fortificam esta relação, neste sentido priorizamos a dança como fator 
reagente da qualidade de vida para um grupo especial – idosas que frequentam as 
atividades do Posto de Saúde Familiar da Vila Fátima de Jataí/GO. Objetivos: Sendo 
como nosso principal objetivo avaliar a efetividade da dança de salão na qualidade de 
vida deste grupo especial. Utilizamos como instrumentos de pesquisa o questionário 
SF-36 e entrevista aberta. A pesquisa foi realizada no período de 01 de maio a 30 de 
julho de 2013. Materiais e Métodos: Nosso estudo foi caracterizado comparativo por 
comparar  os  dados  coletados  do  questionário  SF-36  que  teve  duas  aplicações  e 
também caracterizado longitudinal por ter a aplicação do mesmo questionário SF-36 
antes  e  após  da  intervenção  da  dança  de  salão  e  assim  ser  analisado  os  dados 
coletados. Nossa amostra foi com 13 idosas que já participavam das atividades físicas 
do programa da prefeitura  de Jataí/GO. Resultados:  Com base no instrumento de 
coleta de dados utilizando o questionário SF-36, encontramos sete domínios, o de 
capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, aspectos sociais, 
aspectos emocionais e saúde mental os quais mostraram um resultado final acima da 
média estabelecida pelo questionário SF-36 como obtenção de boa saúde. Apenas o 
domínio vitalidade apresentou média final inferior à média padrão do questionário 
SF-36.  Na  entrevista  aberta  que  possuí  apenas  uma  pergunta  todas  as  idosas 
pesquisadas responderam que conseguiram notar a diferença benéfica em suas saúdes 
com a inclusão da dança em suas vidas. Conclusões: Neste sentido percebemos que 
todos os sujeitos pesquisados apresentaram após a intervenção da dança de salão, 
após a aplicação do questionário SF-36 e da entrevista aberta uma grande melhoria na 
qualidade de vida psicológica, funcional e social.
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