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Introdução: O cenário demográfico atual devido às transformações demográficas ocorridas no último século é de 
uma extensa população de idosos. Por isto é importante garantir a eles não só maior sobrevida, mas atividade física e 
qualidade de vida, condições indispensáveis para um envelhecimento saudável nos aspectos cognitivos, psicológicos 
e fisiológicos. Qualidade de Vida (QV) é sensação íntima de conforto/bem-estar no desempenho de funções físicas, 
intelectuais e psíquicas na realidade familiar, laboral e social. Objetivo deste estudo foi avaliar o impacto das in-
tervenções fisioterapêuticas de saúde coletiva na QV dos idosos. Método: Amostra intencional 30 indivíduos (05 
homens/25 mulheres); idade média 69,1 anos. Intervenções realizadas no Centro de Convivência com exercícios fun-
cionais, Pilates, fortalecimento muscular e atividades de socialização; duas vezes/semana período manhã. Avaliação 
da QV realizada pela versão brasileira SF-36. Estudo tem CAAE do CEP/FS-UnB n. 55504816.0.0000.0030. Resul-
tados: Os resultados mostraram que 23 idosos apresentaram um score acima de 50% em relação ao estado geral 
de saúde, aspectos sociais e emocionais; e 07 abaixo de 50%; 19 apresentaram score acima de 50% e 11 abaixo de 
50% de capacidade funcional; 22 com score acima de 50% e 08 abaixo de 50% em relação aspecto físico. 24 idosos 
apresentaram score acima de 50% e 6 abaixo de 50% em relação à dor. 16 idosos com score acima de 50% e 14 abaixo 
de 50% em relação à vitalidade. E 28 idosos com score acima de 50% e 02 abaixo de 50% em relação à saúde mental. 
Conclusão: A intervenções realizadas com os idosos no centro de convivência promoveram melhora na qualidade 
de vida em todos os aspectos avaliados pelo questionário SF-36, sendo eles o estado geral de saúde, aspectos sociais, 
aspectos emocionais, capacidade funcional, aspecto físico, dor, vitalidade e saúde mental.
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