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Introdução: O envelhecimento, antes considerado evento raro nas populações, hoje faz
parte da realidade da maioria das sociedades, entendido como um processo contínuo
pelo qual há um declínio progressivo de todos fenômenos fisiológicos. Avaliar as
condições de vida do idoso reveste-se de grande importância científica e social por
permitir a implementação de alternativas de intervenção, tanto em programas geronto
geriátricos, quanto em políticas sociais gerais, no intuito de promover o bem estar
desta população.
 Objetivo: Avaliar a associação entre condições de saúde e qualidade de vida em
idosos beneficiados pelo Projeto “Amigos da Terceira Idade”.  Metodologia: Estudo
longitudinal, descritivo quali-quantitativo. A coleta de dados para traçar o perfil
antropométrico, clínico e estilo de vida foi realizada em dois momentos, primeiro no
início da implantação do projeto, o segundo, dez meses depois de iniciadas as
atividades. Ao final, foi aplicado o questionário SF-36 (Medical Outcomes Short-Form
Health Survey), que se empregou na análise e apresentação dos resultados através da
estatística descritiva e inferencial. Para análise estatística, foi utilizado o software
Statistical Package for the Social Sciences for Windows, versão 15.0. Para comparar as
variáveis quantitativas entre grupos utilizou-se ANOVA ONE WAY. O nível de
significância foi P<0,05. Resultados: Dos 53 participantes, 47 eram mulheres e 6,
homens, com idade média de 68,57 anos, ganhando até um salário mínimo por mês
(50,9%), tendo de 4 a 8 anos de estudos (52,9%), viúvos (62,3%), não brancos (66%),
sendo 94,3% não fumantes, 81,1% não fazem uso de bebida alcoólica, e 39,6%
apresentando pressão arterial alterada, com índice de massa corporal classificado em
sobrepeso (39,6%) e risco para relação cintura e quadril (69,8%). Das atividades
básicas da vida diária, 81,1% realizam sem dificuldade e a atividade mais
comprometida foi deitar/levantar da cama (83,0%). Em relação à atividade
instrumental da vida diária, somente 37,8% as realizam sem dificuldade, sendo cortar
as unhas dos pés a atividade mais comprometida. Avaliando a qualidade de vida, o
domínio do questionário SF-36 de maior relevância foi o aspecto social (80,09),
demonstrando a possibilidade de intervenções em aspectos sociais e mentais que
minimizam os efeitos da perda da saúde física, garantindo a melhoria da qualidade de
vida. Após os dez meses de projeto, observa-se que o comportamento das variáveis
antropométricas e clínicas não ocorreu diferença estatisticamente significativa, tendo
resultados significantes no questionário SF-36 avaliando o impacto do projeto na
Qualidade de Vida dos Idosos beneficiados. Conclusão: A atividade física é um destes
meios que pode proporcionar a melhoria das condições gerais de saúde física e
favorecer o contato social; objetivos considerados importantes para se ter um
bem-estar geral.
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