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RESUMO  

 

Frente ao aumento crescente da população idosa com prevalência do sexo feminino e 

sua interface com os conflitos provocados pelos estereótipos e valores relacionados à 

sexualidade na velhice, à falta de profissionais de saúde que acompanhem as novas 

perspectivas e transformações responsáveis pelo prolongamento da vida sexual e à lacuna 

existente na produção do conhecimento no que se refere à sexualidade nas idosas, questiona-

se: como a mulher idosa vivencia a sua sexualidade? O presente estudo teve como objetivo 

interpretar a vivência da sexualidade na ótica da mulher idosa e construir um modelo teórico 

explicativo. Trata-se de um estudo qualitativo na modalidade interpretativa por meio da 

Teoria Fundamentada nos Dados, a qual fundamentou a coleta e análise dos dados. Esse 

estudo foi realizado com 34 idosas que frequentam os espaços de convivência para idosos, por 

meio de entrevistas semiestruturadas com roteiro. Para a construção do modelo teórico, foram 

entrevistados quatro grupos amostrais. O primeiro grupo foi composto por dez mulheres que 

viviam com companheiro entre 60 a 69 anos; o segundo consistiu em sete mulheres que 

viviam com companheiro e acima de 70 anos; o terceiro constituído por oito mulheres que 

viviam sós, entre 60 a 69 anos; e o quarto grupo foi representado por nove mulheres que 

viviam sós, acima de 70 anos. A análise permitiu a elaboração das categorias: percebendo 

modificações do próprio envelhecimento e o do companheiro; ponderando que a sexualidade 

se mantém com o envelhecimento; apresentando dificuldades sociais e culturais na vivência 

da sexualidade; buscando alternativas para adaptar a vivência da sexualidade. Tais categorias 

permitiram a construção do modelo teórico desta vivência pautado na Teoria Fundamenta nos 

Dados. Por fim, os achados do presente estudo sugerem novas indagações, entretanto, a 

principal delas seria a investigação sobre as melhorias possíveis na sexualidade da mulher 

idosa ao contar com a presença e apoio de profissionais da saúde. 

 

 

Palavras-chave: Sexualidade. Idoso. Envelhecimento. Mulheres. Promoção da saúde. 

 

 



ABSTRACT  

 

Due to the growing increase in the elderly population of females and their interface with the 

conflicts caused by stereotypes and values related to sexuality in old age, lack of health 

professionals who follow the new perspectives and transformations responsible for the 

prolongation of sexual life and the gap in knowledge production in relation to sexuality in the 

elderly, the question is: how does the elderly woman experience her sexuality? This study 

aimed at interpreting the experience of sexuality from the perspective of elderly women and 

building a theoretical model to explain it. This is a qualitative study in interpretive mode 

through Grounded Theory, which based the collecting and the analysis of data. This study was 

conducted with 34 elderly women who frequent the living spaces for the elderly, through 

semi-structured interviews which followed a script. For the construction of the theoretical 

model, four sample groups were interviewed. The first group was composed of ten women 

who lived with a partner from 60 to 69 years old; the second consisted of seven women who 

lived with a partner and over 70 years old; the third consisted of eight women living alone, 

from 60 to 69 years old; and the fourth group consisted of nine women who lived alone, over 

70 years old. The analysis allowed the development of categories: noticing changes related to 

the aging itself and on the partner; considering that sexuality remains with aging; presenting 

social and cultural difficulties in the experience of sexuality; seeking alternatives to adapt to 

the experience of sexuality. These categories allowed the construction of the theoretical model 

of this experience guided by the Grounded Theory. Finally, the findings of this study suggest 

new questions. However, the main one would be to research possible improvements in the 

sexuality of the elderly women when supported by the presence of health professionals. 

 

 

Key-words: Sexuality.  Aged. Aging. Women. Health Promotion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O aumento da longevidade da população decorrente dos avanços tecnológicos e 

científicos das últimas décadas representa uma importante conquista, entretanto, não deixa de 

ser uma preocupação para a sociedade brasileira, visto que a qualidade de vida não evoluiu na 

mesma proporção.
1 

No Censo de 2010, a taxa de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, era de 

10,8% da população total do Brasil, sendo 6% de mulheres idosas e 4,8% de homens.
2 

Os 

idosos apresentam fragilidades biológicas, psicológicas e sociais, fatores que culminam com 

um estado de maior vulnerabilidade nas condições de saúde e geram demandas específicas em 

termos de cuidados e atenção quanto à promoção, prevenção, assistência e reabilitação.
3
 

O processo de envelhecimento apresenta compreensões construídas culturalmente nos 

diferentes grupos sociais, dependendo da visão de mundo que se compartilha e das 

experiências de vida
4
, entretanto, atualmente, a influência cultural não é muito favorável às 

suas condições de existência. Ainda que diante de um quadro negativo,muitos idosos 

brasileiros compõem uma parcela da população que vive com autonomia total ou parcial, com 

capacidade de contribuir para o desenvolvimento social, econômico e cultural, 

desempenhando, assim, importante papel na família e na sociedade.
5
 

Destacam-se no processo de envelhecimento importantes repercussões sobre a 

sexualidade, assunto revestido por preconceitos, mitos e atitudes sociais. Tal contexto 

dificulta a manifestação desse importante aspecto da vida por parte da população idosa. 

Aqueles que têm desejo de uma vivência plena acabam, muitas vezes, experimentando 

sentimentos como culpa e vergonha.
6 

 

No ponto de vista do envelhecimento, a sexualidade acompanha o ser humano desde a 

nascimento até a morte. As crianças expressam sua curiosidade sexual por meio de 

questionamentos, brincadeiras e jogos, emergindo em um mundo de fantasias. Ao nascer, a 

criança passa a sentir o mundo por meio do corpo. Importante fator, o contato com os pais 

pode transmitir segurança, apoio e amor de forma positiva ou promover uma imagem 

frustradora. Essas experiências, consequentemente, terão impacto sob o modo de amar, de 

manter relações afetivas e de tolerar decepções. Outro aspecto importante é a autoexploração, 

visto que a criança descobre que o tato em algumas partes produzem sensações agradáveis e, 

assim, passam a brincar e obter prazer com o seu corpo.
7
 

Nas relações de intimidade e de afeto, o corpo da criança manifesta sua sensualidade 

por meio de abraços, carinhos e cuidado trocados com seus pares, familiares e educadores. Na 
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primeira infância, são formadas suas ideias sobre sexualidade, com base no que observa e 

vivencia na interação com a família e no seu mundo de sociabilidade. As experiências 

prazerosas ficam registradas na memória e terão reflexo na maneira de viver a sexualidade ao 

longo da vida.
8
 

A fase da adolescência, período importante do desenvolvimento humano, é marcada 

por transformações físicas, psicológicas e sociais. Diante de um corpo que se modifica a todo 

instante, os adolescentes passam a se preocupar e valorizar sua constituição física, 

principalmente no que se refere à aparência visual, seguindo comportamentos sociais e 

sexuais atribuídos a cada sexo.
9 

As transformações acarretam sofrimento, contradição e 

confusão. Inclui-se ainda o ato de desligar-se da infância por meio de um processo de luto, 

que inclui o luto pelo corpo infantil, pela identidade infantil e pelos pais da infância.
10

 

Também, há a consolidação da identidade sexual, que constitui o fator central do 

gênero e da sexualidade. Durante a puberdade, a sexualidade passa a ter o foco da área 

genital, e a satisfação passa a ser proporcionada por meio da atividade sexual. O adolescente 

tem seus impulsos sexuais, mas ao mesmo tempo sente culpa e medo do que sente, vivendo 

uma angústia muito forte por ter comportamentos diferentes daqueles recomendados pelos 

pais e pela sociedade em relação ao sexo.
11 

 

Em meio aos conflitos e discussões com os pais, o jovem idealiza seu futuro e suas 

relações. Aqueles que foram referência durante a infância exercem grande influência em suas 

escolhas. Como a sociedade oferece informações pouco precisas, os pais, frequentemente, se 

sentem impotentes, cabendo aos profissionais da saúde esclarecer aspectos relacionados à 

saúde sexual e desenvolver práticas educativas individuais e coletivas, como forma de garantir 

o exercício da sexualidade de forma plena e saudável.
12

 

Dessa forma, a sexualidade,ao permear essas fases, pode ser influenciada por 

condições físicas, sociais e culturais. A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde 

sexual como um estado de bem-estar físico, mental e social, em relação à sexualidade, não 

sendo simplesmente ausência de doenças, disfunções ou debilidades.
13 

Segundo Fleury e 

Abdo
1
, a atividade sexual pode ser mantida ao longo da vida, possibilitando um 

prolongamento do potencial de integração social. 

A saúde sexual envolve relacionamentos e vivências sem medo, vergonha e repressão. 

Por sua vez, em oposição à ideia de saúde,as modificações naturais do envelhecimento são 

atreladas à fraqueza, inutilidade e incapacidade, tanto no nível de aptidão quanto de atração e 

desejos sexuais. Assim, os idosos vivenciam uma fase repleta de conflitos pessoais, enfrentam 
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dificuldade para manter sua identidade pessoal e alguns papéis e funções. Diante dessas 

circunstâncias, eles se anulam sexualmente, deixando de lado o prazer sexual.
14 

Destaca-se, no entanto, que neste início de século, encontram-se presentes importantes 

mudanças no imaginário constituído sobre a velhice e novas questões são associadas a esse 

ciclo da vida. Como exemplo, podem-se citar o aumento do uso de drogas ilícitas e de 

portadores de HIV/Aids, rompendo a visão de velho assexuado.
15 

Sobre essa perspectiva, vale 

destacar o papel da geração dos anos 60, que marcou presença em movimentos contestadores 

e de aberturas para novas aventuras e possibilidades de viver a vida.
5
 

No que se refere às mulheres, é preciso ter como pressuposto que em todas as idades, 

independente do seu estado civil, elas devem ter vivências sexuais seguras, livres de 

repressão, preconceitos, violência e doenças. Para atingir uma saúde sexual completa e 

saudável, há a necessidade de reconhecer e abordar de forma adequada as necessidades e 

desejos sexuais, além de tratar as vulnerabilidades sexuais e condições clínicas.
16 

No entanto, 

apesar das mulheres idosas procurarem atendimento de saúde em busca de melhoras na sua 

qualidade de vida, poucos profissionais fazem investigação sobre queixas sexuais.
17 

Para lidar com esse seguimento da população são necessários profissionais de saúde 

capacitados e envolvidos na temática da sexualidade. Observa-se, todavia, que esses 

profissionais não estão adequadamente preparados para essa abordagem. Dentre os motivos, 

inclui-se a falta de conhecimento, relacionado a atitudes preconceituosas, e também a 

ausência, no currículo de graduação na área da saúde, de disciplinas que abordem a 

sexualidade humana.
18

 

Levando em consideração que o contexto cultural da mulher reprimiu os seus desejos e 

impulsos em toda sua trajetória de vida, ela também apresenta dificuldade em abordar sua 

sexualidade nos atendimentos em saúde. Assim, depreende-se que vivenciar o envelhecimento 

é novo tanto para o profissional quanto para a mulher idosa. Produzir conhecimento para 

trabalhar com essa população, de forma a atender a mulher na integralidade, requer outros 

aprofundamentos, que permeiem uma vivência sexual sem riscos.
19

 

Frente a um contexto que evidencia o aumento crescente da população idosa com 

prevalência do sexo feminino, ao conflito existente entre os estereótipos e valores 

relacionados à sexualidade na velhice e à dificuldade em abordar a temática no que se refere à 

promoção da saúde, tem-se como questionamento: Como a mulher idosa vivencia a sua 

sexualidade? 
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Assim, esse estudo aborda o tema envelhecimento e delimitou como objeto de estudo a 

sexualidade das mulheres idosas. Tal enfoque requer aprofundamento teórico dessas áreas de 

conhecimento que serão apresentados a seguir. 

 

1.1 O envelhecimento 

 

Referindo-se ao intenso processo de envelhecimento que vem ocorrendo nos últimos 

tempos, é preciso destacar que o aumento da expectativa de vida é um dos indicadores de 

saúde mais importantes, sendo decorrente das melhores condições de vida e de trabalho, do 

nível de educação e escolaridade e do atendimento das necessidades nos serviços de saúde.
20

 

A expectativa de vida das mulheres é maior que a dos homens, o que se deve a fatores 

biológicos, como o fator de proteção do hormônio feminino a eventos cardiovasculares; e 

sociais, como a menor exposição a fatores de risco como acidentes do trabalho, de trânsito, 

homicídios e suicídios; menor consumo de álcool e fumo; uso mais frequente dos serviços de 

saúde e, consequentemente, diagnósticos precoces e tratamentos adequados.
20 

Existem diferentes formas para se definir velhice, sendo uma delas a preconizada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), que se baseia na idade cronológica e considera como 

idoso o indivíduo com 60 anos ou mais nos países em desenvolvimento. No entanto, o 

processo de envelhecimento é influenciado por vários fatores, os quais incluem: gênero, 

classe social, cultura, padrões de saúde individual e coletiva da sociedade. Podem-se observar 

diferentes idades biológicas em indivíduos com a mesma idade cronológica.
21

 

A idade biológica é compreendida por meio da involução morfológica e funcional que 

afeta todos os sistemas de forma diversificada, sendo um processo ativo que leva a uma maior 

vulnerabilidade do organismo às agressões externas e internas. Nesse ponto de vista, o 

envelhecimento envolve diversos fatores e dependente da genética e das alterações em nível 

celular-molecular. Pode haver diminuição da capacidade funcional das áreas afetadas e os 

sinais de deficiências aparecem de formas variadas no decorrer da vida, porém não são se 

comprometem as relações e a capacidade de decisões.
22

 

A idade social é definida pela obtenção de status social pelo indivíduo para o 

preenchimento de papéis sociais ou expectativas em relação às pessoas de sua idade, em sua 

cultura e grupo social. O envelhecimento traz consigo mudanças de papéis sociais e são 

esperados dos idosos comportamentos que correspondam à sua idade e fase de vida.
21

 

Ao levar em conta que o idoso se encontra afastado da atividade laboral, pode-se 

depreender a existência de perdas sociais, pois na sociedade contemporânea, o trabalho 
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constitui o núcleo da vida. Uma vez que tal núcleo se organiza pelo trabalho, no que diz 

respeito a horários, rotina, relacionamentos pessoais, plano e metas, também permite a 

construção de laços afetivos e a expressão de criatividade. Em termos sociais, existe a 

compreensão de maior capacidade de produção pelos jovens, o que desvaloriza o idoso.
23

 

O indivíduo possui valores sociais e intrínsecos, que estão relacionados à sua história 

de vida, suas relações com a sociedade e com o papel profissional, e esses aspectos 

influenciam seu modo de enfrentar perdas e de adaptar-se às novas situações. Dessa forma, se 

a pessoa ao longo de sua vida constrói outras fontes de satisfação além do trabalho, torna-se 

mais fácil o enfrentamento dessa fase de aposentadoria, possibilitando que haja uma 

reestruturação de sua identidade.
24

 

A idade psicológica se refere às capacidades de adaptação do indivíduo ao meio, pelo 

uso de características como percepção, aprendizagem, memória, inteligência e emoção. Essa 

capacidade também envolve comportamentos mantidos durante toda a vida. Assim, ter 

capacidade de superar as diferenças determina o grau de adaptação às mudanças e aos 

conflitos do processo de envelhecimento.
21 

O amadurecimento psíquico depende do esforço 

pessoal na busca do autoconhecimento, superando conflitos do cotidiano e atingindo a 

independência psíquica. Com o envelhecimento, há redução da vulnerabilidade, pois a pessoa 

idosa torna-se sábia para aceitar a realidade, tolerar a dor ou a perda da independência 

biológica, pois seus dispositivos de segurança são cada vez mais eficazes na relação com o 

mundo.
22

 

Do ponto de vista psicológico, as mulheres idosas, quando comparadas com os 

homens, possuem maior capacidade de decisão, pois compreendem mais facilmente os novos 

valores relacionados à velhice e são mais envolvidas com a sociedade e a família, visto que as 

chances de relações mais próximas estão atreladas ao exercício do papel feminino.
25 

As mudanças psicológicas, sociais e biológicas conferem à sexualidade uma perda de 

status, sendo revestida de preconceitos. O envelhecimento traz consigo a ideia de que a 

sexualidade no idoso não deve existir.
22

 

Do ponto de vista sociológico, a sexualidade pode ser compreendida em duas 

dimensões: a das representações sociais e dos comportamentos e práticas. O comportamento 

sexual compreende mais do que um repertório de atos sexuais, pois envolve cenários culturais 

e significações, considerando que a atribuição de significados acontece em razão da troca de 

comunicação pela interação. Dessa forma, o ator social constrói a sua experiência sexual de 

um modo particular, de acordo com o sistema social em que está inserido, por meio das 

lógicas de ação que organizam as suas condutas.
26
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Na sociologia, prevalece um modelo que identifica o indivíduo com o sistema social. 

Neste, a sociedade representa um conjunto de funções e valores, em que o indivíduo é 

definido pela interiorização do social, e sua ação é orientada por um princípio de coerência 

interna em torno de princípios comuns ao sistema e ao indivíduo. Seguir esse modelo garante 

a estabilidade da vida social e a sua reprodução. Nesse sentido, há anulação do próprio 

indivíduo, quando esse deixa de ser um resultado do controle social.
27 

 

Entre as estratégias de enfrentamento do envelhecimento, as mulheres idosas apontam 

que o papel da família é fundamental, com a contribuição das associações comunitárias ou 

religiosas. Elas não avaliam o seu momento de vida como inteiramente negativo ou definido 

apenas por perdas e limitações e consideram a relevância de problemas de saúde a partir da 

possibilidade de enfrentá-los mais do que pelo problema em si.
28

 

 

1.2 A sexualidade  

 

Houve um longo período em que a mulher liderava a família e tinha poder social, 

principalmente devido à maternidade, sendo ela a única responsável pela procriação e cuidado 

com os filhos. Essa situação mudou quando o homem se posicionou de forma diferente quanto 

ao seu papel na concepção e, ciente de sua força física, tornou-se opressor. Durante a Idade 

Antiga, entre os séculos XV e V a.C., o homem passou a controlar a sexualidade feminina e 

encontrou motivos para estabelecer maior poder sob sua companheira, que ficou restrita no 

seu lar, com pouca participação social.
29

 

Na Antiguidade, o exercício sexual tinha como objetivo principal a reprodução da 

espécie e a sexualidade tinha o significado de instinto animal. Era desconsiderada a 

possibilidade do sexo por prazer, principalmente para a mulher, que sofria grande repressão. 

Ao homem, era permitida a aprendizagem sobre sexo, desde que realizada com profissionais 

do sexo.
30

 A sexualidade era delimitada por ritos de procriação, os quais eram controlados por 

mecanismos hormonais, ativos em períodos determinados pela natureza.
31

 

Na idade média, período em que muitos países passaram por grande influência da 

igreja católica, a sexualidade era vista como um mal necessário e as fantasias e os atos sexuais 

eram considerados como pecado, vergonha e castigo, revestidos de sentimento de culpa.
31

 A 

prática da anticoncepção era proibida, sob pena de afastamento da igreja para aqueles que a 

praticassem. A mulher que impedisse a concepção chegava a ser acusada de homicídio.
30

 

Na relação conjugal, cabia ao homem o papel ativo e a mulher, em seu papel passivo, 

estava sujeita às vontades do companheiro e proibida de expressar, manifestar suas vontades, 
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desejos sexuais e orgasmo. Era permitido ao homem frequentar prostíbulos, enquanto seus 

familiares ignoravam o envolvimento extraconjugal. Já as mulheres desconheciam como 

ocorria a relação sexual e como ter um desempenho sexual satisfatório. Casavam-se virgens e, 

consequentemente, não desfrutavam do prazer sexual.
30

 

No século XIX, mesmo com o avanço tecnológico que deu início à revolução 

industrial, o pensamento machista foi reforçado pela igreja e pela ciência. A mulher continuou 

sendo considerada inferior ao homem, restrita à função de procriação, não tendo direito ao 

estudo. Caso estudasse, sua educação se resumia à educação básica e, se avançasse, era 

considerada em condição marginal.
32

 

No Brasil, destaca-se, no final do século XIX, o projeto de modernização do Rio de 

Janeiro, marcado por seus avanços tecnológicos, incluindo o telefone, o cinema, a fotografia, 

o automóvel e o avião, além do controle de doenças infecciosas e parasitárias muito presentes 

à época e que dificultavam o comércio com países da Europa.  Seguindo o modelo burguês e 

os princípios positivistas, limites foram colocados principalmente aos comportamentos 

femininos, em nome da manutenção da ordem patriarcal, capitalista e católica.
33

 

Dessa forma, postulava-se que as brasileiras deveriam se comportar de forma similar 

ao modelo europeu, ou seja, andar acompanhada pelo pai, irmão ou marido; casar-se cedo 

com um homem mais velho e escolhido pelo pai, de acordo com os interesses financeiros. Por 

parte da igreja, era exercida forte pressão sobre a sexualidade da mulher, que se mantinha 

vigiada pela sociedade, especialmente pelo pai e marido, cabendo a elas o papel de cuidar dos 

filhos e devendo comportar-se de forma educada, expressando-se por meio de risos e reações 

tímidas. Perpetuava-se, assim, o papel soberano exercido pelo homem.
32

 

A condição feminina submissa ao homem ocorreu por diversas razões e, no que se 

refere ao aspecto biológico, tem-se que a mulher, devido ao papel da maternidade e por esse 

ser um momento delicado e de cuidados com o feto, teria que ficar restrita a tarefas 

domiciliares. Quanto ao aspecto religioso, a mulher teria sido criada para ser companheira de 

Adão e sanar sua solidão, além de dever ser pautada pela imagem de Maria, modelo de 

obediência.  Quanto à aparência externa da mulher, as atividades entre os gêneros masculino e 

feminino foram separadas, assim como a forma de criação também passou a ser diferente.
29

 

Mudanças nesse cenário ocorreram no final do século XIX, quando teve início o 

movimento feminista, que defendeu a igualdade social, política e econômica entre os gêneros. 

Buscavam esclarecer os temas relacionados aos direitos reprodutivos, posição da mulher 

como objeto sexual, violência sexual e doméstica, licença pós-parto, igualdade de salário, 

discriminação no local de trabalho.
34

 O movimento é uma ruptura, em que as mulheres se 
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organizam em associações, fazem pronunciamentos públicos. Utilizando-se da imprensa, 

buscam o apoio de lideranças, constituem grupos de pressão para garantir apoio de 

autoridades. A maior dificuldade encontrada foi o estabelecimento da liberação feminina, 

visto que em 1960 a distribuição de tarefas estava fortemente condicionada à condição de 

gênero, sendo as atividades das mulheres as menos remuneradas.
35 

 

As mulheres ocidentais lutavam também pelo reconhecimento de seus direitos no 

terreno da sexualidade. No final do século XX, uma geração de mulheres médicas sugere às 

demais a liberação do medo e da ignorância do seu corpo. Essa manifestação não foi bem 

recebida pela sociedade e principalmente pelos homens. A idéia de um novo papel social e a 

perda do domínio do homem na relação de poder era assustador para todos, uma vez que a 

mulher emancipada significava um mau exemplo para outras, podendo convencê-las de que 

seria possível sobreviver sem o apoio do companheiro e que não havia a necessidade de ficar 

restrita à maternidade e à casa.
36 

Com esse movimento, as mulheres foram adquirindo novo 

papel, tornando-se ativas na sociedade.  

No final dos anos 60, as mulheres passaram a ter acesso ao ensino superior e, assim, 

passaram a ter autonomia para conduzir suas ações e a priorizar sua liberdade e melhor 

condição de vida, exercendo papel transformador.  Além disso, tornaram-se chefes de família, 

devido ao abandono que sofriam por seus parceiros, desmistificando a ideia de que as 

mulheres são frágeis, submissas no aspecto sexual e apenas possuem vocação para serem 

mães. Dessa forma, adquiriu-se autonomia no direito de expressar sua afetividade, 

transformando o conceito de sexualidade.
32

 

 Entre a década de 1960-1970, a sociedade tinha um modelo de mulher de mãe-esposa, 

frágil, dependente e assexuada, que excluía o desejo, a afetividade e sentimentos. O discurso 

moralista criticava e desqualificava as mulheres que não seguiam tais preceitos. As mulheres 

que desviassem dos padrões eram punidas, chegando a ser presas. Contando com o auxílio da 

imprensa escrita, havia na sociedade muitos estereótipos acerca das atitudes femininas.
37 

Embora conscientes de seus direitos e autonomia, as mulheres continuam sofrendo 

com as atitudes de violência física, psicológica e sexual realizadas por meio de ameaças, 

coerção, violência doméstica, exploração, violação, intimidação, chantagem, casamento 

forçado, mutilação, situações que constituem grande desafio no atendimento à saúde da 

mulher. Nos países subdesenvolvidos e na cultura dos países do Oriente Médio, as leis 

machistas perduram e fazem das mulheres objetos a serem descartados quando necessário. 

Nesses locais, os homicídios, torturas, estupros e agressões são abafados pelas autoridades.
38
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Ainda existem vários processos destrutivos da vida das mulheres, como o processo de 

subvalorização do trabalho feminino, a desvalorização social de profissões exercidas por 

mulheres, a tripla jornada de trabalho e a maior dificuldade de acesso a bens de consumo e 

serviços. Problemas econômicos, preocupação com os filhos, dependência emocional, falta de 

apoio, fazem com que as mulheres optem por permanecer em relações violentas.
39

 

Nos últimos anos, a concepção e a prática da sexualidade têm sofrido muitas 

modificações e adquirido novas compreensões, as quais defendem uma vida sexual ampla, 

ilimitada, determinada pelo princípio do prazer e exercida no campo do desejo, da fantasia e 

da liberdade.
31

 

Sexualidade é a forma como o sujeito expressa o seu sexo, sendo um importante 

componente na estruturação da personalidade. Pode ser demonstrada através de gestos, 

entonações, adereços, postura, voz. Envolve também as formas de troca de afeto nas relações 

com outras pessoas. A atividade sexual é apenas um componente da sexualidade que 

complementa a relação amorosa, não se constituindo apenas de penetração, mas a troca de 

sons, cheiros, toques, olhares, carícias.
17

 

 Nessa ótica, a sexualidade compreende uma categoria que transcende as estruturas 

anatômicas e os processos fisiológicos do corpo que se concretizam no determinismo 

biológico de se ter nascido do sexo masculino ou feminino. Envolve as dimensões 

psicológicas, culturais, espirituais e sociais. A sua manifestação corporal inclui os sentidos, as 

formas de prazer, os sentimentos e as emoções.
40 

Depreende-se disso a sua complexidade, destacando-se que os comportamentos 

sexuais, as práticas, os relacionamentos e os significados estão enraizados no conjunto das 

experiências. Dessa forma, cada indivíduo vivencia subjetivamente sua sexualidade, pois suas 

experiências e marcas de relações passadas produzem representações conscientes e 

inconscientes que irão refletir na sexualidade ao longo da vida, principalmente na velhice.
17

 

A forma que a sexualidade é vivenciada tem forte influência na internalização de 

sentimentos. Assim, quando a mesma é impedida ou impossibilitada, o idoso experimenta a 

perda do desejo sexual, da vaidade, do romantismo e da possibilidade de ser reconhecido pelo 

outro. Apesar disso, muitos idosos fazem a opção por atender as expectativas da sociedade, 

que compreende a sexualidade na velhice baseado em conceitos moralistas e 

preconceituosos.
14 

Assim, são considerados inaptos a oferecer e sentir prazer, situação que 

lhes atribui o estereótipo de assexuados.
17 

Sexualidade abrange, ainda, companheirismo, atividade, comportamento, atitudes e 

função, considerando que diversos fatores contribuem para modelar essa experiência, como a 



16 

religiosidade, as condições de vida, as redes de sociabilidade, os padrões de relação entre os 

sexos, o uso do corpo e a posição na sociedade.
41 

Muitas mulheres pontuam o namoro e o 

companheirismo como atividades que ocupam o lugar da relação sexual, o que mostra que o 

interesse sexual do idoso é amplo. Além disso, respeitar o tempo do companheiro, sem 

cobranças sexuais e desenvolver a imaginação são aspectos importantes e que tornam a 

relação leve e repleta de possibilidades.
42

 

Estudo realizado com casais de idosos entre 65 e 85 anos, residentes de Mar del Plata, 

constatou que eles valorizam o relacionamento conjugal na velhice, como o cuidado, o apoio, 

o compartilhamento das atividades diárias, além da confiança, companheirismo e 

compreensão. Entretanto, houve uma diferença entre os sexos. Enquanto os homens 

consideraram que o relacionamento lhes proporcionou apoio emocional e companheirismo, as 

mulheres expressaram a assistência prática e econômica dos seus parceiros. A paixão 

despertada na juventude torna-se companheirismo na terceira idade, principalmente para as 

mulheres idosas.
43

 

Portanto, é importante destacar que o reconhecimento da compreensão, da conversa, 

do entendimento, do companheirismo e do diálogo também são meios relevantes de sentir a 

participação do cônjuge e/ou companheiro no relacionamento e de expressar e viver a 

sexualidade de maneira plena e satisfatória. Assim, compreende-se que, independentemente 

da idade, as pessoas têm direito de namorar, casar, estar junto, relacionar-se, expressar seus 

sentimentos, e principalmente, de manifestar a sexualidade como uma energia vital e 

indispensável a uma vida saudável. Os sentimentos são importantes para que os casais tenham 

uma vida sexual saudável e ativa, com momentos de prazer, por meio da convivência, do 

amor e do respeito.
44

 

Na psicanálise, compreende-se que a sexualidade constitui uma série de atividades que 

proporcionam prazer e a satisfação de uma necessidade fisiológica fundamental, porém não se 

limita ao ato sexual. Discute-se que a resposta ao prazer sexual, por envolver o conjunto de 

dimensões biopsicossocial e espiritual, forma uma unidade dialética que compreende o bem-

estar sexual associado ao conceito de saúde em sua integralidade.
45

 

Acrescenta-se que o maior acesso a serviços de saúde, melhor alimentação, lazer e 

condições de bem-estar geral, bem como os recentes avanços da indústria farmacêutica e da 

medicina, permitem o prolongamento da vida sexual ativa, muitas vezes, expondo as idosas às 

infecções sexualmente transmissíveis.
46

 

 Há exemplo de que as experiências sexuais estão hoje mais diversificadas, inclusive na 

terceira idade. Há relatos de idosas que namoram homens mais jovens e não têm nenhuma 
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intenção de casar, chegando a terminar os namoros porque os pretendentes insistiam em 

coabitar. Algumas descobriram o orgasmo nesta fase da vida e buscam o prazer de um modo 

que não faziam na vida adulta, tendo descoberto a sexualidade fora do casamento.
47

 

De acordo com Modern maturity sexuality study
48

, a sexualidade tem um papel 

relevante depois da meia vida, sendo que para a maioria dos idosos com parceiros é 

considerada fator de qualidade de vida. Os idosos compreendem como importante a satisfação 

no relacionamento sexual, embora alguns manifestem estar extremamente satisfeitos e outros 

pouco satisfeitos com sua vida sexual.
48

 

O desejo sexual ou a libido é a forma de desejo acompanhada de ereção no homem e 

de lubrificação vaginal por parte da mulher, sendo que a resposta pode estar relacionada às 

condições psicológicas e, no corpo do idoso, pode ser mais demorada. A testosterona é o 

hormônio do desejo, intermediando a libido no homem e na mulher. O desejo pode ser 

provocado por estímulos táteis, olfativos, visuais, gustativos, auditivos, evocatórios 

(desencadeado pelas lembranças) e cognitivos (fantasias). Há situações e condições que 

influenciam os desejos sexuais de maneira relevante, sendo que, no idoso, podem estar 

relacionadas a aspectos físicos, psíquicos e sociais.
49

 

Os fatores que contribuem para o aumento ou manutenção do desejo sexual na velhice 

referem-se a estar casado ou ter um parceiro fixo; ter um bom nível de escolaridade; boa 

qualidade de vida e idade menos avançada. Já entre os fatores de diminuição destacam-se a 

presença de doenças; a falta de parceiro sexual; a falta de apoio familiar, principalmente 

quando o idoso reside com eles; a presença de problemas físicos e medo do abuso financeiro. 

A importância atribuída ao sexo é um fator importante que pode influenciar tanto a 

manutenção como a diminuição do desejo e vivência da sexualidade.
50

 

No entanto, há pouca evidência de que as mudanças associadas ao envelhecimento 

conduzem necessariamente à diminuição da atividade sexual, visto que as mudanças 

hormonais são, muitas vezes, tratáveis. A saúde mental, incluindo ansiedade, estresse e 

depressão, leva a falta de interesse e prazer sexual entre idosas. Por outro lado, expressar-se 

regularmente quanto a aspectos sexuais contribui para o bem-estar psicológico e está 

associado com atividade sexual frequente.  Por fim, é o significado das mudanças que 

determinam o impacto no funcionamento sexual, sendo que tais significados derivam de 

valores sociais.
51

 

Quanto à família da idosa viúva, há o incentivo do convívio social e atividades de 

lazer, porém não há encorajamento quanto a novos relacionamentos amorosos, na intenção de 

que se mantenha a imagem da idosa de cabelos brancos e assexuada. A família reflete os 
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pensamentos da sociedade e justifica o não apoio pela insegurança e fantasias da união 

amorosa como uma ameaça aos bens financeiros. Nessa fase, as mulheres transferem a 

submissão ao marido para a família, considerando a importância da opinião de filhos e netos 

para suas decisões e, assim, abrem mão de novas experiências íntimas.
52

 

Ocorrem situações em que a família, principalmente, os filhos desses idosos, negam a 

sexualidade dos pais e a enxergam como sinal de regressão, infância ou demência, levando à 

ocultação de qualquer interesse sexual por medo de julgamentos e rejeição pela família ou 

sociedade. Além disso, a perda do companheiro favorece o abandono do exercício da 

sexualidade, sendo também agravado por valores morais, principalmente quando o indivíduo 

teve um único parceiro durante toda a vida.
17

 

As mulheres construíram e reproduziram, através do seu corpo, a imagem da beleza e 

sensualidade. Percebe-se que elas buscam estar bem consigo mesmas e fazem coisas que 

dizem respeito à sua autorrealização. Quanto ao rejuvenescimento, está sendo cada vez mais 

antecipado e supervalorizado pelas mulheres, como forma de mascarar a velhice e retardar as 

alterações naturais do processo de envelhecimento.
53

 

As mulheres são as que mais sofrem preconceitos quanto a sua sexualidade, pois são 

avaliadas pela sua aparência externa e pela capacidade reprodutiva. As alterações naturais do 

envelhecimento, tais como ganho de peso ou flacidez, levam a um desvio do padrão de 

atratividade imposto pela mídia, que considera sexualmente desejável aquela que é jovem e 

magra. Assim, um aspecto crítico para elas é o desejo de moldar o corpo a fim de agradar o 

companheiro, embora, ao mesmo tempo, sintam-se menos satisfeitas ou desconectadas de 

sentimentos positivos por perceberem que seus corpos são projetos a serem melhorados para 

agradar aos outros.
54

 

No que diz respeito à imagem corporal sexual das mulheres, a visão é mais 

frequentemente negativa em todas as faixas etárias e há uma grande resistência em aceitar as 

mudanças em seus corpos. Uma visão positiva da aparência faz com que as mulheres se 

sintam bem com seus corpos e tenham maior confiança em situações sexuais, portanto 

apresentam-se mais dispostas a expor seus corpos a um parceiro e negociar práticas sexuais 

mais seguras.
54 

O tipo idealizado de mulher é aquele que controla a ação do envelhecimento sobre sua 

aparência física e supera as marcas naturais, o que exige dedicação, sacrifício e disciplina. O 

corpo é considerado parte de um estilo de vida, que busca autorrealização por meio de um 

conjunto de sinais conquistados por esforço próprio, como independência afetiva e financeira, 

segurança, liberdade sexual e autonomia. Existem maneiras de rejuvenescer mais valorizadas 
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do que as intervenções cirúrgicas, como a prática de exercícios físicos, boa alimentação e 

companhia de pessoas jovens.
53

 

As mulheres negociam consigo mesmas, com outras mulheres, marido, namorado, filhos, 

os sentidos de sua identidade, que passa pela construção de uma aparência e de um corpo, 

pelo exercício da sexualidade ou pela renúncia a esta. Enfim, a sexualidade é negociada, 

repensada, ressignificada, inclusive por mulheres casadas que não têm mais o ato sexual em 

si, mas que se sentem sexualizadas nas condutas com o parceiro e no bom manejo de seu 

corpo e mente.
47

 

A vivência da sexualidade na velhice é marcada por perdas e pela repressão do desejo 

devido a mágoas, culpa, viuvez e separação, ganhando contornos mais amplos para as 

mulheres, pois se doariam mais nos diferentes tipos de relacionamentos.
50

 

A idealização da sexualidade pela mulher idosa ocorre por meio de demonstrações de 

afeto expressas em carinho, beijos, abraços, atitudes, toques em partes sensíveis do corpo e a 

sensibilidade ao companheiro. Elas costumam dar importância à compreensão, romantismo, 

diálogo, cumplicidade, intimidade. As dificuldades estão relacionadas a fatores de caráter 

moral e o interesse na relação sexual depende consideravelmente da presença ou ausência de 

um companheiro.
17

 Estudo realizado nos Estados Unidos, com idosos entre 65 e 74 anos de 

idade, concluíram que a atividade sexual entre parceiros ocorre com mais frequência entre 

homens e mulheres casados comparados com aqueles que vivem só.
55 

 

Por serem educadas com valores morais e sexuais muito rígidos, as idosas convivem 

cercadas de dúvidas quanto sua própria sexualidade, vivendo-a de forma temerosa ou 

anulando-a. Quando se deparam com a viuvez e uma vida sem companheiro, não encontram 

espaço para uma nova vida amorosa e vivenciam um silêncio carregado de solidão e doenças 

somáticas.
56

 

O amor é visto como elemento importante para a percepção da sexualidade entre as 

idosas, pois a capacidade de amar e de ser correspondida é essencial para manter relações 

humanas e intimas entre casais. Além disso, propõe a cumplicidade, o mútuo respeito e 

doação entre parceiros; fortalece a relação, dando sentido à vida.
44

 

O respeito, carinho e empatia são elementos importantes para o fortalecimento da 

convivência, já que o amor amadurecido tende a não exigir mudanças no outro. Confirma-se a 

ideia de que a mulher, antes do prazer sexual, considera esses aspectos como fundamentais. 

Além disso, a idosa acredita que há sentimentos que favorecem a interação e vinculo como 

condições previas para o ato sexual.
57
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Há, também, uma tendência de procurar relações mais duradouras e o ato sexual, 

apesar de continuar tão satisfatório quanto na juventude, caracteriza-se por uma excitação 

mais lenta e com orgasmo em menor intensidade. Portanto, reconhece uma vivência afetiva e 

real do ato sexual. Mesmo com as modificações naturais da idade, o corpo ainda pode 

desfrutar de inúmeras possibilidades.
58

 

A diminuição das relações sexuais ao longo da vida é relatada com mais frequência em 

idosos solteiros do que aqueles que possuem um companheiro. O primeiro declínio sexual em 

casais pode ocorrer entre 41 e 60 anos, sendo que há relação com mudanças físicas e 

hormonais, além das normas e atitudes sociais quanto à sexualidade na terceira idade.  Já o 

segundo declínio ocorre entre 71 e 90 anos, com influência de doenças crônicas que afetam o 

funcionamento sexual, como hipertensão e diabetes, sendo que esse comprometimento é 

maior em homens do que mulheres idosas.
59

 

Em um estudo com mulheres acima de 60 anos, notou-se que cada uma reflete sobre sua 

sexualidade de uma forma subjetiva. Algumas relatam liberdade e realização sexual na 

velhice, valorizando as melhorias da maturidade; outras consideram que o sexo é algo do 

passado. Entre aquelas que mantêm vida sexual ativa, valoriza-se essa vivência, reconhecendo 

o próprio envelhecimento; porém demonstram timidez quanto ao assunto, pois fazem parte de 

uma geração em que o sexo era um “tabu”. Este último aspecto é frequente entre as viúvas, 

que são resistentes em falar de sexualidade e na possibilidade de novos parceiros. As 

mulheres separadas são as que possuem maior liberdade quanto ao exercício da sexualidade.
47

 

Além disso, devido a sentimentos de vergonha, frustração, falha em tratamentos 

anteriores, as idosas tendem a não procurar ajuda de profissionais para os problemas ligados a 

sexualidade. Outro aspecto limitante é a inexistência de estudos que evidenciam resultados 

com intervenção em disfunções sexuais e sobre a eficácia de intervenção psicológica.
17 

A comunicação limitada sobre sexualidade entre profissional e as mulheres idosas 

pode interferir na resolução de problemas diretamente ligados à vida sexual, como a 

depressão e o afastamento social. Pode ocorrer abandono de tratamentos medicamentosos, 

com efeitos colaterais relacionados à vida sexual. Os medicamentos para problemas sexuais 

também podem ter efeitos negativos para a saúde.
55

 

Referindo-se à formação dos profissionais de saúde, verifica-se que no Brasil os 

currículos das escolas de enfermagem e de medicina abordam muito pouco sobre sexualidade 

e comportamento sexual nos conteúdos programáticos, sendo que a ênfase está no processo de 

reprodução e doenças associadas. Muitas vezes, a discussão sobre o tema aparece de forma 

isolada e em situações específicas, por iniciativas individuais ou de um grupo.
60
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Acrescenta-se que as crenças, preconceitos e valores morais a respeito da sexualidade 

feminina, além das dificuldades no exercício da própria sexualidade, podem constituir 

obstáculos para uma assistência ética envolvendo a sexualidade. Adicionalmente, quando se 

refere às mulheres, não existem critérios para a definição do diagnóstico e tratamentos 

efetivos para a disfunção sexual, diferentemente do que ocorre com os homens.
61

 

São muitos os fatores que interferem na sexualidade da mulher, especialmente após a 

menopausa, pois são comuns a presença de dispaurenia, diminuição do desejo sexual e 

anorgasmia, além de alterações emocionais, da imagem corporal e outros problemas físicos 

como a incontinência urinária e determinados tratamentos clínicos e cirúrgicos.
62

 

A dificuldade no atendimento eficaz à sexualidade das mulheres idosas pode estar 

relacionada também ao atual modelo de atenção à saúde, uma vez que o processo de trabalho 

segue a lógica biomédica, centrada em protocolos e procedimentos e com poucas 

possibilidades de um atendimento integral às distintas necessidades dessas mulheres.
63

 

Os obstáculos para a construção da integralidade do cuidado na saúde da mulher 

envolvem as ações dirigidas à saúde reprodutiva; as dificuldades nas relações e 

estabelecimento de vínculo entre profissionais e usuárias e a falta de instrumentos 

mobilizadores no entendimento integral da saúde como direito das pessoas.
64 

 

Nesse contexto, muitos fatores que interferem no processo de saúde-doença são 

desvalorizados. Assim, principalmente a sexualidade está pouco inserida na organização das 

atividades de saúde, parecendo ser menos legítima no contexto da saúde dos serviços. Tem 

acontecido, porém, a tentativa de efetivar uma abordagem integral na saúde da mulher, 

trazendo questões que vão além da saúde reprodutiva, como violência de gênero e 

climatério.
63,64

 

Compreende-se que a sexualidade na velhice apresenta especificidades e sua 

compreensão traz benefícios para promoção da saúde, uma vez que interfere no seu bem-estar 

e qualidade de vida.  Logo, tem-se como questionamento para o presente estudo como as 

mulheres idosas vivenciam a sua sexualidade. Esse estudo tem como objetivo, também, 

interpretar a vivência da sexualidade da mulher idosa e construir um modelo teórico 

explicativo representativo dessa vivência. 
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MÉTODO  

 

1.2 Natureza do estudo 

 

Trata-se de uma investigação qualitativa na modalidade interpretativa, que tem a 

finalidade de construir um entendimento profundo entre os elementos do fenômeno, buscando 

seu significado individual ou coletivo para a vida das pessoas.
65

 

A pesquisa qualitativa é uma forma de investigação social que foca na maneira como 

as pessoas se comportam, dão sentido às suas experiências e ao mundo em que vivem, tendo 

como objetivo compreender, descrever e interpretar o fenômeno social. Nesse tipo de 

pesquisa, os dados são prioridades, a estrutura teórica é derivada diretamente dos dados, e a 

relação entre pesquisador e pesquisado é fechada e baseada na posição de igualdade como 

seres humanos. Os pesquisadores qualitativos usam uma descrição densa. Descrevem, 

analisam, interpretam e fazem uma reflexão, sendo esta última a ferramenta principal de 

investigação.
66

 

As metodologias de pesquisa qualitativa compartilham a visão de que a realidade é 

complexa e socialmente construída, e que as pesquisas devem estar abertas a mudanças 

durante o estudo. Quanto ao pesquisador, ele imerge para compreender o significado do 

contexto em um tempo especifico e utiliza estruturas interpretativas, mas também está 

inserido em contextos sociais.
67

 

Entre as diferentes modalidades de pesquisa qualitativa, no presente estudo fez-se a 

opção pela Teoria Fundamentada nos Dados (TFD) ou Grounded Theory (GT), que se trata de 

um método interpretativo que visa desenvolver uma teoria por meio de dados empíricos a 

partir de uma realidade social. 

A escolha desse método deve-se ao fato de que a TFD vem sendo cada vez mais usada 

nas pesquisas de cuidado em saúde, principalmente a enfermagem, visto que é um meio de 

gerar teoria fundamentada nas realidades da prática clínica. Além disso, a importância de 

explorar fenômenos complexos, investigações de áreas não exploradas, com literatura escassa, 

mal abordada no contexto social e também, daquelas situações conhecidas, porém que podem 

ter um novo olhar.
66 

Com tal método há a possibilidade de construir conhecimentos 

confiáveis, por meio de estudos que abordem as interações humanas e que mantenham 

relações com as situações da realidade.
68

 

Nesse contexto, a TFD contribui para a construção de novas referências, compreensão 

de fenômenos e geração de teorias e modelos explicativos, o que orienta e guia o pesquisador 
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nos estudos de atividades de cuidados. Para a enfermagem, representa uma forma de 

realização de pesquisa consistente e significativa, possibilitando uma compreensão global e 

profunda acerca da profissão.
69

 

Além disso, a TFD permite a compreensão e exploração do comportamento humano e 

das experiências pessoais para fornecer cuidados adequados, levando em conta as 

subjetividades do paciente. Sua utilização, todavia, pode ser considerada complexa, pois exige 

que o pesquisador comece o processo de investigação com uma abordagem curiosa e aberta, 

permitindo o surgimento das teorias a partir dos dados.
70 

 

2.1 .1 Teoria Fundamentada nos Dados 

 

A TFD teve sua origem na década de 60, a partir dos estudos sociológicos de Barney 

G. Glasser e Anselm L. Strauss sobre o processo da morte em hospitais dos Estados Unidos, 

ao considerar que os profissionais apresentavam dificuldade para abordar a temática ao lidar 

com pacientes graves. A partir da observação de como os profissionais e pacientes tomavam 

consciência e a forma como lidavam com o processo de morte, realizaram a análise dos dados, 

produziram elementos teóricos e desenvolveram estratégias metodológicas sistemáticas, 

processo que culminou no livro The Discovery of Grounded Theory, em 1967. Como principal 

inovação, trouxe a proposta de desenvolver teorias a partir dos dados da pesquisa, ao invés de 

construir hipóteses a partir de teorias já existentes.
71

 

Strauss possuía um histórico em pesquisa qualitativa, sendo que seus estudos foram 

influenciados pelo interacionismo simbólico e textos pragmáticos, ressaltando a necessidade 

de o pesquisador estar inserido na realidade para compreendê-la, a importância de se basear 

nos dados para a elaboração da teoria e a complexidade dos fenômenos humanos.  Por outro 

lado, Glasser tinha uma herança quantitativa.  Sofria influência da pesquisa empírica, 

buscando comparar os dados para identificar, desenvolver e relacionar os conceitos. Da 

combinação dessas características surgiu a TFD, como objetivo de desenvolver a investigação 

qualitativa com profundidade.
65

 

Em estudo sobre a TFD, que abordou a história do seu desenvolvimento, ratifica-se 

que, embora Glaser e Strauss tenham criado uma parceria inicial, acabaram seguindo 

caminhos diferentes. Enquanto Glaser defende a metodologia em sua versão original, Strauss 

realizou uma remodelação da teoria fundamentada, na qual apresenta a fase de codificação 

com o uso de categorias de condições, contextos, ações e consequências.
72

 Além disso, 

Strauss acrescentou à TFD os significados dos processos sociais e Glaser a realização de 
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comparações entre os dados.
73

 Verificou-se diferenças importantes entre as versões existentes, 

e as peculiaridades acontecem principalmente como tentativa de adequar o método para 

aplicação no campo profissional do pesquisador.
72

 

Entre as diferentes propostas para a elaboração de uma TFD, nesta pesquisa optou-se 

por seguir o modelo proposto inicialmente por Glaser (1978), pois acredita-se que este 

possibilite maior proximidade com a vivência em estudo. 

Strauss e Glaser veem os processos de indução, dedução e verificação como elementos 

essenciais na TFD, e eles acreditam que a abordagem deve ser tanto indutiva quanto dedutiva. 

A lógica indutiva significa que os pesquisadores estudam os casos individuais ou situações, e 

acabam desenvolvendo conceitos abstratos, ou seja, partem dos dados para a teoria, não 

havendo hipótese preliminar na construção de uma teoria. O método também é iterativo, 

considerando o movimento de ir e vir entre a coleta e a conceituação, o que leva a 

questionamentos mais focados em relação aos dados e análises. Dessa forma, há o 

envolvimento dos pesquisadores de forma interativa, realizando comparações sistemáticas ao 

longo do processo de investigação para a construção de conceitos.
65

 

Neste método, os pesquisadores começam com uma área de interesse, coletam e 

analisam os dados e permitem o desenvolvimento de ideias relevantes, sem teorias 

preconcebidas a ser testadas para confirmação, embora possam ter opiniões e críticas acerca 

do fenômeno em estudo. Depois de coletar os dados iniciais, as relações são estabelecidas e as 

hipóteses provisórias são concebidas. Os dados são verificados através do confronto com 

novos dados. Para isso, é necessário que o pesquisador adote perspectivas alternativas, em vez 

de seguir as ideias desenvolvidas anteriormente, e tenha flexibilidade e mente aberta.
66

 

O processo de construção da TFD baseia-se em dez etapas: identificar e explorar uma 

área de investigação; definir uma pergunta gerativa de pesquisa, sendo inicialmente aberta e 

não focalizada; escolher métodos, instrumentos, primeiros sujeitos da pesquisa e acesso ao 

campo; coletar dados e realizar a codificação aberta, de forma simultânea e paralela; definir a 

amostragem teórica buscando aprofundamentos direcionados; escrever memorando e utilizar 

diagramas; realizar codificação teórica, pontuando as categorias e definindo a teoria; escrever 

o relatório e avaliar a pesquisa.
74

 

Assim, na TFD, as informações são obtidas por meio de observação no campo, 

entrevistas com os participantes, diários, cartas, jornais, documentos, publicações ou por 

combinações entre tais meios. Os mais utilizados pelos pesquisadores são as entrevistas e 

observações, havendo complementação com pesquisas na literatura.
66
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A coleta e análise de dados estão ligadas durante toda a investigação, interagindo de 

forma contínua e paralela. A análise começa após os primeiros passos na coleta de dados, 

sendo que as ideias emergentes orientam esse processo e novas questões surgem 

continuamente ao longo da pesquisa, conduzindo o pesquisador a novas fontes de dados e 

conceitos e ao desenvolvimento de novas entrevistas, buscando descobrir novos incidentes e 

aprofundar conhecimento. No processo de comparação, há um movimento de comparação de 

cada seção de dados com todas as outras ao longo do estudo, em busca de semelhanças, 

diferenças e conexões entre os mesmos. Neste contexto, os dados são codificados e 

classificados, os principais conceitos e construções são formados. As categorias conectadas 

segundo suas propriedades e dimensões criam uma estrutura do fenômeno, a qual irá se 

transformar na teoria do evento estudado.
75

 

No processo de construção teórica, existem três níveis de análise, são eles: descrição, 

ordenamento conceitual e a teorização.
65

 A descrição compreende à elaboração informativa de 

algum fenômeno, contendo detalhes descritivos e constituindo a base para a organização dos 

conceitos, para a teorização e para as possíveis hipóteses, porém não relata o porquê e como o 

fenômeno ocorre.  O ordenamento conceitual é o nível precursor da teorização, em que os 

dados são organizados em categorias, de acordo com as suas características e dimensões. Por 

último, a teorização compreende o conjunto de categorias ou conceitos inter-relacionados de 

forma sistemática, ou seja, trata-se de um processo que se inicia na transição da fase de 

organização dos conceitos para a de elaboração da relação entre eles, formando um quadro 

explicativo do fenômeno.
76 

A amostragem teórica é uma função do processo de análise e representa uma extensão 

do número e das características dos participantes, sendo que este processo vai depender das 

exigências do trabalho quanto à conceituação teórica. A amostra não se forma a priori, mas 

no decorrer da pesquisa, seguindo as lacunas da teoria, para chegar a saturar as categorias, 

momento em que não há novas ideias a partir dos dados.
77 

Tem caráter cumulativo, sendo que 

cada sujeito acrescenta algo à coleta e à análise de dados anteriores, e com o passar do tempo 

ela se torna mais específica. Na amostragem inicial, o pesquisador tem a intenção de gerar 

categorias, coletando dados em áreas pertinentes para o estudo. Em um segundo momento, a 

amostragem possui a finalidade de desenvolver, densificar e saturar as categorias 

construídas.
65

 

  É muito importante que a amostra tenha consistência, considerando que são feitas 

comparações sistemáticas em cada categoria e, assim, elas devem estar bem desenvolvidas. 

Outro ponto relevante é a flexibilidade, pois o pesquisador deve ter a capacidade de aproveitar 
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os incidentes ocorridos no campo de estudo. Deve-se trabalhar com cautela, tendo em vista 

que há a possibilidade de sair do foco do estudo e ir para caminhos improdutivos. A 

amostragem sempre deverá ocorrer de forma simultânea com a análise dos dados, sendo que 

esta última guia a coleta de dados.
65

 

A circularidade dos dados é outro elemento que influencia a amostragem teórica, pois 

é um processo intencional para a seleção de sujeitos. Inicialmente, há busca por sujeitos que 

estão enfrentando a situação em estudo e possuem conhecimento sobre o fenômeno. Os 

primeiros dados são analisados e os próximos assuntos serão listados de acordo com a 

necessidade específica de novos conhecimentos, o que pode alterar as características dos 

sujeitos. Assim, existem vários grupos de amostragem que permitem uma compreensão mais 

profunda do fenômeno.
66

 

Para fazer essa amostra, o pesquisador precisa desenvolver sensibilidade teórica, que 

se refere à habilidade de determinar as variações que ocorrem nos dados, no processo de 

codificação e durante a interpretação deles. Para isso, o pesquisador precisa ter envolvimento 

no processo, compreender a interação entre os dados e fazer autorreflexão.  Outro ponto 

bastante importante é a forma como as relações entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa 

são construídas, pois se deve ter uma preocupação com o diálogo, a escuta, as palavras e 

ações. A sensibilidade é fundamental desde a elaboração da questão de pesquisa até na 

abordagem das contribuições do estudo.
78

 

A amostragem teórica na TFD é rigorosa, não probabilista e não tem a finalidade de 

representar o universo da população, porém mantém relação direta com o processo de análise 

dos dados. Há a exigência de que se inicie com um primeiro grupo de sujeitos e, com o 

decorrer da pesquisa, há a possibilidade de ampliá-lo. A escolha dos próximos sujeitos de 

pesquisa vai depender da direção em que está sendo feita a análise, buscando 

aprofundamentos que sustentem a teoria central e suas categorias.
74 

Quanto à codificação, ela se constitui em um processo dinâmico e fluido. A nomeação 

e desenvolvimentos dos conceitos ocorrem quando o texto é compreendido de forma íntegra e 

os pensamentos, significados e ideias são expostos. Durante essa fase de codificação aberta, 

há separação dos dados de forma rigorosa e sistemática e, posteriormente, são examinados e 

comparados, buscando diferenças e igualdades. Os fatos e ações considerados similares em 

natureza ou relacionados pelo significado são agrupados, formando as categorias.
65

 

Há diversas formas de realizar a codificação aberta, dentre elas: 1) análise, linha por 

linha, de forma detalhada, gerando categorias de maneira rápida e desenvolvendo-as por meio 

de amostragem teórica; 2) análise de uma frase ou parágrafo inteiro, devendo questionar qual 
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é a principal ideia revelada nesse trecho; 3) leitura atenta do documento inteiro, realizando 

questionamento quanto ao que está acontecendo e o que torna o documento diferente ou igual 

quanto aos documentos codificados anteriormente.
65

 

Durante a análise das entrevistas linha por linha, os códigos são extraídos a partir das 

falas dos sujeitos, sendo que esses códigos devem constituir uma reprodução fiel do que o 

dado expressa. Esta é a principal dificuldade encontrada durante o processo de codificação, 

pois é possível, em um movimento inconsciente, completar ou modificar a fala e o 

pensamento do sujeito. Dessa forma, é importante exercitar a leitura exaustiva dos dados, com 

a finalidade que o pesquisador se mantenha em uma posição fiel frente ao entrevistado.
79

 

Charmaz
71

adiciona algumas questões que podem auxiliar nesse processo, como por 

exemplo: o que os dados sugerem? Qual processo está em questão, como ele se desenvolve, 

sob quais condições e como posso defini-lo?Como os participantes da pesquisa pensam, 

sentem e agem enquanto envolvidos neste processo? Quando, por que e como o processo 

sofre mudanças? Quais as consequências do processo? A intenção é que o pesquisador use as 

questões como formas flexíveis de ver e compreender o fenômeno em estudo, além de olhar 

para os dados de forma crítica e analítica. 

Através da codificação inicial, o pesquisador vai descobrir os códigos iniciais mais 

significativos ou frequentes, ficando próximo aos dados e permanecendo aberto a explorá-los. 

Através da comparação dos diferentes segmentos de dados, deve-se interpretar e analisar a 

preocupação dos participantes, focando em compreender o que eles enxergam como 

problema; os pressupostos dos mesmos; processos e ações explícitas e latentes.
67

 

A codificação inicial e o método comparativo devem ser feitos com o objetivo de 

alcançar um foco relevante e que se insere no campo de estudo, bem como para acelerar a 

construção de um ajuste consistente entre os dados e códigos. Os códigos são mantidos em 

estreita relação com os dados e estão focados em ação e processo, devendo ser 

constantemente comparados com os novos dados. Os códigos iniciais são provisórios e ficam 

abertos para modificações e aperfeiçoamentos, buscando se ajustar com os dados. Usando a 

TFD, há a possibilidade de comparar os dados com os dados, dados com códigos e códigos 

com os códigos. Dessa forma, há um movimento de busca de semelhanças e diferenças. Esse 

processo de triagem dos códigos iniciais pode levar a novos códigos, mais elaborados.
67

 

Na fase de codificação axial, uma categoria é tratada como um eixo em torno do qual o 

pesquisador vai delineando as relações e especifica as dimensões dessa categoria. Seu 

principal objetivo é reunir novamente os dados após eles terem sido separados na codificação 

linha a linha.
71
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Na codificação axial é feita uma relação entre categorias e subcategorias, conforme 

suas propriedades e dimensões, realizando-se também o cruzamento e associação dessas 

informações. As categorias representam os fenômenos, ou seja, um problema, questão ou 

acontecimento que possui significado para o entrevistado, explicando o que está acontecendo. 

Já as subcategorias representam questões acerca do fenômeno, por exemplo, quando, onde, 

por que, quem, como e com que consequências.
65

 

Neste contexto, busca organizar as propriedades da categoria e identificar as diversas 

condições, interações e consequências do fenômeno. As condições são os acontecimentos que 

criam situações e explicam porque e como os sujeitos respondem de determinadas maneiras, 

recebendo rótulos como causais, interventoras e contextuais. A causal representa os fatos que 

influenciam os fenômenos; a interventora é aquela que diminui ou modifica o impacto das 

condições causais; e a contextual representa o conjunto de condições que se cruzam para criar 

o conjunto de circunstâncias às quais as pessoas respondem através de ações. Vale ressaltar 

que o importante não é tanto identificar essas condições, mas focar a relação de fatos que 

levam ao acontecimento, a resposta das pessoas por meio de ações, com alguma 

consequência.
65

 

Na codificação seletiva, as principais categorias são integradas e refinadas com o 

objetivo de formar um esquema teórico maior que explique a maioria dos casos e os 

resultados, então, assumem a forma de teoria.  A integração das categorias é um processo 

contínuo, que permeia todas as fases de análise, constituindo uma interação entre o 

pesquisador e os dados.
80 

 

O primeiro passo na integração das categorias é determinar a categoria central, a qual 

representa o tema principal da pesquisa e tem poder analítico, pois agrupa todas as categorias 

para formar um todo. Posteriormente, é feito o refinamento da teoria, no qual todo o esquema 

é revisado, buscando a consistência interna e lógica, densidade e falhas.  Dessa forma, as 

categorias mal desenvolvidas são completadas e o excesso de dados são retirados. Por último, 

é feita a validação do esquema teórico, a qual pode ser realizada de duas formas: a primeira é 

retornar e comparar o esquema com os dados brutos e a segunda é contar a história aos 

informantes e pedir que eles comentem como ela se ajusta aos seus casos.
65 

 

Também são citados como elementos fundamentais da TFD os memorandos e notas 

teóricas. Aparecem, primeiramente, com a análise inicial, de forma ordenada, sistemática, 

progressiva e recuperável, permeando todo o processo de pesquisa. São vistos, na maioria das 

vezes, somente pelo pesquisador, porém são documentos importantes, pois contêm o registro 
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do progresso, considerações, sentimentos e direções que a pesquisa e o pesquisador foram 

seguindo no decorrer do estudo.
65

 

O pesquisador escreve notas de campo desde o início da coleta de dados e ao longo do 

estudo, registrando as ocorrências no ambiente, e até ideias dos participantes que parecem 

interessantes e relevantes. O registro deve ser feito durante ou imediatamente após a coleta e o 

seu valor está em lembrar o pesquisador dos eventos, ações e interações que desencadearam 

os processos de pensamento.
66

 

Memorandos são registros escritos de análise que variam em tipo e formato e têm 

objetivo de registrar informações e o produto da análise, organizar as reflexões sobre como os 

dados se encaixam e ajudar a articulação e ligações entre códigos. Devem, ainda, permitir que 

o pesquisador use a criatividade e imaginação, desenvolvendo conceitos. Os seus formatos 

podem ser notas de codificação, notas teóricas, notas operacionais, notas de observação, notas 

metodológicas.
65 

A escrita de memorandos é constante e usada em todas as etapas do estudo, 

para supor categorias, identificar relacionamentos através de “insights”, lacunas de 

conhecimentos, para mapear e desenvolver diagramas conceituais.
75

 

Quanto às notas teóricas, o pesquisador registra sua interpretação dos fatos, faz 

hipóteses e desenvolve novos conceitos. Elas contêm considerações e ideias do analista sobre 

a amostragem teórica. As notas metodológicas são anotações que refletem um ato 

operacional, podendo ser uma instrução a si próprio, um lembrete ou uma crítica a suas 

próprias estratégias, referindo-se aos procedimentos metodológicos utilizados, às decisões 

sobre o delineamento do estudo e aos problemas encontrados na coleta dos dados e sua 

resolução. Já as notas de observação são descrições sobre eventos experimentados por meio 

da observação e audição, devendo conter o mínimo de interpretação.
80

 

Segundo Engward
70

,os memorandos possuem quatro finalidades: incentivam a triagem 

e reformulam as ideias; as ideias expressas levam os dados para um nível conceitual; 

ocasionam a criação de um catálogo de notas, que serve como uma fonte para escrever a 

teoria; e, por fim, memorandos são escritos para que os dados sejam facilmente organizados. 

Já diagramas são mecanismos visuais que mostram as relações entre conceitos. Ambos 

evoluem de acordo com a progressão da pesquisa, nos aspectos como complexidade, 

densidade, clareza e acuidade. É muito importante ter em mente de que não há memorandos 

errados ou mal-redigidos.
81

 

Na última etapa da TFD, é realizado o confronto do modelo que emergiu da fase de 

análise com os quadros referenciais e modelos já existentes na literatura, com a finalidade de 

buscar similaridades e reforços. Esse confronto colabora para o processo de refinamento e 
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reorganização de categorias e propriedades, mas, por outro lado, gera alguns conflitos que 

levam a diversos questionamentos. 
82 

 

2.2 Procedimento ético  

 

Este estudo contou com a anuência da responsável pela Universidade Aberta à 

Terceira Idade (UNATI), e do presidente da União dos Aposentados e Pensionistas de Marília 

(UAPEM) e, na sequência, submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos da Faculdade de Medicina de Marília, sendo aprovado com o Parecer nº 

776.774/2014. Os sujeitos envolvidos na pesquisa foram esclarecidos quanto aos objetivos do 

estudo e método, a garantia de sigilo e de anonimato e da livre opção de participar ou cancelar 

sua permissão sem penalidade alguma. A participação deu-se mediante assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A). 

 

2.3 Local 

 

Os cenários da pesquisa foram os espaços de convivência de idosos, UNATI e 

UAPEM, que contemplam atividades recreativas e educacionais para idosos, no município de 

Marília.  

AUNATI é um programa da Faculdade de Filosofia e Ciências – UNESP de Marília, 

que surgiu em 1995 com o objetivo de proporcionar condições para a integração social e 

acadêmica por meio das atividades programadas que favorecem a convivência com os 

diversos segmentos da comunidade acadêmica. Parte da consideração de que a inserção do 

idoso no contexto acadêmico é uma das funções sociais da Universidade Pública, visto a 

problemática que essa faixa etária enfrenta. Desde 2011, a UNATI de Marília é apoiada 

pelo Grupo de Pesquisa em "Neurociências e Comportamento: Memória, Plasticidade, 

Envelhecimento e Qualidade de Vida", vinculado ao Departamento de Psicologia da 

Educação (DPE).
83

 

A UNATI conta com local próprio, oferecendo matrículas em fluxo contínuo, com 100 

vagas ao ano e, contando, atualmente, com 50 alunos regularmente matriculados. Os 

requisitos para a matrícula incluem idade mínima de 55 anos e independência de locomoção 

até os locais das atividades, não sendo exigido nível mínimo de escolaridade. O programa 

oferece atividades como: palestras uma vez por semana com temas referentes a atualidades, 

educação, saúde, artes, literatura, ecologia e política; curso de informática; oficina de leitura e 

http://www.marilia.unesp.br/#!/extensao/unati/cronograma-2012/
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teatro; cinema e atividades de integração social, as quais possibilitam às pessoas da terceira 

idade a aquisição de novos conhecimentos e troca de experiências entre os participantes e a 

comunidade acadêmica.
83

 

A UAPEM conta, atualmente, com aproximadamente mil associados, dos quais cobra-

se uma parcela mensal. A mensalidade é destinada a despesas com a locação do imóvel que 

abriga sua sede e pagamento de educador físico, fisioterapeuta, médico e outros profissionais 

envolvidos em suas atividades. A entidade oferece aulas de yoga, alongamento, dança de 

salão, pintura em tela e informática. Promove também diferentes eventos dentro e fora da 

entidade, alguns reservados aos associados e outros abertos ao público. Além disso, realiza 

viagens programadas pela UAPEM com diferentes destinos, tardes de lazer às sextas-feiras e 

palestras de cunho informativo.
84 

 

2.4 Amostragem teórica 

 

O processo de amostragem teórica foi determinado ao longo das entrevistas e análises 

simultâneas. A pesquisa iniciou-se com uma amostra de mulheres idosas que vivem com 

companheiro e sucessivamente alargou-se para compreender a vivência da sexualidade por 

idosas que vivem sem o companheiro, uma vez que viver com o companheiro trouxe uma 

vivência atrelada à presença do ato sexual completo ou incompleto e demonstrações de 

carinho e companheirismo por parte do parceiro.  Outra diferença observada foi relacionada à 

faixa etária. Aquelas com idades mais avançada, ou seja, acima dos 70 anos, experimentavam 

condições diferenciadas referente à sexualidade, já que apresentavam ainda mais limites.  

Assim, foram constituídos quatro grupos amostrais e foram entrevistadas dez idosas na faixa 

etária de 60 a 69 anos que vivem com o companheiro; sete idosas na faixa dos 70 anos ou 

mais que também vivem com o companheiro; oito idosas na faixa de 60 a 69 anos que vivem 

sem o companheiro e nove na faixa dos 70 anos ou mais que também vivem sem o 

companheiro.  

Desta forma, foram entrevistadas 34 idosas, em quatro grupos amostrais, o que 

contribuiu para complementar a compreensão do fenômeno “Vivência da sexualidade pelas 

mulheres idosas”, de forma mais abrangente. 

Os critérios de exclusão adotados foram: incapacidade de compreender o comando 

verbal e atender a ele, atividade de vida diária comprometida e recusa em participação da 

pesquisa. O critério de inclusão foi idade acima de 60 anos. 
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2.5 Coleta de dados 

 

A coleta de dados no presente estudo deu-se por meio de entrevistas semi-estruturadas, 

utilizando-se de um roteiro, contendo questões sobre dados de identificação (idade, 

escolaridade, estado civil e com quem mora), realização de reposição hormonal, presença de 

doença e presença de dor, que foi avaliada segundo a Escala Comportamental
85

, bem como a 

questão principal que versou sobre como as idosas vivenciam a sexualidade nessa etapa da 

vida (Apêndice B). As entrevistas foram realizadas em dois momentos. O primeiro no período 

de agosto a novembro de 2014. Após a análise simultânea dos dados, houve a necessidade de 

uma coleta adicional, que aconteceu de abril a junho de 2015. A realização ocorreu nos 

espaços de convivência em lugar reservado e silencioso. 

 

2.6 Análise dos dados 

 

A TFD propõe um processo de análise simultâneo à coleta dos dados. Durante esse 

processo são desenvolvidos conceitos que, ao ter suas propriedades e dimensões consideradas, 

são agrupados para formar as categorias.
65

 

Não há necessidade, a priori, de categorias classificatórias, pois será durante a análise 

que estas categorias, bem como conceitos e modelo teórico, emergirão, num constante ir e vir 

das informações coletadas, o que demonstra a circularidade dos dados.
65

 

A análise de dados seguiu o modelo glasseriano de codificação, que é composto por 

duas fases – a substantiva e a teórica; a primeira é subdividida em dois momentos – a 

codificação aberta e a seletiva. 

A codificação aberta permite ao pesquisador ver em qual direção irá conduzir o seu 

estudo de acordo com a amostragem teórica, antes que se torne seletivo e focado em um 

fenômeno particular. 

Na etapa de codificação aberta, após cada entrevista, realizou-se uma análise linha a 

linha, o que conduziu à próxima entrevista, seguida de mais análise e assim foram sendo 

definidos os grupos amostrais. Os conceitos foram identificados e suas propriedades e 

dimensões encontradas nos dados. Os códigos foram redigidos com o verbo no gerúndio, o 

que induz reflexão acerca das ações e promove sensibilidade teórica, retratando exatamente 

aquilo que o sujeito relatou na entrevista.  Realizar a codificação dessa maneira faz com que o 
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pesquisador tenha a certeza de que nada foi deixado de fora, resultando em uma teoria rica e 

densa. 

Neste estágio inicial da codificação aberta, esses códigos abertos surgem em grande 

quantidade, por isso são numerados e identificados com o número da entrevista e grupo 

amostral ao qual correspondem. É de extrema importância que o pesquisador realize essa fase 

sem se deixar influenciar por seus pré-conceitos e valores, deixando que as informações 

emerjam dos dados sem forçá-los.
86

 

Durante todo o processo de análise e codificação, os dados foram organizados e foram 

registrados memorandos propostos pelo método, dentre eles notas teóricas (NT) e notas 

metodológicas (NM). Os Memos registram a análise, pensamentos e interpretações do 

pesquisador, auxiliando a retomada aos dados e a formulação de novos direcionamentos à 

coleta de dados adicional. Também foram utilizados diagramas, mecanismos visuais que 

descrevem as relações entre os conceitos. Configuram uma alternativa para a concretização 

das ideias do pesquisador, possibilitando a percepção da direção das categorias e as conexões 

existentes entre elas.
87

 

Com a finalidade de tornar os códigos abertos mais abstratos, iniciou-se o 

agrupamento ou classificação dos códigos. Seguindo os preceitos da TFD, eles foram 

analisados por meio de questionamentos quanto ao fenômeno estudado, e posteriormente, 

foram comparados e agrupados conforme suas similaridades, formando as subcategorias. No 

decorrer da análise, as subcategorias foram comparadas e reagrupadas, originando as 

categorias para o processo de identificação do fenômeno. 

Conforme as categorias foram reorganizadas, houve a necessidade de realizar nova 

coleta de dados para responder as questões que emergem da análise comparativa e, assim, 

novas categorias foram surgindo, o que demonstra o processo de ir e vir da TFD. Este 

processo de reagrupamento dos dados e conexão entre as categorias é denominado 

codificação seletiva. Nessa fase, delimitam-se apenas as variáveis que se relacionam com a 

variável principal de forma significativa para que se produza uma teoria.
88

  

Quanto â codificação teórica, ela foi utilizada para encontrar as relações entre as 

categorias, trazendo uma relação específica e global entre o núcleo e todas as outras 

categorias.
89

 Os dados foram desmembrados e, em seguida, efetuou-se o agrupamento dos 

mesmos em códigos, os quais formam a teoria que explica o fenômeno. 

É nesse momento que se delimita o modelo teórico explicativo, quando se procuram e 

descrevem as relações e interações entre as categorias emergidas. Para esse fim, utilizam-se 
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então os códigos teóricos. “Códigos teóricos conceituam como os códigos substantivos podem 

relacionar-se uns aos outros como hipóteses para ser integrado na teoria".
90 

 

Os tipos de codificação ocorrem de maneira simultânea. O pesquisador realizará a 

codificação substantiva, quando desejar descobrir os códigos dentro dos dados, e a 

codificação teórica, quando tem o objetivo de classificar e integrar seus memorandos.
90

  

A codificação teórica pode ocorrer ao longo do processo da TFD, durante a 

codificação aberta ou codificação seletiva. Entretanto, esses códigos teóricos encontrados no 

início da codificação aberta relacionam-se apenas a um processo inicial de codificação 

teórica, uma vez que o código teórico final surgirá após a codificação seletiva completa. Essa 

codificação deve ser utilizada para detectar as relações entre duas ou mais categorias, e trará 

uma relação específica e global entre o núcleo e todas as outras categorias.
89

 

A respeito dos códigos teóricos, Glaser identificou que o fenômeno é um processo que 

deve ser compreendido em categorias de cinco C’s: uma causa que ele se desenvolve, uma 

consequência que sua ocorrência desencadeia, duas condições intervenientes que podem 

afetar o fenômeno e uma categoria central. O mais importante na codificação teórica em TFD 

é que o código deve surgir a partir dos dados e nunca pode ser pré-concebido.
90

 

Dessa forma, a análise seguiu com a saturação teórica dos dados, o que sugeriu 

esclarecimento e compreensão da vivência da sexualidade pela mulher idosa, construindo-se 

um modelo teórico explicativo desta vivência.  

A validação teórica do modelo é a verificação da abstração dos dados, conferindo a 

este consistência interna e fidedignidade. O modelo teórico proposto foi validado por quatro 

sujeitos, um de cada grupo amostral, que vivenciam o fenômeno, havendo concordância de 

todos. Houve, portanto, legitimação do diagrama, seus conceitos e relações. 
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3 APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

3. 1 Falando sobre as idosas deste estudo 

 

O estudo contou com a participação de 34 mulheres idosas, divididas em quatro 

grupos amostrais, que incluem mulheres de faixa etária entre 60 e 69 e aquelas com 70 anos 

ou mais, que vivem com companheiro e que vivem sós (Quadro 1). A idade variou de 60 a 84 

anos. No que tange â escolaridade, todas eram alfabetizadas. Nesse universo, dezenove 

concluíram o ensino superior. Considerando com quem as mulheres idosas moravam, onze 

relataram morar apenas com o esposo, dez sozinhas, seis com esposo e outros parentes, uma 

com a mãe, e seis com filhos ou irmãos.  

No que diz respeito à presença de doenças, vinte e sete referiram apresentá-las. Dentre 

as doenças mais frequentes, destacam-se: diabetes mellitus, hipertensão arterial, doenças da 

tireoide e hipercolesterolemia. Também, foram referidas doenças como câncer de mama, 

artrose, depressão e fibrilação atrial. Quanto à reposição hormonal, duas fazem a reposição e 

cinco relataram ter feito em algum período da vida.  

No que se refere à presença de dor, dezessete relataram sua presença, localizada 

principalmente no joelho, quadril, coluna e ombro. Para duas delas, a dor não é esquecida e 

atrapalha as Atividades de Vida Diária (AVDs). 
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Quadro 1 – Grupos amostrais de mulheres idosas, Marília, 2015. 

 

Primeiro Grupo Amostral 

Entrevista Idade Estado Civil Escolaridade Com quem mora 

1 61 Casada Ens.Sup. Comp.* Companheiro 

2 69 Casada Ens. Sup. Comp. Companheiro +Filho 

3 61 Casada Ens. Sup. Comp. Companheiro 

4 60 Casada Ens. Med. Incomp.** Companheiro + Filhos 

5 69 Casada Ens. Sup. Comp. Companheiro 

6 69 Casada Ens. Fun Comp.*** Companheiro 

7 67 Casada Ens. Med. Comp.**** Companheiro + Filhas + Genro 

8 60 Casada Sup. Incomp. ***** Companheiro 

9 68 Casada Ens. Sup. Comp. Companheiro + Filho 

10 66 Casada Ens. Sup. Comp. Companheiro 

Segundo Grupo Amostral 

11 70 Casada Ens. Med. Incomp. ** Companheiro + Irmão 

12 81 Casada Ens. Sup. Comp.* Companheiro + Irmã 

13 73 Casada Ens. Sup. Comp. Companheiro 

14 76 Casada Ens. Sup. Comp. Companheiro 

15 79 Casada Ens. Fun. Comp.*** Companheiro 

16 72 Casada Ens. Fun. Incomp.****** Companheiro 

17 73 Casada Ens. Fun. Comp. Companheiro + Filha + 

Neta 

Terceiro Grupo Amostral 

18 63 Viúva Ens. Sup. Comp.* Mãe 

19 64 Separada Ens. Fun. Comp.*** Sozinha 

20 63 Separada Ens. Fun. Comp. Sozinha 

21 63 Viúva Ens. Sup. Comp. Filhos + Nora 

22 67 Viúva Ens. Sup. Comp. Sozinha 

23 67 Solteira Ens. Sup. Comp. Irmã 

24 69 Solteira Ens. Sup. Comp. Irmã 

25 65 Solteira Ens. Sup. Comp. Sozinha 

Quarto Grupo Amostral 

26 70 Viúva Ens. Med. Comp.**** Sozinha 

27 78 Viúva Ens. Fun. Incomp. 

****** 

Sozinha 

28 84 Viúva Ens. Fun. Comp. *** Sozinha 

29 80 Viúva Ens. Fun. Comp. Filha + Irmã 

30 81 Viúva Ens. Sup. Comp.* Sozinha 

31 70 Viúva Ens. Fun. Comp. Sozinha 

32 73 Viúva Ens. Sup. Comp. Filha 

33 75 Solteira Ens. Sup. Comp. Irmão 

34 78 Viúva Ens. Sup. Comp. Sozinha 
*Ensino Superior Completo; ** Ensino Médio Incompleto; *** Ensino Fundamental Completo; **** Ensino 

Médio Completo; ***** Ensino Superior Incompleto; ****** Ensino Fundamental Incompleto;  
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3.2 Falando da vivência da sexualidade pelas mulheres idosas 

 

Na interpretação dos relatos a respeito do fenômeno “Vivência da sexualidade pelas 

mulheres idosas”, foram identificadas cinco categorias e suas respectivas subcategorias, 

conforme o Quadro 2.  

 

Quadro 2 – Categorias e subcategorias do fenômeno “Vivência da sexualidade pelas mulheres 

idosas”, Marília, 2015. 

 

Categorias Subcategorias 

Percebendo modificações 

do próprio 

envelhecimento e o do 

companheiro 

Observando que o envelhecimento e o adoecimento do 

companheiro influenciam a sexualidade 

Diminuindo a sensibilidade ao toque e a frequência e desejos 

sexuais 

Ponderando que a 

sexualidade se mantém 

com o envelhecimento 

Entendendo a sexualidade como uma necessidade fisiológica 

que permanece a vida toda 

Notando-se preparada para vivenciar a sexualidade 

Apresentando dificuldades 

sociais e culturais na 

vivência da sexualidade 

Faltando privacidade no domicílio 

Revestindo de preconceito a sexualidade na velhice 

Buscando alternativas 

para adaptar a vivência da 

sexualidade 

 

Frequentando redes de interação social, lazer, atividade física 

e manual.  

Realizando ato sexual incompleto, com brincadeiras e carícias 

Mantendo a autopercepção positiva 

 

 

3.2.1 Percebendo modificações do próprio envelhecimento e do companheiro 

 

As subcategorias que compõem a categoria “Percebendo modificações do próprio 

envelhecimento e o do companheiro” estão explicitadas no Diagrama 1. Esta categoria é 

formada pelas concepções e percepções que as idosas apresentam acerca do seu 

envelhecimento e de seu companheiro. 
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Diagrama 1 - Categoria “Percebendo modificações do próprio envelhecimento e o do 

companheiro” e suas subcategorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 No que tange à subcategoria “Observando que o envelhecimento e o adoecimento do 

companheiro influenciam a sexualidade”, nota-se que as mulheres idosas optam por 

desconsiderar a sua sexualidade visto que seu companheiro não consegue responder às suas 

necessidades pelo adoecimento, pela utilização de medicamentos que influenciam o desejo 

sexual ou pelo próprio processo de envelhecimento, principalmente nos casos em que foi 

observado que o companheiro tem idade superior, em comparação à idade da idosa 

entrevistada. 

 

“De diferente é que o meu marido está envelhecendo, tem 83 anos, 

então tem que diferenciar um pouquinho. Ah não vou falar pra você 

que é normal, é uma sexualidade mais velha, tenho marido de 83 

anos,tem problema de coagulação, então a gente evita que a pessoa 

fique muito assim também, então é uma sexualidade dentro da nossa 

idade.” (E13) 

 

É importante destacar que a maioria das idosas casou-se com homens mais velhos e, 

consequentemente, elas sentem essa diferença quando atingem a idade mais avançada, 

período em que há maior probabilidade de adoecimento por doenças crônico-degenerativas e 

uso mais frequente de medicamentos. Além disso, também há perdas naturais desencadeadas 

pelo processo de envelhecimento, o que leva a uma diminuição de frequência e desejos 

sexuais. 

 Sendo assim, as idosas manifestam que continuam com desejo sexual, porém fazem a 

opção por deixar de lado esse desejo e manter-se fiel às necessidades do marido que se 

encontra diante de uma condição de adoecimento.  

Percebendo modificações 

do próprio 

envelhecimento e o do 

companheiro 

Observando que o 

envelhecimento e o 

adoecimento do companheiro 

influenciam na sexualidade 

 

Diminuindo a sensibilidade ao 

toque e a frequência e desejos 

sexuais 
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“[...] eu continuei assim, com desejo, só que o meu marido toma um 

remédio que ele que parou, parou a libido dele. Ah, porque ele fez um 

ponto safena, pôs aquele stand e por causa disso ele toma um 

remédio, e esse remédio parou a libido dele. Já foi parando, porque 

ele daquele jeito, optei por acompanhar o marido e tudo bem.” (E12) 

 

 Elas demonstram, também, enfrentar de forma tranquila e sem cobranças esse 

cotidiano, o que está relacionado com a vivência que antecedeu o adoecimento do parceiro.  

Na subcategoria “Diminuindo a sensibilidade ao toque e a frequência e desejos 

sexuais”, tem-se que as mulheres relacionam a diminuição da frequência sexual com as 

alterações do processo de envelhecimento e, assim, acabam vivenciando uma sexualidade 

dentro de sua idade e possibilidades. Por isso, apesar da diminuição do desejo, da quantidade 

de relações sexuais e até mesmo da sensibilidade ao toque, indicam que a sexualidade pode se 

manter prazerosas na terceira idade, principalmente quando essa vivência ocorreu de forma 

satisfatória durante a vida, conforme se observa nas falas que seguem: 

 

“De forma natural, a minha vida sexual com o meu marido sempre foi 

muito boa, nós sempre nos entendemos muito bem. É, com o passar do 

tempo, lógico que não há mais aquela frequência que existia quando 

mais jovens, mas ainda temos vida sexual. Eu  vejo com naturalidade 

sabe, num houve assim um, um desinteresse, houve sim uma 

diminuição na frequência das relações, mas existem e são prazerosas 

ainda.” (E10) 

 

 Nota-se, também que as alterações fisiológicas como o ressecamento vaginal que 

ocorre com a menopausa interferem no relacionamento sexual da idosa. Há, entretanto, um 

sentimento de adaptação frente às modificações que o envelhecimento acarretou para sua 

sexualidade, não afetando a vida afetiva com seu companheiro, pois ela valoriza outros 

aspectos na relação conjugal, como o carinho e o amor. 

 

"A gente fica muito seca, resseca muito internamente, então a gente 

sentia dor. [...] ah, a gente nem tem mais vida sexual na idade que a 

gente tá, tem aquele carinho, aquele amor que sempre teve." (E17) 

 

3.2.2 Ponderando que a sexualidade se mantém com o envelhecimento 

  

 As subcategorias que compõem a categoria “Ponderando que a sexualidade se mantém 

com o envelhecimento” estão explicitadas no Diagrama 2. Observa-se que as mulheres idosas 
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compreendem a sexualidade como sendo uma necessidade fisiológica que permanece durante 

a vida inteira e sentem-se resolvidas e preparadas para vivenciá-la na terceira idade. 

 

Diagrama 2 – Categoria “Ponderando que a sexualidade se mantém com o envelhecimento” e 

suas subcategorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A subcategoria “Entendendo a sexualidade como uma necessidade fisiológica que 

permanece a vida toda” revela a necessidade de contato com o outro no sentido de suprir uma 

carência que é inerente ao ser humano,independentemente da idade, conforme se demonstra 

nas falas que seguem: 

 

“[...] a gente se procura, se necessita um do outro, assim que eu vejo 

que a gente tem essas necessidades fisiológicas, que faz parte e a 

gente precisa. A gente fica carente, a gente sente necessidades de tá 

junto ali com o marido [...].”  (E1) 

 

“Olha, eu acho que é um instinto, como outro qualquer, que 

permanece no mesmo nível que em idades anteriores [...].” (E9) 

 

Elas também se sentem preparadas para vivenciar a sexualidade e consideram que se 

trata de uma extensão das experiências que tiveram durante a vida. 

 

 “Eu sempre cheguei ao orgasmo e nunca tive problema nenhum de ir 

pra cama com o marido. Mesmo depois dos 60 anos, ele sempre foi 

muito atuante, muito agradável, então eu nunca tive assim, problema 

com a sexualidade.” (E12) 

  

Além disso, algumas mulheres demonstram que, mesmo na ausência de um 

companheiro fixo, é possível que o interesse e desejo sexual seja despertado e, se 
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fisiológica que 
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Notando-se  preparada 

para vivenciar a 

sexualidade 
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correspondido, elas estariam dispostas a vivenciar sua sexualidade de forma plena. Esse fato 

demonstra que essas idosas estão abertas para novos relacionamentos íntimos, mesmo diante 

de tantos tabus.  

 

“Ah, atualmente eu não vejo nada, não sei se é porque eu não tenho 

nenhum tipo de relação com outras pessoas [...] mas se aparecesse 

uma pessoa, vamos supor que se interessasse por mim, eu também 

acho que não teria nada demais [...].” (E34) 

 

Compreende-se dessa forma que mesmo com as dificuldades encontradas com as 

modificações do processo de envelhecimento e com as dificuldades do parceiro ou a falta 

dele, elas consideram que podem ter vivências sexuais satisfatórias. 

 

3.2.3 Apresentando dificuldades sociais e culturais na vivência da sexualidade  

 

As subcategorias que compõem a categoria “Apresentando dificuldades sociais e 

culturais na vivência da sexualidade” estão representadas no Diagrama 3. Observa-se que as 

principais dificuldades enfrentadas pelas idosas quanto a sua sexualidade envolvem a falta de 

privacidade no próprio domicílio, bem como ao preconceito no que se refere à sexualidade na 

velhice. Preconceito este que ocorre tanto por parte dos familiares e da sociedade em geral 

como do próprio idoso, levando-o a ser definido como assexuado. 

 

Diagrama 3 – Categoria “Apresentando dificuldades sociais e culturais na vivência da 

sexualidade” e suas subcategorias 
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A falta de privacidade no domicílio ocorre pelo fato do idoso conviver com outras 

gerações, não restando espaço para a vivência da sexualidade, principalmente quando o 

parceiro não é aquele com quem viveu a vida toda. Observe as falas que seguem: 

 

“[...] agora já tá sozinho até em casa, que às vezes tinhas as meninas, 

então às vezes a gente fica meio retraído mesmo que elas já são 

adultas, a gente não vai ficar se expondo na frente delas [...].” (E1) 

 

 O desejo de vivenciar uma vida plena mesmo com as alterações do processo de 

envelhecimento torna-se ainda mais difícil ao idoso quando há a presença do familiar 

convivendo no mesmo domicílio, pois a idosa manifesta o receio de exposição. 

 

 “O sexo acontece, e eu aceito, porque vai fazer o que né. E depois eu 

tenho o meu irmão comigo. Ele dorme no quarto assim, bem no meio, 

entre o meu e do meu marido. E agora num tenho mais vontade.” 

(E11) 

 

No que diz respeito à subcategoria “Revestindo de preconceito a sexualidade na 

velhice”, tem-se que, algumas idosas consideram a vivência da sexualidade na velhice como 

uma depravação e acreditam que aquelas que possuem relacionamentos sexuais o fazem para 

autoafirmação. Além disso, relatam que o envolvimento com outros parceiros envolve 

dependência financeira ou de cuidados, e que no caso do homem idoso, há preferência por 

companheiras mais jovens. 

 

“Só acho que na terceira idade as pessoas estão se depravando 

demais. E arruma namorado hoje, arruma namorado amanhã e por 

isso tá aumentando os casos de AIDS na terceira idade.” (E26) 

 

“Homens da minha idade preferem mulheres mais novas, da minha 

idade, pra moçada pra encostar em aposentada tem um monte. Tem 

um monte de moçada aí que eu não encaro, eu não encaro.” (E20) 

 

“[...] acho que ela assim, é muito, muito moldada a nível da 

sociedade. Assim, sofre às vezes alguns preconceitos que podem, não 

é o meu caso, mas podem, pensando assim nas mulheres em geral, 

pode afetar negativamente, assim, como se o idoso não tivesse direito 

à sexualidade. Mas aí eu acho que é só interferência da própria 

sociedade, mas pra mim não, eu convivo bem com ela.” (E9) 
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Depreende-se, assim, que as próprias idosas manifestam preconceito em relação à 

vivência da sexualidade da mulher nesta fase da vida, além de reconhecerem os estereótipos 

advindos da sociedade e, com isso, deixam de ter uma vivência plena.  

  

3.2.4 Buscando alternativas para adaptar a vivência da sexualidade 

 

As subcategorias que compõem a categoria “Buscando alternativas para adaptar a 

vivência da sexualidade” estão representadas no Diagrama 5. Esta categoria apresenta as 

estratégias de enfrentamento das idosas para vivenciar a sexualidade frente a modificações e 

dificuldades decorrentes do processo de envelhecimento. 

 

Diagrama 5 – Categoria “Buscando alternativas para adaptar a vivência da sexualidade” e 

suas subcategorias 
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“[...] não sou muito assim de sexo sabe, eu já gosto de ler muito, eu 

leio muito, todos os dias eu leio, escrevo.” (E28) 

 

“[...] eu acho que me dedicar às atividades fora de casa, inclusive 

isso que eu faço aqui eu acho muito bom, sabe além das colegas 

também tá me ajudando a ser uma pessoa saudável, eu não tenho 

dores, não tenho doença, e eu me sinto mesmo mais em paz, mais 

relaxada. É, colabora assim, primeiro o relaxamento físico e o grupo, 

tanto conhecendo outras pessoas, já viajaram juntos aqui com a 

UAPEM.” (E2) 

 

 A subcategoria “Realizando ato sexual incompleto, com brincadeiras e carícias”, 

demonstra que as mulheres valorizam a troca de carícias, beijos, toque em partes mais 

sensíveis do corpo, respeito, atenção e diálogo, mesmo quando o ato sexual não se completa, 

conforme se observa abaixo: 

 

“E eu acho assim que, bom, o pouco que a gente brinca tudo, eu acho 

que assim eu tô dentro da normalidade, entendeu? Algumas vezes, 

não que é constantemente, aí isso eu vou mentir mesmo. Ah, hoje, eu 

vejo assim, meu marido é uma pessoa muito carinhosa também, ele 

vem, eu chego dá um beijinho, um abracinho, uma passada de mão 

[...].” (E5) 

 

 Encontra-se, ainda, que as idosas valorizam o companheirismo e respeito na relação 

com o parceiro. 

 

“Significa companheirismo, respeito. Respeito vem antes de tudo, 

respeito vem antes de sexualidade, vem antes de amor [...].” (E24) 

 

 “Então, eu acho que nessa idade, é, pra mim é o toque, o carinho, o 

fica junto, já é muito bom, agora se terminar na relação sexual 

propriamente dita, no ato sexual completa. O carinho, a convivência 

de ficar juntinho, já me satisfaz bastante.” (E2) 

 

Quanto à subcategoria “Mantendo a autopercepção positiva”, nota-se que as idosas se 

sentem atraentes e bonitas e buscam fortalecer aspectos que sustentem sua autoimagem 

positiva, como o fato de se arrumar, de se perfumar e ter amor-próprio. Tais aspectos 

constituem alternativas para a vivência da sexualidade na terceira idade. 
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“Então eu me realizo em outros aspectos, me realizo de me arrumar, 

de me perfumar, de sair junto com as minhas amigas, fazer meu tricô, 

meu crochê, de conversar, de ouvir uma música. Eu gosto de pegar 

meu carro e ir pra algum lugar, mas não do sexo em si, assim, da 

relação sexual.” (E21) 

 

“Eu me acho bem, me sinto bem, me acho atraente até hoje, eu me 

acho bonita, isso é muito importante, eu acho. Ah eu acho que é o 

meu bem querer, assim uma boa parte. Eu me amo, e isso cria um 

monte de possibilidades boas.” (E3) 

 

Depreende-se, desta forma, que essas idosas conseguem viver a sexualidade, mesmo 

que o ato sexual em si não se concretize. No entanto, mesmo com a compreensão de que a 

sexualidade envolve um comportamento mais abrangente, as entrevistadas reforçam que o ato 

sexual complementa a sexualidade e que desejam a sua ocorrência. 
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2 INTERPRETANDO A VIVÊNCIA DA SEXUALIDADE PELAS MULHERES 

IDOSAS 

 

Frente aos dados da presente investigação, apresenta-se o modelo teórico explicativo 

do fenômeno “Vivência da sexualidade pelas mulheres idosas”, representado no Diagrama 5. 

Essa categoria retrata a ideia central, pois representa a ligação das demais categorias, que são 

elementos essenciais para a compreensão do fenômeno estudado. 

O fenômeno tem sua condição causal a categoria “Percebendo modificações do 

próprio envelhecimento e o do companheiro”. 

Na perspectiva de que a condição causal é quem permite que o fenômeno estudado se 

desenvolva, foi considerado pelas idosas que as alterações inerentes ao processo de 

envelhecimento, que se caracteriza por redução das funções fisiológicas muitas vezes 

acompanhadas pelo adoecimento e consequente uso de medicamentos, são o fator que modula 

a vivência da sexualidade na velhice. 

As idosas pontuam que o envelhecimento e o adoecimento do companheiro, a 

diminuição da sensibilidade ao toque e a frequência e desejos sexuais são aspectos que 

mantêm relação de interdependência e que levam à diminuição do desejo e frequência no 

relacionamento sexual. 

Na vivência da sexualidade, as idosas se deparam com condições intervenientes que 

modificam a forma com que elas vivenciam as questões sexuais em comparação a outras fases 

da vida. Essas são representadas pela categoria “Ponderando que a sexualidade se mantém 

com o envelhecimento” e “Apresentando dificuldades sociais e culturais na vivência da 

sexualidade”. 

As condições intervenientes são representadas pelas dificuldades, sentimentos e 

compreensões relacionados à sexualidade. Entre os fatores que interferem de forma negativa, 

elas relatam a falta de privacidade no domicílio devido à presença de familiares residindo no 

mesmo lar, e preconceitos e estereótipos relacionados à sexualidade, por vezes enraizados 

nelas mesmas. Esse contexto ajuda a sustentar a representação de que o idoso é assexuado. Os 

sentimentos negativos interferem no desenvolvimento do fenômeno, ou seja, na vivência da 

sexualidade pelas idosas. 

A compreensão de que a sexualidade é uma necessidade que se mantém durante toda a 

vida e o fato delas se sentirem preparadas para o ato sexual também são fatores que interferem 

nessa vivência. Visto que as idosas têm o desejo da relação sexual e sentem-se com condições 

favoráveis para concretizar o ato em si, faz com que elas se sintam confiantes e seguras para 
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vivenciar a sexualidade, e em situações que necessitem de adaptações sexuais, enfrentam com 

mais facilidade. 

Como consequência do fenômeno, tem-se a categoria “Buscando alternativas para 

adaptar a sexualidade”. Frente às modificações que o envelhecimento acarretou em suas 

vidas, elas buscam alternativas para adaptar a sexualidade, por meio do ato sexual incompleto 

com brincadeira e carícias.Buscam manter uma autoimagem positiva e realizam atividades 

que lhes deem prazer com vistas a suprimir o desejo de manter um relacionamento sexual. 

Desta forma, interpretou-se que elas adaptam a sexualidade para além do ato sexual, 

mantendo-a presente por toda vida. 

É nesse contexto, de influências sociais e culturais e de tentativas de adaptação, que as 

idosas vivenciam a sexualidade na velhice. 

O diagrama 05 expressa a condição causal, o contexto, a consequência e por fim, as 

condições intervenientes que possibilitaram a construção de um modelo teórico explicativo. 
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Diagrama 5 – Fenômeno: Vivenciando a sexualidade da mulher idosa, Marília, 2015. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Na TFD, a discussão com os autores é uma etapa de extrema importância, visto que a 

comparação do fenômeno interpretado com a literatura existente sobre o tema proporciona a 

identificação de pontos convergentes e divergentes, o que favorece novos questionamentos 

acerca do estudo e agrega conhecimento. 

Logo, na busca desse conhecimento, foi possível identificar que na categoria 

“Percebendo modificações do próprio envelhecimento e o do companheiro”, as idosas sentem 

que as modificações ocorridas pelo processo de envelhecimento nelas próprias e, 

principalmente, no companheiro, estão relacionadas com as perdas naturais desencadeadas 

nessa fase da vida, as quais levam a uma diminuição de frequência e desejos. Tais achados 

estão presentes em outro estudo, em que as idosas percebem as alterações no parceiro e 

relatam as incapacidades ocasionadas pelas doenças e medicamentos.
91

 

Tais modificações, presentes no envelhecimento, correspondem a uma fase da vida 

repleta de mudanças biológicas, psicológicas e sociais que podem influenciar a maneira como 

a idosa vivencia suas relações e sua sexualidade, sendo que esta última se modela pelo estilo e 

experiências de vida.
44 

Entre as transformações existem, as corporais, com diminuição da 

vitalidade, podem levar a sentimentos como vergonha e falta de ânimo, e consequentemente, a 

um afastamento social.
92

 

Na velhice, há maior chance de desenvolvimento de incapacidades, e entre casais 

idosos, a maioria dos homens desenvolve doenças graves primeiro do que a mulher, o que 

dificulta a manutenção de relações íntimas ou até mesmo ocasiona a perda do companheiro.
73

 

O homem idoso apresenta maior dificuldade para se adaptar às limitações do envelhecimento, 

principalmente aquelas de ordem sexual, como a impotência, a falta de desejo, os efeitos de 

medicamentos sob a função sexual, a presença de dores e limitações físicas.
93

 Em 

contrapartida, os homens desfrutam por mais tempo de uma vida sexual ativa e de boa 

qualidade, porém perdem para as mulheres em anos de vida sexual, devido às más condições 

de saúde. Em idosas, o baixo desejo, a secura vaginal, e a dor na penetração estão associadas 

com diminuição da satisfação sexual, mas geralmente não tornam uma mulher incapaz para 

exercer relações sexuais, já que a motivação dependente mais do parceiro ou fatores 

situacionais.
94

 

A forma de vivenciar o processo de envelhecimento sofre influências socioculturais e 

tem forte relação com as condições de vida, incluindo autonomia, dependência física e 

financeira, além dos aspectos religiosos e laços familiares. A concepção dos idosos acerca da 
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própria velhice envolve presença de doença, incapacidades, inaptidão para o trabalho e 

sentimento de perda da autonomia, porém a forma de viver essa etapa da vida é singular e 

depende de apoio afetivos, valores pessoais e redes sociais.
95

 

A compreensão e percepção dessas modificações variam entre os sujeitos, 

considerando as vivências individuais no curso de vida e as representações do envelhecimento 

para cada um. Ao estudar o sentido de envelhecer, Fernandes e Garcia
96

constataram que as 

mulheres identificam pontos negativos da velhice, porém compreendem que essa fase pode 

ser repleta de oportunidades. Em outro estudo, realizado com a mesma perspectiva, tem-se 

que, para muitos idosos, envelhecer constitui um processo natural e, quanto à sexualidade, as 

idosas relatam uma passividade frente aos problemas sexuais do companheiro, mas fazem 

uma associação de uma sexualidade satisfatória se comparada à fase jovem de vida.
97

 

A categoria “Ponderando que a sexualidade se mantém com o envelhecimento”, 

sinaliza que as alterações no envelhecimento não impedem vivências sexuais positivas. A 

literatura traz apontamentos que vão ao encontro do que foi referido pelas idosas 

entrevistadas, quando ponderam que a sexualidade se mantém com o envelhecimento, uma 

vez que a sexualidade é reconhecida como um componente que envolve sentimentos de 

atração e desejo em relação ao companheiro e que existe a possibilidade de desfrutar de uma 

vida sexual satisfatória se houver uma compreensão de que mudanças podem ocorrer com o 

envelhecimento.
98

Além disso, é possível explorar a sexualidade, viver novas experiências e 

aprender formas de expressão alternativas.
99

 

 As mudanças na sexualidade estão mais associadas à intensidade e frequência de 

atividades sexuais, porém há evidências de que o desejo e capacidade sexual permanecem e 

levam os idosos a procurarem intimidade em seus relacionamentos.
100

 O padrão de resposta 

sexual se modifica, porém os idosos conseguem se adaptar. As relações de sedução podem ser 

mais reconhecidas e praticadas do que a própria relação sexual.
101

 

 Anderson
102

 relatou que, para as idosas, o bem-estar físico e a harmonia entre o casal 

são aspectos essenciais para a vivência da sexualidade e concretização do ato em si. A 

satisfação sexual tem forte relação com a autoestima positiva, saúde mental e física, interação 

entre os parceiros, fatores que propiciam melhoras nos relacionamentos conjugais. 

A categoria “Apresentando dificuldades sociais e culturais na vivência da 

sexualidade”, traz o preconceito de forma evidente. Os dados pontuam que os estereótipos 

exercem grande influência na vivência da sexualidade pelas idosas. Há mulheres que se 

sentem pressionadas para atender as normas, e aquelas que não se rendem à rotulação. A 

sociedade brasileira priva os idosos de pensarem e exercerem sua sexualidade de forma 
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autônoma, fazendo com que os mesmos bloqueiem seus impulsos sexuais e afetivos e até se 

marginalizem.
103

 

A sexualidade e o envelhecimento estão permeados por histórias e memórias afetivas. 

Muitas vezes, essas vivências são pouco abordadas por aqueles que as vivem e mal 

interpretadas pelos que as escutam, incluindo os profissionais da saúde. Tal fato se justifica 

devido ao modelo assistencial vigente, que tem o olhar voltado para a doença. Assim, os 

profissionais possuem pouca aproximação com a saúde sexual do idoso e não estão 

capacitados para esse enfoque. Dessa forma, o envelhecimento passa a ser considerado como 

uma fase sem desejos e fantasias, repleto de doenças e pessoas assexuadas.
45

 

 Fernandes e Garcia
96

 defendem que o preconceito é formado a partir da visão 

sustentada, principalmente, pelos jovens, que consideram o envelhecimento uma experiência 

negativa por valer menos nas trocas sociais. Ainda, para profissionais de saúde e a sociedade, 

a relação entre sexo e sexualidade na velhice precisa avançar, o que demonstra que a 

concepção do idoso assexuado ainda permeia o nosso meio, mesmo na presença de novas 

tecnologias. A falta de informação e estudos para tratar a sexualidade como parte integrante 

do cotidiano torna mais difícil vivenciá-la de forma natural na terceira idade.
104

 

Existem idosos que vivenciaram o ato sexual de forma traumatizante na vida adulta e 

quando alcançaram a idade avançada optaram por não o praticar. Aqueles que, pela falta de 

companheiro ou por acreditarem que já não tem idade para praticar o sexo, acomodam-se e 

não exercem sua sexualidade.
44 

As experiências negativas em encontros sexuais, com 

frustrações, decepções e cobranças, afetam a autoestima e autoconfiança e podem levar a 

sentimentos de medo e preocupação com novos fracassos nas próximas relações.
105

 

Outro elemento que a sociedade julga importante para a vivência da sexualidade é a 

presença de um companheiro. Há uma visão positiva quando se tem apenas um único parceiro 

ao longo da vida e, se houver mais de um, há repressão. Dessa forma, idosos solteiros ou 

viúvos são impedidos de satisfazer suas necessidades sexuais e de ter qualquer contato 

íntimo.
106 

No presente estudo, as viúvas também não vêm possibilidades de vivência da 

sexualidade sem o companheiro. Vivem um luto prolongado, guardando na memória as boas 

vivências que tiveram, sem vislumbrar a continuidade das mesmas com outro parceiro. 

A viuvez traz modificações nos aspectos físicos, psicológicos e sociais na vida das 

idosas, ressignificando seu papel social e impondo novas funções.
107 

Nessa situação,a mulher 

busca manter uma postura discreta no que se refere a vestimentas e comunicação, mostrando 

sua submissão às regras sociais. Além disso, há uma tendência de viverem sozinhas, pois 
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compreendem que uma vida sem companheiro é a escolha mais adequada. São poucas aquelas 

que refazem sua vida afetiva.
108

 

Outro aspecto que reprime a sexualidade do idoso é a relação de dependência que 

estabelece com sua família, submetendo-se à opinião de seus familiares, principalmente 

quando residem sob o mesmo lar. O idoso se depara com suas atividades e relacionamentos 

controlados por sua família. Dessa forma, há dificuldade em expressar os seus desejos, pois há 

um espaço sem liberdade para exprimir os afetos.
109

 Isso se confirma neste fenômeno, uma 

vez que as idosas relatam o medo de se expor frente aos filhos e, no caso das viúvas, a 

preocupação com julgamentos, no que se refere a novos relacionamentos. 

A categoria “Buscando alternativas para adaptar a vivência da sexualidade” demonstra 

as ações e estratégias que as idosas utilizaram para lidar com o envelhecimento. Segundo 

Coelho et al.
42

, na terceira idade as modificações nas funções sexuais levam as idosas a expressarem 

sua sexualidade por outro meio além do coito, tendo preferências por carícias, toques, diálogo, abraços 

e troca de beijos para o alcance do prazer. 

Os sentimentos de carinho e amor levam a uma maior satisfação tanto para o indivíduo 

quanto para o casal, sendo que poucos consideram suas limitações. No caso das idosas, elas 

possuem uma tendência de diminuir a frequência da atividade sexual e passam a dar mais 

valor às relações afetivas que envolvem toque, respeito, romantismo, pois todos esses 

aspectos possibilitam prazer.
42,58 

Com o passar do tempo, é evidente que o casal tenha uma 

maior aproximação, com sentimentos baseados no companheirismo, e uma sexualidade vivida 

por meio de reinvenções e adaptações.
110

 

Em anos de convivência, o casal idoso estabelece uma relação de companheirismo, em 

que o parceiro valoriza sua mulher e elogia suas características femininas. Nesse contexto, a 

idosa sente-se amada, respeitada, compreendida, atraente, o que leva a uma maior 

aproximação com seu cônjuge, possibilitando um envolvimento maior entre eles e a 

ocorrência de relações amorosas prazerosas.
111

 

Percebe-se, também, que as idosas deste estudo utilizaram algumas estratégias para 

vivenciar a sexualidade na velhice, passando a frequentar redes de interação social, lazer, 

atividade física e manual. A idosa conquista sua liberdade e passa a descobrir o lazer através 

da inserção em grupos de convivência, bailes de terceira idade, clubes de viagens ou 

instituições sociais.
112

 

Essa capacidade adaptativa está diretamente relacionada à presença e utilização de 

recursos nos diversos momentos da vida. É tendência que a disponibilidade desses recursos 

aumente com o decorrer do tempo. Nessa perspectiva, Baltes criou a teoria de seleção, 
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otimização e compensação (SOC), considerando que durante toda a vida há a atuação desses 

mecanismos na produção de um envelhecimento adaptativo, e os ganhos e perdas resultam da 

interação entre os recursos ambientais e os recursos da pessoa.
113

 

Nessa teoria, a seleção compreende o desenvolvimento de metas, a otimização inclui a 

aplicação e manutenção de recursos internos e externos para atingir as metas e níveis altos de 

funcionamento, e a compensação envolve alternativas para manter o funcionamento. Ao 

perceberem que tem menos tempo de vida, os idosos fazem uma redistribuição e otimização 

de seus recursos, selecionando de forma mais sistemática suas metas e relacionamentos que 

ofereçam experiências emocionais mais positivas e significativas.
113

 

Quanto à influência da autoimagem na adaptação da sexualidade, constatou-se que 

quando há uma imagem mais positiva do corpo e da sexualidade, ocorre à redução dos 

sintomas da menopausa, como sono, humor deprimido, ansiedade, depressão, disfunções 

sexuais, e aumento da libido em idosas que exerciam atividades físicas regulares.
114

 

Além disso, Montemurro e Gillen
54, 

ao exploraras transformações na imagem corporal 

sexual das mulheres entre 20 e 68 anos, verificou-seque as mulheres entre 50 e 60 anos 

mostram maior aceitação de seu corpo e são menos influenciadas pelas pressões da sociedade, 

dessa forma se envolvem em experiências sexuais mais frequentes e de menor risco. 

Por fim, é preciso compreender que cada idosa precisa ser vista de forma holística, 

como ser que possui uma biografia singular e características próprias. O papel do profissional 

de saúde é trabalhar com a Clínica do Sujeito no ponto de vista individual, permitindo que o 

paciente alcance níveis altos de autonomia e de iniciativa, levando em consideração a forma 

que a pessoa se sente e também assumindo que seu corpo e sua dinâmica corporal possuem 

particularidades. O profissional deve estar centrado nos significados, afetos e singularidades 

de cada pessoa, que estão inseridas em determinado contexto social.
115

 

Além disso, é necessário repensar como o serviço de saúde está organizado, 

considerando a necessidade de se desenvolverem práticas específicas na atenção à saúde do 

idoso. Apesar de existirem grupos de terceira idade, percebe-se que estes não suprem as 

expectativas dos profissionais e das idosas, pois as propostas não dão conta das reais 

necessidades das usuárias que buscam as instituições, o que gera insatisfação por parte da 

população.
60

 

Quanto aos profissionais de saúde, estes apresentam dificuldades na gestão e 

operacionalização de estratégias efetivas que contemplem as prioridades das idosas, não 

apresentando preparação adequada para a assistência desse público. A qualidade na 

assistência é prejudicada, visto que os programas são construídos de forma independente das 
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particularidades e do contexto social da comunidade que deveriam caracterizá-los. Para 

promover uma assistência integral, os profissionais precisam ser capacitados acerca de 

temáticas específicas, condutas inovadoras, ações resolutivas e articuladas, enfatizando a 

promoção da saúde e envolvendo a corresponsabilização entre equipe e idosas. Dessa forma, é 

possível proporcionar avanços na vida da idosa em termos de funcionalidade, proteção, 

integração social e de saúde.
116
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A abordagem da sexualidade entre as mulheres idosas, principalmente na modalidade 

compreensiva, representa um grande desafio, visto que a sexualidade na velhice, 

especialmente da mulher idosa, é um assunto repleto de preconceitos, situação que acaba 

levando os idosos a abdicarem do seu prazer para atenderem às expectativas da sociedade. No 

que diz respeito ao método utilizado na pesquisa, houve favorecimento do alcance do objetivo 

do estudo, proporcionando o aprofundamento e imersão nos dados coletados, e possibilitando 

a clareza de como o fenômeno se comporta. Assim, esse estudo permitiu identificar como se 

dá a vivência da sexualidade na mulher idosa. Essa prática está presente e acontece em meio a 

modificações físicas e emocionais, dificuldades sociais e culturais. Nesse contexto, ocorre à 

busca de alternativas para a sua vivência, perpassando por processos adaptativos. 

A amostra foi constituída de idosas com maior grau de escolaridade, 

comparativamente com dados que abordam as características das mulheres idosos em geral 

que vivem no Brasil, e, por isso, pode-se considerar que elas também contam com maior 

acesso aos serviços de saúde para atendimento de suas necessidades. Depreende-se, 

entretanto, que não há valorização desses aspectos nos atendimentos à saúde. Apesar disso, as 

idosas conseguem encontrar formas de vivenciá-la de maneira saudável. 

Desse modo, espera-se que a sexualidade seja aceita como uma condição natural aos 

idosos, uma vez que faz parte da saúde e bem-estar. Para isso, é necessário que haja uma 

mudança de consciência e comportamento por parte dos familiares, dos próprios idosos e dos 

profissionais de saúde. A equipe de saúde, incluindo o enfermeiro, deve ser capacitada para 

um atendimento pautado na integralidade, com foco nos aspectos da sexualidade e educação 

sexual, por meio da qual se discutiriam os limites e as possibilidades para vivenciar a 

sexualidade de forma prazerosa, livre de preconceitos e de riscos à saúde, proporcionando 

uma melhor qualidade de vida. 

No atendimento de enfermagem, acredita-se na necessidade de proporcionar um 

ambiente favorável e com privacidade, respeitando ideologias e peculiaridades. Deve-se, 

também, evitar questionamentos com caráter discriminatório e mostrar compromisso com a 

saúde e com a melhoria da qualidade de vida da pessoa atendida. 

Os limites identificados no estudo se referem à dificuldade das idosas solteiras e 

viúvas em dialogar a respeito da sua vivência sexual. Além disso, na área da saúde, a 

produção cientifica traz o tema voltado à patologia e questões biológicas, o que dificulta o 
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necessário diálogo com a literatura. Além disso, observa-se que é desafio produzir pesquisa 

cientifica na abordagem da promoção e prevenção dos idosos, tanto no cuidado individual 

quanto coletivo.  

As dificuldades se relacionam, também, à circunscrição do estudo e a utilização da 

TFD, visto que desenvolver conceitos e interpretar a vivência das idosas demandou imersão 

nos dados e sensibilidade teórica apurada por parte do pesquisador.  

Ao perceber o significado que as idosas atribuem à sexualidade, é possível 

proporcionar um atendimento integral, contribuindo para que elas vivam com qualidade e 

satisfação pessoal.  

E necessário que o tema seja abordado em diversos momentos da graduação, para que 

os graduandos se familiarizem e sintam-se seguros para explorar em seus atendimentos esse 

aspecto tão importante e presente em todas as fases da vida. Os preconceitos precisam ser 

desmitificados por meio do conhecimento e educação em saúde, pois a sexualidade na velhice 

deve ser valorizada e abordada em todos os cenários. 

Por fim, os achados do presente estudo sugerem novas indagações, entretanto, a 

principal delas seria a investigação sobre as melhorias possíveis na sexualidade da mulher 

idosa ao contar com a presença e apoio de profissionais da saúde. 
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APÊNDICE A 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Título: Vivência da sexualidade pelas mulheres idosas 

 

Declaro que sou mestranda do curso de Pós-Graduação “Saúde e Envelhecimento” da Faculdade de 

Medicina de Marília e estou desenvolvendo esse estudo com a finalidade de verificar como as mulheres acima de 

60 anos estão vivenciando a sua sexualidade, sendo que essas informações, após analisadas poderão contribuir 

para ações de saúde voltadas ao bem estar das mulheres. Para tanto, preciso contar com sua valiosa contribuição 

no sentido de responder ao questionário anexo, o qual contém perguntas abertas referentes à sua vivência, 

percepção, conhecimento e atitude sobre sexualidade. Para sua segurança, informo que terá a garantia de: 

 

 Receber todas as informações que achar necessárias sobre a pesquisa a ser desenvolvida; 

 Ter sua identificação preservada; 

 Retirar seu consentimento em qualquer parte dos questionários sem problemas por este ato; 

 Não sofrer nenhum prejuízo por minha participação; 

 Ser informado (a) dos resultados dos estudos; 

 Ser esclarecido de qualquer dúvida por meio de contato com o pesquisador responsável; 

 Sua participação não implicará em custos financeiros para você ou para o sistema de saúde. 

É importante que saiba que os resultados do estudo podem ser divulgados em eventos científicos ou 

publicados em revista científica. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre 

em contato com o Comitê de Ética em pesquisa – Av Monte Carmelo, 800. Tel: 34021827. 

Caso possa colaborar com o estudo, para atender as exigências éticas de pesquisa com seres humanos queira, 

por favor, preencher o termo de consentimento. 

 

Eu _________________________________________________________ portador do RG nº 

__________________________ após ter sido informado (a) sobre o trabalho, concordo em participar do mesmo. 

 

Assinatura do entrevistado: _____________________________ 

RG: __________________________________ 

 

 

 Marília,____ de __________________de 2014. 

Pesquisador responsável 

Renata Fernandes do Nascimento 

Coren ; RG: 475931683 

Tel: (19) 98271 0072  

 e-mail: renatafnascimento@hotmail.com 

mailto:renatafnascimento@hotmail.com
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APÊNDICE B  

Instrumento de Coleta de Dados 

 

A – Identificação 

 

1. Qual a sua idade? (anos completos) _________________ anos 

 

2. Sexo: (   )           1-Fem    2- Mas 

 

3.  Estado Marital (   ) 

1: Solteiro 2: Casado 3: Mora junto 4:  Separada/ Divorciada 5: Viúva 

 

4. Até que ano da escola você estudou: (   ) 

1: Analfabeto/ Ensino Fundamental Incompleto; 2: Ensino Fundamental Completo/ 

Ensino Médio Incompleto; 3: Ensino Médio Completo; 4: Ensino Superior Incompleto; 5: 

Ensino Superior Completo 

 

5. Qual sua religião: (   ) 

1: Católica; 2: Evangélica; 3: Espírita; 4: Protestante; 5: Sem religião; 6: 

Outra:__________ 

 

6. Qual a sua profissão (   ) 

1: Comércio/ Indústria; 2: Rural; 3: Prestador de serviços; 4:Outra (especifique) 

:___________ 

 

7. Está trabalhando atualmente: (   ) 

1: Sim       2: Não      

 

Em caso afirmativo, qual a atividade? ___________ 

 

8. Renda Familiar: __ (salários mínimos) 

 

9. Tem filhos: (   ) 

1: Sim      2: Não 
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10. Com quem mora: _______________ 

 

11. Você tem alguma doença de base? 

1: Sim     2: Não           Se sim, qual? ________________ 

 

11.  Você faz uso de medicamentos?  

1: Sim     2: Não  Se sim, qual? _______________ 

 

12. O companheiro faz uso de medicamentos? 

1: Sim     2: Não             Se sim, qual? _______________ 

 

13. Você faz reposição hormonal? 

1: Sim    2: Não 

 

14.  Você tem dores?  

1: Sim    2: Não            Se sim, em qual local do corpo? _____________ 

 

 Avaliação de queixa de dor 

14.1 Apresenta dor em alguma região do corpo: ( a ) sim   (b ) não. Especificar a 

região:.......................................................................................................................... 

14.2  Se o idoso apresentar dor: 

Nota zero - Dor ausente ou sem dor    ( a ) 

Nota três - Dor presente, havendo períodos em que é esquecida     ( b ) 

Nota seis - A dor não é esquecida, mas não impede exercer atividades da vida diária  ( c ) 

Nota oito - 
A dor não é esquecida, e atrapalha todas as atividades da vida diária, exceto 

alimentação e higiene    ( d ) 

Nota dez - 
A dor persiste mesmo em repouso, está presente e não pode ser ignorada, sendo o 

repouso imperativo   ( e ) 
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2. Classificação Econômica  

 

 Quantidade de Itens 

0 1 2 3 4 ou + 

Televisão em cores  0 1 2 3 4 

Rádio 0 1 2 3 4 

Banheiro 0 4 5 6 7 

Automóvel 0 4 7 9 9 

Empregada mensalista 0 3 4 4 4º 

Máquina de Lavar 0 2 2 2 2 

Vídeo Cassete e\ou DVD 0 2 2 2 2 

Geladeira 0 4 4 4 4 

Freezer 0 2 2 2 2 

 

 

Grau de Instrução do Chefe da Família 

Analfabeto/ Fundamental 1 Incompleto 0 

Fundamental 1 Completo/ Fundamental 2 Incompleto 1 

Fundamental 2 Completo/ Médio Incompleto 2 

Médio Completo/ Superior Incompleto 4 

Superior Completo 8 

3. Avaliação subjetiva da saúde 

 

 Em geral diria que sua saúde é: (  ) ótima  (  ) boa  (  ) regular (  ) má 

 (  ) péssima  (  ) não sabe  

 

 

 Problemas de saúde no momento da entrevista 

a- Reumatismo [  ] interfere na vida [  ] não interfere[  ] 

b- Asma, bronquite ou DPOC  [  ] interfere na vida [  ] não interfere[  ] 

c- Má circulação [  ] interfere na vida [  ] não interfere[  ] 

d- Diabetes [  ] interfere na vida [  ] não interfere[  ] 

e- Pressão alta [  ] interfere na vida [  ] não interfere[  ] 
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f- Obesidade [  ] interfere na vida [  ] não interfere[  ] 

g- Derrame [  ] interfere na vida [  ] não interfere[  ] 

h- Incontinência urinária [  ] interfere na vida [  ] não interfere[  ] 

i- Insônia [  ] interfere na vida [  ] não interfere[  ] 

j- Catarata [  ] interfere na vida [  ] não interfere[  ] 

k- Problemas de coluna [  ] interfere na vida [  ] não interfere[  ] 

l- Hipotensão ortostática [  ] interfere na vida [  ] não interfere[  ] 

m- Diminuição auditiva [  ] interfere na vida [  ] não interfere[  ] 

n- Diminuição visual [  ] interfere na vida [  ] não interfere[  ] 

o- Outras doenças: _____________________ 

 

 

 

 

B – Questões abertas 

 

 

 

1) Fale-me como é para você viver a sexualidade nos dias atuais.  

 

 

2) De seu ponto de vista, o que é a sexualidade nessa fase de vida? 

 

 

3) O que você pensa que pode melhorar na sua sexualidade? 
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ANEXO A 

Parecer Consubstanciado do CEP 
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