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RESUMO 

 

Este estudo busca analisar o comportamento no cotidiano das mulheres na terceira 

idade em relação à sexualidade e autoestima. Durante a elaboração do tema 

proposto, foram delimitados como objetivos específicos, responder as seguintes 

perguntas; Quais os fatores que interferem na autoestima e sexualidade das 

mulheres na terceira idade? Porque as mulheres enfrentam mais dificuldades com a 

sexualidade e autoestima na terceira idade? Como método de pesquisa, trata-se de 

uma revisão integrativa, acerca do comportamento das mulheres na terceira idade 

em relação a sexualidade e autoestima. Os resultados e discussão apontam que, as 

pessoas estão vivendo mais, atingindo cada vez mais a terceira idade. Porém, tendo 

que enfrentar alguns desafios, que terminam por prejudicar e impedir que esse 

processo ocorra de forma tranquila e prazerosa. Cercados por dificuldades próprias 

e fisiológicas do envelhecimento, e de preconceitos desafiadores, que vão desde 

tabus, conceitos sobre moralidade recebidos e estipulados pela sociedade ao longo 

da vida, padrões de beleza e juventude impostos como base para a construção da 

sexualidade e autoestima das pessoas idosas. A literatura diz, que as mulheres são 

as mais afetadas durante o envelhecimento e, que além dos fatores já citados, 

precisam driblar o tal do climatério, que para algumas, o termo não é bem 

compreendido, sendo esse um fator a mais para o enfrentamento desta etapa. 

Portanto, mediante as informações, percebe-se a necessidade de um olhar mais 

empático e sensibilizador, em especial para as mulheres na terceira idade, por parte 

dos profissionais da saúde, melhorando a qualidade da promoção e educação em 

saúde, exercida por eles, fazendo valer as atribuições e responsabilidades que lhes 

são atribuídas. Com o objetivo de informar e desmistificar preconceitos e conceitos 

errados sobre o processo de envelhecer.   

 
Palavras-chave: Sexualidade. Envelhecimento. Terceira idade. Mulheres. 
Autoestima. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Infelizmente, a beleza e a juventude, ainda são vistas pela sociedade como 

atributos primordiais para a valorização dos indivíduos. O que pode ser bastante 

doloroso para aqueles que já não são tão jovens, como as pessoas na terceira 
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idade. O número de pessoas idosas vem crescendo, e torna-se cada vez maior a 

necessidade de estudos que abordem as dificuldades envolvidas por eles e como 

enfrenta-las sem tantos sofrimentos. Viver em grupos e ser aceito pelos demais faz 

parte das necessidades humanas, sentir-se rejeitado ou excluído pode causar-lhes 

sentimentos de tristeza, pensamentos negativos da própria imagem, contribuindo 

para o isolamento, perda da autoestima e da qualidade de vida dos indivíduos. As 

mulheres são as que mais sofrem com os conceitos sobre beleza e juventude, 

impostos pela sociedade. Ao chegarem no  período do climatério , podem enfrentar 

mais dificuldades, principalmente com o fim da capacidade de gerar filhos. Ao longo 

de décadas a sexualidade feminina esteve associada ao aparelho reprodutor. Isto é, 

se ela não pode mais ter filhos, sexualidade não importa. Sabe-se que, com o 

envelhecimento acontecem tanto as transformações físicas quanto as emocionais, 

sendo vistas por alguns como barreiras para continuar a explorar sua sexualidade. E 

como se não bastasse, recaem sobre o sexo feminino, os fatores hormonais, 

considerado uma dificuldade a mais para as mulheres. Compreende-se que ocada 

um responderá de forma singular ao envelhecimento e suas adversidades, e que os 

fatores de interferência  tem o seu peso para cada pessoa. Sendo assim, percebe-se 

a importância para que as pessoas sejam melhor informadas sobre as 

transformações que acompanham o processo de envelhecer, reduzindo o 

desconforto e angústias vividas por elas. Considerando uma maior dificuldade 

enfrentada pelas mulheres, com relação à autoestima e sexualidade vêm as 

perguntas. Quais os fatores que interferem na autoestima e sexualidade das 

mulheres na terceira idade? Porque as mulheres enfrentam mais dificuldades com a 

sexualidade e autoestima  na terceira idade? Sendo assim, este estudo teve como 

objetivo, analisar o comportamento no cotidiano das mulheres na terceira idade em 

relação a autoestima e  sexualidade  através de uma revisão de literatura em artigos 

nos últimos dez anos. 

 
METODOLOGIA 
 

Trata-se de uma revisão integrativa, que busca analisar o comportamento no 

cotidiano das mulheres na terceira idade em relação à sexualidade e autoestima. A 

revisão integrativa é um método que viabiliza uma quantidade de informações 

significativas, facilitando o acesso de conhecimentos atualizados, de uma forma 

mais rápida e resumida, para que os profissionais apliquem e melhorem a qualidade 
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de suas praticas. (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). Para realizar essa pesquisa 

foram utilizados os seguintes descritores: sexualidade, terceira idade, 

envelhecimento, mulheres e autoestima. As bases de dados utilizadas para essa 

pesquisa foram LILACS e SCIELO. Os artigos foram selecionados nos meses de 

outubro e novembro de 2015, com um universo de 138 artigos, sendo que apenas9 

artigos selecionados obedeceram aos seguintes critérios de inclusão: ser artigo 

original, ter sido publicado entre os anos de 2006 a 2015, tratar do tema autoestima 

e sexualidade em mulheres na terceira idade, estar na língua portuguesa. Foram 

excluídos os trabalhos que não correspondiam aos critérios de inclusão, ou seja, 

fora dos descritores, publicados antes de 2006 e de língua estrangeira. Após a 

seleção inicial dos artigos foi realizada uma criteriosa análise dos textos. 

Posteriormente os selecionados foram discutidos em três categorias temáticas: 

mulheres na terceira idade; autoestima das mulheres na terceira idade; sexualidade 

das mulheres na terceira idade.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 
Mulheres na terceira idade 
 

A sociedade em que vivemos tende a exaltar as aparências, a juventude, a 

força e a capacidade do individuo de ser útil. Menosprezando a riqueza e maturidade 

das experiências vividas, que os mais velhos podem oferecer. Segundo estudos, as 

mulheres em particular, são alvos de maior preconceito. Para a sociedade se a 

mulher chega ao climatério e perde a capacidade de reproduzir, é sinal que ela 

encerrou seu ciclo como mulher. Houve uma época em que a vida das mulheres 

acabava junto com o fim reprodutivo (BERNI; LUZ; KOHLRAUSCH, 2007). 

 

O País está envelhecendo, e, a necessidade de se pesquisar sobre esse novo 

contexto para a longevidade com qualidade, tornou-se ainda mais relevante. 

Envelhecer faz parte do ciclo natural da vida, porém marcado por algumas 

dificuldades a serem superadas e melhor compreendidas. Segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), a definição para considerar que uma pessoa está 

envelhecendo em plena atividade, é preciso que ela tenha acesso à saúde de 

qualidade, favorecendo sua participação e segurança para melhorar a qualidade de 

vida conforme se torne mais velhas (CAMPOS; FERREIRA; VARGAS, 2015). 
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Este estudo não tem por finalidade o aprofundamento sobre o conceito de 

climatério, até porque não é a principal proposta do título. Mas, fazer uma breve 

explanação, sobre uma particularidade que afeta de forma significativa, a vida das 

mulheres na terceira idade, tanto do ponto de vista físico quanto psicológico. 

Influenciando a autoestima e sexualidade da mulher. No entanto, continuaremos 

exemplificando e mostrando algumas teorias sobre o assunto, para melhor 

compreensão das mulheres nessa fase da vida, considerada por muitas tão difíceis 

de ser enfrentada. 

 

 
 De acordo com pesquisas, a estimativa de vida das mulheres aumentou, 

atingindo maior longevidade durante o envelhecimento, e com isso também, o tempo 

de convivência no período de vida da mulher chamado de climatério, onde 

acontecem varias transformações hormonais, que resultam em modificações físicas 

e emocionais, e que são mais negativas para algumas, de acordo com as influências 

socais e culturais a que são submetidas. Nesse período, algumas mulheres 

costumam realizar tratamentos com reposição hormonal, para alívio dos sintomas 

provocados pelo climatério. Diante disso, se faz necessário uma nova abordagem 

sobre essa fase de vida da mulher, para que se descontrua esta visão negativa e 

que o tratamento não precisa ser unicamente medicamentoso. É preciso que se 

ampliem as formas de atendimento a mulher, ajudando-a na troca de experiências, 

dentro de uma avaliação que perceba a mulher em sua totalidade, considerando 

suas emoções, crenças, fatores sócio econômicos, proporcionando a ela bem estar, 

autovalorização e autoestima, para que possa viver com saúde e dignidade (BERNI; 

LUZ; KOHLRAUSCH, 2007). 

 
Sem as devidas informações sobre o climatério, a maior parte das mulheres 

sofrem caladas, as dificuldades nessa fase do ciclo feminino. A mulher enquanto 

fértil, bela e jovem é muito mais valorizada, essa tríade faz com que ela construa 

pensamentos autodestrutivos sobre suas capacidades (BERNI; LUZ; 

KOHLRAUSCH, 2007). Com isso, tais valores levam a mulher a formar ideias 

pessimistas com relação ao período e as modificações pelas quais são envolvidas 

durante o climatério, contribuindo para o fortalecimento dos medos e inseguranças 

nutridos por elas (BERNI; LUZ; KOHLRAUSCH, 2007). 



7 

 

 

Climatério é caracterizado pelo período em que ocorre uma redução 

progressiva da função ovariana, sendo a fase da vida biológica da mulher que 

determina a passagem do período reprodutivo para o não reprodutivo. É constituído 

por três períodos que se dividem em: pré-menopausa (início do declínio da função 

dos ovários até à menopausa) peri-menopausa (período que inclui a pré-menopausa 

e pós-menopausa) e período pós-menopausa (período que tem início com a última 

menstruação).O Ministério da Saúde estabelece a faixa etária entre 40 e 65 anos 

para o climatério (BERNI; LUZ; KOHLRAUSCH, 2007). 

 

Para muitas mulheres, esse pode ser um período de muito sofrimento. Apesar 

da maioria dos sintomas do climatério estarem associados a privação de 

substâncias que regulam o sistema reprodutor da mulher, outras condições 

interferem e diferenciam esse período de transição de uma mulher para outra, que 

vão desde fatores inerentes a cultura, crenças, ambiente em que se desenvolveu, 

estilo de vida, características emocionais e outros (BERNI; LUZ; KOHLRAUSCH, 

2007). 

 

As transformações ocorridas no climatério são fisiológicas e fazem parte do 

ciclo de vida da mulher, em um determinado período da vida, e não envolve apenas 

sintomas hormonais. Segundo pesquisas, observa-se por outro lado o climatério ser 

tratado como doença. As abordagens bibliográficas se limitam mais as questões 

sintomatológicas, emitindo certa relação desse período considerado normal, com 

estado de doença para a mulher, que do ponto de vista médico, precisa de 

tratamento (BERNI; LUZ; KOHLRAUSCH, 2007). 

 

 
 De acordo com pesquisas, as mulheres estão vivendo mais, e com isso 

passarão muito mais tempo no climatério. Diante disso, se faz necessário uma nova 

abordagem sobre essa fase de vida da mulher, para que se descontrua esta visão 

negativa e que o tratamento não precisa ser unicamente medicamentoso. É preciso 

que se ampliem as formas de atendimento a mulher, ajudando-a na troca de 

experiências, dentro de uma avaliação que perceba a mulher em sua totalidade, 

considerando suas emoções, crenças, fatores sócio econômicos, proporcionando a 
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ela bem estar, autovalorização e autoestima, para que possa viver com saúde e 

dignidade (BERNI; LUZ; KOHLRAUSCH, 2007). 

 

 
 Estudos realizados com algumas mulheres relatam que elas não 

compreendem muito bem, e nem sabem diferenciar os termos climatério de 

menopausa, para algumas é tudo a mesma coisa, e outras não sabem nem do que 

se tratam tais palavras. Desse modo, podemos ter em mente que as informações 

dadas, durante a assistência em saúde, não foram suficientes, principalmente 

quanto aos termos científicos utilizados para a explicação sobre um assunto que é 

de extrema importância para as mulheres (BERNI; LUZ; KOHLRAUSCH, 2007). O 

conhecimento sobre o climatério e as transformações, que acontecem com as 

mulheres nessa fase da vida, é muito importante para a saúde e qualidade de vida 

feminina. 

 
 

Podemos observar, através de estudos, que além dos fatores genéticos 

herdados, o contexto e a percepção do indivíduo sobre o processo de envelhecer, 

podem ser citados como fatores coadjuvantes para a qualidade de sua saúde. Isso 

tem a ver com a magnitude sobre o conceito de que a saúde do indivíduo pode ser 

afetada pelas condições psicológicas de cada pessoa, incluindo o nível de 

autonomia, e maneira de se relacionar com as pessoas, e o meio em que vive 

(CAMPOS; FERREIRA; VARGAS, 2015). 

 
 

É de suma importância que as pessoas possam ter acesso a todas as 

informações possíveis sobre o processo do envelhecimento, para que essa etapa 

possa     ser vista de maneira natural e sem sofrimento por todos os indivíduos. 

Como diz estudos voltados para o envelhecimento, tal realidade é considerada um 

desafio a ser alcançado, de modo que essa compreensão possa fazer parte de uma 

nova realidade na vida das pessoas, entendendo o envelhecimento como uma fase 

que pode ser vivida de forma saudável, e prazerosa (CAMPOS; FERREIRA; 

VARGAS, 2015). 

 
Fazendo referência ao tema da pesquisa em estudo, torna-se imprescindível 

abordar levantamentos relacionados à saúde e expectativa de vida da mulher na 
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terceira idade. De acordo com pesquisas, para avaliar o envelhecimento ativo em 

relação ao gênero, as mulheres foram consideradas as mais vulneráveis para o 

desenvolvimento de depressão, incapacidade funcional, problemas com relação aos 

distúrbios cognitivos, ideias pessimistas quanto à saúde, e com isso, mais 

propensas a dependência funcional, quando comparadas com o sexo masculino. Os 

fatores que interferem e condicionam as diferentes respostas entre homens e 

mulheres, com relação ao envelhecimento ativo e a qualidade de vida, estão 

diretamente associados aos valores, pelo qual o indivíduo foi submetido ao longo de 

sua vida, que vão desde o meio social, cultural, educação, crenças e outros, que 

podem contribuir de forma a restringir ou favorecer uma velhice mais interativa e 

com qualidade (CAMPOS; FERREIRA; VARGAS, 2015). 

 

Não podemos deixar de dar relevância no que se refere ao envelhecimento 

ativo, por conta de que uma boa qualidade no envelhecer, pode contribuir para 

idosos mais participativos, reduzindo incapacidades tanto físicas quanto emocionais, 

fortalecendo formação da autoimagem dos idosos, autoestima e sexualidade. 

Segundo estudos realizados com um grupo de idosas, constatou-se que mulheres 

economicamente estáveis, com vida social mais ativa, e com participação em grupos 

comunitários, apresentaram maiores chances de envelhecer de forma mais ativa e 

saudável. No entanto pesquisas feitas evidenciaram uma prevalência alta em 

acidentes, como quedas, em idosas, sendo ainda maior em mulheres da terceira 

idade com mais de 75 anos (CAMPOS; FERREIRA; VARGAS, 2015). 

 

Por tanto, pesquisas precisam continuar sendo feitas, sobre o envelhecimento 

ativo. Dados retirados com número de idosas podem não satisfazer resultados que 

confirmem as pesquisas, ou até mesmo o número de mulheres para avaliação não 

terem sido suficientes. No entanto, havia  muitas mulheres durante as pesquisas que 

não participavam de nenhum grupo e se mantinham bem. Pode ser também que as 

mulheres idosas, tenham certa tendência em omitir ou costumem exagerar ao 

prestar informações sobre suas atividades sociais (CAMPOS; FERREIRA; VARGAS, 

2015). 

 
Mulheres querem ser respeitadas com igualdade de gênero, por todas as 

pessoas e principalmente por seus familiares. No dia a dia, buscam viver bem com 
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as pessoas que a cercam. Sabem que existe a necessidade de superarem as 

próprias dificuldades de sua essência como mulher e as que lhe são impostas. 

Quando lhe são dadas demonstrações de carinho, atenção e admiração pelo que 

elas representam e fazem, sentem-se autoconfiantes e autônomas de suas 

escolhas. As mulheres quando se sentem capazes de serem produtivas, que 

alimentam objetivos de vida, que se veem úteis futuramente, que são seguras de 

suas capacidades, que costumam reagir bem às dificuldades, e emocionalmente 

confiantes, tem mais chances de manter a saúde e o equilíbrio de suas emoções 

(ZAMPIERI et al., 2009). 

 

Sentimentos negativos e positivos são aflorados entre as mulheres no 

climatério, e na fase do envelhecimento, mas isso não significa que elas não possam 

extrair coisas boas desse momento, que parece ser tão difícil para muitas, 

construindo a partir de então, um outro olhar com possiblidades de uma vida nova. 

Com o passar dos anos, a uma tendência para perda da firmeza da pele, diminuição 

da capacidade funcional e força física, no entanto é possível viver com satisfação 

durante a vida, mediante as transformações do envelhecimento (ZAMPIERI et al., 

2009). 

 

Apontam pesquisas que, mesmo com todos os conflitos que envolvem as 

mulheres no climatério, a maior parte delas, compreende que isso faz parte dessa 

transformação que é singular ao sexo feminino. E que as experiências vividas por 

cada uma nessa fase é única, e vai depender também da educação, meio social e 

cultura adquirida, e que é perfeitamente possível manter um cotidiano ativo, 

preservar a feminilidade e a sexualidade com o parceiro, se compreender que isso é 

fisiológico e não uma doença. Por isso esse período da vida da mulher deve ser 

avaliado levando em consideração as particularidades de cada uma, além do meio 

em que se desenvolveu cultura e educação recebida (ZAMPIERI et al., 2009). 

 

Segundo pesquisas com mulheres em processo de envelhecimento e no 

climatério, foram descritos por elas sentimentos de isolamento, independente de 

estarem acompanhadas ou não. Porém, observou-se que tais sentimentos eram 

mais profundos em mulheres que por alguma razão não tinham mais companheiros 

e moravam sozinhas. Após o passar dos anos elas conseguiam superar as 
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angústias, depois de se sentirem mais maduras e terem partilhado de coisas novas 

na vida. As transformações necessárias para o crescimento pessoal acontecem do 

indivíduo com ele mesmo e suas experiências. Através das lutas e vivência diárias 

por um lugar ao sol, o ser humano constrói sua autoafirmação (ZAMPIERI et al., 

2009). 

 
Ainda de acordo com estudos, feito com algumas mulheres nessa fase da 

vida,  que fizeram parte de uma pesquisa, relataram a falta de tempo para pensar na 

própria vida, mas que isso não as desanimou, e serviu de incentivo para que 

buscassem mais independência. As mulheres atribuíram a conquista de autonomia 

depois de resistirem às pressões impostas a elas pela sociedade e também por 

familiares, as conquistas profissionais e econômicas, e aceitação da própria 

identidade. A felicidade para elas era viver com liberdade sem nenhum tipo de 

repressão. A independência da mulher proporciona maior liberdade de expressão 

em ambientes públicos, não se importando tanto com julgamentos sobre elas, 

conferindo-lhes um novo espaço com direito de exercer seu direito como cidadão, 

valorizada como profissional e com mais chances de outras realizações (ZAMPIERI 

et al., 2009). 

 

Conclui-se que nessa fase da vida das mulheres, para que se sintam mais 

felizes e seguras para a busca de suas realizações, tanto profissional quanto 

emocional, que é importante continuar a manter um circulo de amizades, onde as 

trocas de afeto e informações possam ser partilhadas entre  elas. Com isso é 

preciso batalhar para que as mulheres tenham seus direitos garantidos, relativos a 

todas as suas necessidades como cidadã, desde os direitos sociais, trabalhistas, 

comportamental, assistência a saúde, reforçando e criando políticas públicas 

voltadas para a ampliação de sua autonomia, nesse período de transição e 

autoafirmação da mulher, em especial no climatério (ZAMPIERI et al., 2009). 

 
Autoestima das mulheres na terceira idade 
 

Pesquisas apontam o crescimento do número de idosos em todo o mundo, 

sendo o Brasil o sexto país a apresentar uma das maiores taxas de longevidade 

(IRIGARAY; SCHNEIDER, 2008). A idade estipulada para uma pessoa ser 

considerada idosa, é feita de acordo com a classificação de desenvolvimento de 
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cada país. Não é a toa que estudos publicados sempre relacionam as condições de 

envelhecimento de uma pessoa com a situação socioeconômica em que viveram. 

Em países desenvolvidos uma pessoa é chamada de idosa a partir de 65 anos, e 

nos países em desenvolvimento 60 anos (IRIGARAY; SCHNEIDER, 2008). 

As diferentes faixas etárias para a classificação da terceira de idade são 

escolhidas de acordo com a qualidade de vida onde essas pessoas se 

desenvolveram ao longo de sua trajetória. Com isso, observou-se a necessidade da 

construção de ambientes e instituições específicas para convivência e apoio aos 

interesses inerentes das pessoas na terceira idade. Para obter acesso a esses 

espaços, e se beneficiarem dos programas desenvolvidos, é primordial que a 

pessoa esteja na faixa etária que o faz ser considerado idoso (IRIGARAY; 

SCHNEIDER, 2008). 

 
Segundo pesquisas, é comum as queixas de pessoas idosas quanto a solidão 

e a diminuição ou perda de sua autoestima, gerando tristeza e isolamento social. É 

importante para a autoestima das pessoas idosas, que elas continuem suas vidas e 

sejam estimuladas para isso, de modo que venham a se sentirem úteis e 

contribuintes para o crescimento delas e, do meio social a qual estão inseridas. Uma 

das propostas oferecidas para fomentar e incentivar a atuação das pessoas idosas, 

e com isso se manterem ativas, com saúde e emocionalmente bem, restaurando a 

cidadania e o convívio social, foi a criação de instituições universitárias para pessoas 

na terceira idade (IRIGARAY; SCHNEIDER, 2008). 

 

 Sentir-se aceito e valorizado são condições essenciais para a construção de 

laços afetivos entre as pessoas em qualquer fase da vida, a rejeição e não 

valorização pode  proporcionar isolamento para a pessoa idosa. A criação específica 

de espaços para idosos tem como proposta a ressocialização das pessoas na 

terceira idade, fazendo com que elas sejam libertadas dos preconceitos enraizados 

ao envelhecimento, e com isso estimular no idoso uma imagem positiva sobre si, 

recuperando a autoestima e capacidade de cuidar da própria vida com mais 

autonomia e independência (IRIGARAY; SCHNEIDER, 2008). 

 

As transformações físicas e emocionais ocorridas na terceira idade podem 

gerar problemas que dificultem a exploração de suas capacidades e habilidades, 
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havendo uma necessidade de reeducar o idoso para aprender e ter uma vida mais 

produtiva, superando as dificuldades apresentadas, e possibilitando uma vida ativa e 

com saúde o mais normal possível. O trabalho de socializar os idosos não deve ser 

apenas de diversão, mas, que lhe devolvam a autoestima e condição de continuar 

sendo produtivo, mesmo com todas as limitações. O conhecimento da própria 

condição como pessoa e possibilidade de reconhecer e poder continuar sendo ativo 

em todos os aspectos, através do próprio comando de sua vida, resgatando a 

autoestima e realização de seus interesses, é respaldado pelos programas de 

educação continuada permanente (IRIGARAY; SCHNEIDER, 2008). 

 

A mulher costuma enfrentar algumas dificuldades na terceira idade, pelos 

próprios fatores intrínsecos a sua fisiologia feminina, que são modificações 

hormonais que podem interferir e gerar alterações, tanto físicas quanto emocionais, 

afetando com isso sua autoestima, sem contar com os preconceitos aos quais são 

submetidas. No entanto, estudos realizados informam que as mulheres estão 

frequentado muito mais as salas de aula, nos cursos de nível superior, em uma 

quantidade maior do que homens(IRIGARAY; SCHNEIDER, 2008). 

 

Podemos percebe que as mulheres da terceira idade estão mais atuantes e 

participativas na busca pelo conhecimento. Segundo pesquisas, as mulheres idosas 

estão procurando frequentar as universidades, para se sentirem socialmente 

inseridas, e com isso, conquistarem além de novas amizades, informação, 

entretenimento, e mais cultura. Tais resultados das respectivas pesquisas mostram 

coerência com estudos realizados na área de geriatria, que definem como principais 

buscas, pelas mulheres idosas, o retorno às salas de aula em centros universitários, 

o desejo por novos aprendizados, se conhecerem e se desenvolverem socialmente, 

ao mesmo tempo em que se divertem (IRIGARAY; SCHNEIDER, 2008). 

 

Nota-se muitas  vezes em anúncios  de televisão, revistas e outdoor 

espalhados pela cidade, propagandas de produtos que cultuam a beleza e a 

juventude, e ao mesmo tempo fazem referências depreciativas a pessoas na terceira 

idade. Envelhecer pode ser para muitos um processo de desconstrução da 

autoimagem e dos valores sobre a própria vida, que pode interferir de forma tanto 
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negativa como positiva. A construção da autoestima pelo indivíduo depende da 

imagem que ele faz sobre si (MAZO; CARDOSO; AGUIAR, 2006). 

Fazer algo que gosta e se manter em movimento, são essenciais para 

alimentar sentimentos bons sobre a vida. Mulheres idosas que demonstram 

aceitação sobre a sua aparência, foram consideradas mais felizes e conviviam 

melhor com as transformações do envelhecimento, sem perder sua autoestima e, as 

que praticavam alguma atividade física, apresentavam mais satisfação com sua 

imagem, refletindo na formulação de sentimentos positivos sobre si e na sua saúde 

(MAZO; CARDOSO; AGUIAR, 2006). 

 

A motivação e a capacidade de superar dificuldades que surgem com a 

chegada do envelhecimento estão relacionadas com a autoestima. E isso está 

sendo cada vez mais estudado tanto no Brasil como em outros países. A facilidade 

com que muitos idosos se adaptam as transformações do envelhecimento e também 

para superar problemas é designada por resiliência. No entanto, são considerados 

para avaliar um indivíduo com tais atributos, fatores socioeconômicos, psicológicos, 

cultura e meio no qual se desenvolveu, e não somente que ele nasceu assim 

(FERREIRA; SANTOS; MAIA, 2012). 

 

As pessoas idosas estão sujeitas a muitas mudanças, e com isso respostas 

físicas e de ordem emocionais podem interferir de formas variadas de uma pessoa 

para outra. O indivíduo que ao longo da vida conseguiu viver em melhores 

condições socioeconômicas, culturais, e manteve relações saudáveis de afeto, tem 

sua autoestima mais fortalecida, em resposta aos entraves na senilidade. Porém, 

isso não quer dizer que uma pessoa assim, não terá problemas durante a velhice, 

mas que ela tem mais chances de superá-los, como se tivessem tomado uma vacina 

e se tornado mais resistentes ao que possa lhe fazer mal (FERREIRA; SANTOS; 

MAIA, 2012). 

 

Percebe-se que as mulheres com maior grau de escolaridade, tendem a 

desenvolver uma melhor autoestima e apresentam mais ferramentas de defesa 

perante as adversidades enfrentadas na velhice. A educação escolar e o grau de 

escolaridade, que o indivíduo recebeu é considerado um coadjuvante para a 

formação do bem estar emocional, dando-lhe a ele mecanismos de defesa e auto 



15 

 

ajustes para que possam viver com mais harmonia, e, equilibrados emocionalmente 

(FERREIRA; SANTOS; MAIA, 2012). 

 
Segundo pesquisas as mulheres estão buscando cada vez mais as redes de 

socialização, melhorando assim a autoestima e as atitudes de enfrentamento na 

terceira idade. A autoestima está sendo considerada um fator primordial para 

alimentar a capacidade de resposta das pessoas nesse período da vida, frente as  

dificuldades diárias encontradas, que se tornam mais sensíveis durante o processo 

de envelhecimento. Desse modo, pode se considerar a autoestima um fator de 

proteção, promotor da saúde, que ajudam a combater os efeitos nocivos no que se 

refere ao estresse do cotidiano, reduzindo os pensamentos negativos, e 

proporcionando ao idoso uma vida longa com qualidade (FERREIRA; SANTOS; 

MAIA, 2012). 

 

 Estudos, realizados com pessoas idosas, mostram que, mesmo com todas as 

dificuldades a serem enfrentadas por elas, observou-se uma maior disposição para 

solucionar tanto os problemas de ordem externas, quanto os inerentes ao processo 

natural de envelhecimento, como doenças, dificuldades financeiras, autoestima, 

problemas de ordem emocional e outros. Podemos compreender que a idade não é 

o único fator responsável pela capacidade do indivíduo desenvolver uma vida 

saudável, as causas são múltiplas, mas a capacidade de reagir, a forma de 

interpretar e receber essa nova etapa da vida (FERREIRA; SANTOS; MAIA, 2012). 

 

Sexualidade das mulheres na terceira idade 
 

Com a chegada do envelhecimento o corpo tende a apresentar modificações, 

tanto fisiológicas quanto psicológicas, que se intensificam com a continuidade 

natural do envelhecer. Praticamente impondo ao indivíduo, a aceitação e adaptação 

desse processo. Muitos não estão familiarizados com essas transformações do 

envelhecimento e suas implicações para a sexualidade, mesmo sendo esse um 

processo irreversível, de acordo com estudos sobre o assunto.  Com tudo, já é 

possível verificar algumas mudanças com relação aos padrões de envelhecimento. 

No entanto, no que se refere a sexualidade, ainda é visto pelas pessoas como um 

assunto difícil de ser tratado, que envolve também valores morais construídos e 

aceitos por algumas pessoas na terceira idade. (FRUGOLI, A.; C.A.O.M.,2011). 
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As modificações sofridas durante o processo de envelhecer mexem com as 

habilidades físicas e também com a aparência do indivíduo idoso e, 

consequentemente despertando na visão das pessoas a falta de erotização na 

senilidade. Como resultado de uma sociedade limitadora, criou-se uma ideia errônea 

sobre alguns aspectos do envelhecimento, que de certa forma tendem a prejudicar a 

continuidade e o desenvolvimento da sexualidade das pessoas idosas, fazendo com 

que elas pensem coisas infundadas sobre a vida sexual, nessa fase. (FRUGOLI, A.; 

C.A.O.M.,2011). 

 

O envelhecimento acontece resultante das transformações fisiológicas ao 

longo da vida, sendo irreversível, gradativo, estável e devagar. Sexualidade na 

terceira idade ainda é uma discussão nova, pelo fato de que mais pessoas estarem 

chegando à velhice quer dizer, aumentando a expectativa de vida para essa faixa 

etária, ser uma condição recente no planeta. Com isso, as informações retidas pela 

população são escassas. O autor diz também, que se as pessoas idosas fossem 

mais bem orientadas sobre aspectos relacionados ao envelhecimento e sexualidade, 

teriam a oportunidade de poder viver com mais plenitude, por muito mais tempo. 

(LAURENTINO et al., 2006). 

 

Sabe-se, que envelhecer é uma etapa da vida cujo ninguém escapará, a não 

ser que tenha falecido jovem. Com o tempo, o corpo passa por várias modificações 

e, paralelo a isso, também os interesses pessoais, entre outros. Diz o autor, que 

mulheres entrevistadas durante a pesquisa, descreveram algumas percepções sobre 

envelhecer, que vão desde a satisfação com essa nova fase da vida, inclusive de se 

sentirem mais seguras, em contrapartida, apresentaram alterações do peso, 

flacidez, enrugamento da pele e, perda da libido. O desejo sexual da mulher não 

está condicionado somente pelo envelhecimento, existe uma causa fisiológica maior, 

o fim da menarca, que é caracterizado por menopausa, que gera sintomas 

desagradáveis nas mulheres e falta de vontade de fazer sexo. (COELHO, D.N.P. et 

al,2010).  

 

Como já narrado nesse artigo, a menopausa é uma das fases do climatério, 

que se divide em três etapas. As transformações com o envelhecimento não 
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acontecem de uma vez só, vão surgindo naturalmente e cada mulher reage a sua 

maneira, sendo assim possível de se trabalhar o comportamento feminino durante 

essa etapa, para que elas possam construir mecanismos de ajustes diante de um 

momento considerado tão delicado para as mulheres, que se intensificam com o fim 

da menstruação e ovulação. (COELHO, D.N.P. et al, 2010). 

 

De acordo com estudos, de uma maneira pouco significativa, são observadas 

algumas transformações nos padrões com relação a sexualidade dos idosos. Porém, 

é preciso salientar que existem lacunas quando se trata do incentivo para a 

continuidade da pratica da vida sexual, mediante a orientação para a prevenção e 

cuidados com as doenças sexualmente transmissíveis. Diz o autor, ter encontrado 

poucos trabalhos referentes a educação sexual dos idosos, com relação ao sexo 

seguro, como forma de evitar DST/AIDS na terceira idade e, que é preciso mais 

atenção ao assunto por parte dos profissionais de saúde. Ainda segundo fontes de 

pesquisa, esse descaso foi constatado por um aumento considerável de idosos, 

contaminados pelo HIV. (FRUGOLI, A.; C.A.O.M.,2011). 

O envelhecimento sozinho não é o único responsável pela perda do desejo da 

mulher. Essas alterações são gradativas e aparecem com mais intensidade após a 

menopausa, e cada mulher tem uma resposta singular sobre isso. Se a mulher idosa 

apresentar boa saúde, física e emocional, a idade não será um fator de  intensidade 

negativo para que ela não possa  viver em toda sua plenitude. Nessa fase, a mulher 

pode aproveitar-se de sua maturidade, e tentar encontrar maneiras prazerosas de se 

relacionar. Mesmo sendo o foco da pesquisa, sexualidade das mulheres na terceira 

idade, mudanças gerais e da sexualidade também acontecem nos homens. Sendo 

assim, diz Laurentino et al. (2006), que os prejuízos das relações afetivas podem ser 

evitados, através de adaptações aos novos contextos da vida ocorridos nesta fase.  

 
Dentro dessa perspectiva, propõe-se a valorização dos relacionamentos para 

a mulher na terceira idade, contribuindo para melhorar a sua qualidade de vida e 

propiciando um melhor conhecimento e envolvimento com seu próprio corpo. Esse é 

um a assunto ainda ambíguo para a sociedade, que por um lado, apoia essa nova 

proposta de vida para as mulheres idosas, e por outro, ainda enfrenta bastante 

preconceito, principalmente dos próprios familiares. E se não bastasse, superar os 

padrões de beleza e juventude impostos pela sociedade. Contudo isso, os idosos, e 
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em especial as mulheres, puderam se beneficiar de um novo tipo de lazer, que são 

chamados grupos da terceira idade, onde eles podem com mais facilidade construir 

novos laços de afetividade. Laurentino et al. (2006) salienta que, aquele que vive 

feliz, é saudável,  e que nossas emoções e sentimentos positivos são convertidos 

em substâncias químicas que podem evitar e curar doenças.  

 

Assim, a população segue, tratando o tema sobre sexualidade, alternado 

entre os conceitos mais antigos e os atuais, sendo repassado para o sexo feminino, 

envolvidos por preconceitos e valores morais, em meio a uma cultura da 

supervalorização da estética, como referencia do poder de sedução da mulher. Em 

alguns lugares, foi atribuído as mulheres a capacidade de serem sedutoras, elas 

acabam que internalizando essa ideia, quase como uma obrigação. Segundo o 

autor, a dualidade dos conceitos sobre sexualidade contribui para que as mulheres 

na terceira idade se sintam cada vez mais descaracterizada da sua feminilidade, por 

conta da relação das ideias preconceituosas sobre como se comportar depois de 

certa idade, e, da ideia da eterna jovialidade como prioridade das formas de 

conquista. (COELHO, D.N.P. et al, 2010). 

 

O Jeito como as pessoas expressão a sexualidade é singular, isto é, cada 

uma tem a sua, variando conforme as crenças, as relações vivenciadas e cultura 

pela qual se desenvolveu. Quando se fala sobre sexualidade, vem a mente  das 

pessoas, o ato sexual em si, e como resultado disso, a geração  dos filhos, 

esquecendo-se de todo os outros valores, que formam a maneira de viver, sentir  e 

dar prazer. Dentro desse contexto, é construída a autoimagem da pessoa idosa, 

fazendo com que ele não se sinta mais sensual, livre para pensar,  ser capaz de 

fazer  e provocar  desejos nas pessoas.Com tudo, entre as condições de gênero, o 

peso cultural do preconceito, encontra-se mais atrelado as mulheres, sendo 

cobradas pela beleza , juventude e reprodução da espécie, fazendo com que a 

mulher sofra e se exclua da vida sexual. (FRUGOLI, A.; C.A.O.M.,2011). 

 

 Sobre os sentimentos das mulheres com relação a sua sexualidade, percebe-

se que recai uma forte pressão e cobrança sobre as mulheres idosas, envelhecer 

parece tira-lhes o direito de se sentirem atraentes, desmotivando-as quanto a 

sexualidade e uma vida sexual plena, com capacidade de dar e receber afetos, 
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mesmo sabendo que sentir-se aceito e desejado pelo outro faz parte da natureza 

humana e, em todas as fases da vida das pessoas, elas necessitam de tais 

afetos.(FRUGOLI, A .;C.A.O.M.,2011). 

 

A orientação sexual recebida pelas mulheres ao longo da vida está norteada 

no tempo do aparelho reprodutor feminino, que se inicia com a primeira menarca e 

encerra com a menopausa, quer dizer, com o fim da menstruação e ovulação da 

mulher, cessando a capacidade da mulher de gerar filhos. É normal que aconteçam 

modificações hormonais, alterando espontaneamente a libido da mulher nessa fase, 

associados às transformações físicas. E com isso, praticamente fazendo a mulher 

pensar que daí em diante será vista pelos outros como uma pecadora, se ainda 

sentir-se motivada para a vida sexual ou qualquer outra forma de expor sua 

feminilidade. A sexualidade vai além do ato de fazer sexo, mas também de 

sentimentos como a amizade e a lealdade, e pode ser expressa e vivida de muitas 

maneiras. (FRUGOLI, A.; C.A.O.M.,2011). 

 

 Antigamente, como se costuma dizer, falar sobre sexo era coisa feia e imoral, 

mulheres direitas não comentam esses assuntos. Para alguns idosos, falar sobre 

sexo ainda é muito constrangedor, talvez, por serem frutos de uma sociedade 

machista e preconceituosa, onde a comunicação é tolhida fazendo com que os mais 

velhos não gostem e nem se sintam a vontade para discutir sobre sexualidade. Diz o 

autor, que a sexualidade parece ser um assunto permitido somente entre os mais 

jovens, excluindo os idosos. Escravos dos valores ditados pela sociedade, onde as 

pessoas parecem ter um tempo para tudo, perdendo aos poucos, o direito de viver e 

ser feliz como lhes convém, refletindo com mais intensidade entre os mais velhos, 

sendo ainda mais preconceituosa quando o assunto é sexualidade na terceira idade. 

Utilizando como justificativa, que durante o processo do envelhecimento, as pessoas 

não precisam e nem sentem desejos. (FRUGOLI, A.; C.A.O.M.,2011). 

 

Estudos mostram que as pessoas estão vivendo mais, e com isso, surge a 

necessidade de informações a respeito das mudanças, pertinentes ao processo do 

envelhecimento, que são importantes para que a pessoa idosa, consiga manter  uma 

boa saúde e uma vida sexual normal e satisfatória, mesmo com todas as suas 

limitações. Tais modificações trazem ao longo da vida alguns prejuízos para essa 
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faixa etária. Alterando no indivíduo não somente a aparência física, mas também, 

desconfortos relacionados à sexualidade. Mas isso não significa que elas não 

guardem dentro de si, desejos e sensações, que possam ser exteriorizadas por meio 

do conhecimento a respeito dessa nova etapa da vida. Algumas mulheres idosas 

nutrem pensamentos de repressão quanto os desejos sexuais, muitas vezes por 

falta de informação.  

 

O período de transição da mulher para a vida adulta, em um nível mais 

humilde, acontece com a primeira gestação, sendo um momento gratificante para 

ela. A partir daí muitas mulheres se sentem mais femininas, e essa ligação entre a 

sexualidade da mulher como ser reprodutor, passa a impressão para elas e a 

sociedade, que logo após a menopausa, não precisam se beneficiar da vida sexual.          

A sexualidade da mulher é muitas vezes vista por determinado grupo na terceira 

idade, como uma máquina geradora de filhos. E, se ela já não funciona, porque 

pensar sobre sexo. Em contra partida, em qualquer fase da vida, as pessoas 

precisam de amor, cuidados e carinho. Os mitos podem levar a mulher idosa a 

pensar que não precisa mais de sexo e que já cumpriu a sua obrigação, deixando 

sua sexualidade de lado (LAURENTINO et al., 2006). 

 

Afirma o autor, que nessa fase do processo de envelhecer, as mulheres 

tendem a fazer comparações de como eram no passado, de como elas eram quando 

jovens, e com isso alimentam sentimentos negativos em relação a senilidade. 

Algumas dizem, terem perdido a vontade de fazer sexo, por acharem que não tem 

mais uma aparência bonita. E com isso, a mulher vai alimentando pensamentos 

ruins sobre a vida, se sentindo inferiores as outras mulheres, perdendo o ânimo, a 

elegância do caminhar, se isolando da sociedade e do convívio afetivo com as 

outras pessoas. (COELHO, D.N.P. et al, 2010). 

 

No entanto, diz o autor, que algumas mulheres conseguem distinguir as 

diferenças entre o ato de praticar o sexo e, o que compõe a sexualidade nas 

relações. Elas relataram que é possível continuar vivendo em sua plenitude como 

mulher e, conceituam viver a sexualidade, como sair para se divertir com seus 

companheiros, ganhar abraços, palavras de afeto, amizade, e que o ato sexual não 

é a prioridade, que existem outros prazeres para vivenciar. E aquelas que praticam 
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sexo com mais frequência, dizem ter investido na qualidade e não na quantidade Ao 

contrário do que muitos imaginam, as pessoas na terceira idade sentem desejos 

sexuais sim, no entanto, absorveram a ideia de que não são mais capazes de sentir 

e fazer, muitas vezes recebendo rótulos maldosos, quando tentam continuar a 

exercer sua sexualidade, taxados por vezes de doentes e safados. Em particular as 

mulheres idosas, essas sim, são praticamente desmoralizadas. (COELHO, D.N.P. et 

al, 2010).  

 

A forma como cada mulher na terceira idade, desenvolve a sexualidade, 

parece estar atrelada a educação que recebeu em sua infância. Algumas mulheres 

referem a sexualidade como um conjunto de sentimentos, envolvidos por carinho, 

amizade e cumplicidade, e não somente o ato físico. Já outras mulheres idosas não 

relacionam sexo e sexualidade como uma interação de corpo e sentimentos, acham 

que sexualidade se resume a prática do ato corporal. Para pesquisas, os indivíduos 

tem uma maneira particular de entender e expressar sua sexualidade. (FRUGOLI, A. 

C.A.O.M.,2011). 

 

Algumas mulheres dizem, que as doenças ocasionadas pela idade, tanto 

nelas quanto em seus parceiros interferem de certa forma na vida sexual deles. E 

outras citam a falta de companheiros, e também por acharem que não tem mais 

idade, e por vários motivos, que vão desde viuveis, dificuldade de encontrar 

parceiros da mesma faixa etária, e até mesmo por vergonha de se envolverem com 

novos parceiros, devido ao fato de terem sido educadas para viver e ser de um  

único homem. Diz, (FRUGOLI, A. C.A.O.M.,2011),que  algumas mulheres foram 

educadas para ter um único parceiro, e que,  a falta dele associada à idade, não as 

estimularam a procurar outro.  

 

Pesquisas relatam que em média, uma boa parte das mulheres não tem  

acesso sobre informações relacionadas, ao tema  sexualidade. E que parte dessas 

orientações são obtidas em primeiro lugar pela rede televisiva, e depois numa 

porcentagem bem inferior, seguidas de livros, revistas, rádios e em participação de 

palestras em grupo. Ainda, de acordo com pesquisas, mulheres contam que a 

limitação do conhecimento sobre o assunto está atribuída a falta de orientação na 

juventude, por ser considerado em sua época, assuntos impróprios e cercados de 
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preconceito pelos seus familiares. Diante do exposto, (FRUGOLI, A. C.A.O.M.,2011), 

afirma, que essas mulheres se desenvolveram rodeadas por dúvidas a respeito do 

assunto sexualidade. 

 

Segundo estudos, realizados por um grupo de pesquisadores, onde buscou  

avaliar a percepção das idosas com relação a sexualidade, foram convocadas um 

número razoável para participar da pesquisa, porém,  em sua maioria não aceitou 

fazer parte do trabalho. Deixando transparecer com suas ausências, a possibilidade 

de nutrirem pensamentos distorcidos e preconceituosos sobre o tema proposto. Tais 

pensamentos foram resultados de uma educação rígida e cercada de tabus. 

(FRUGOLI, A. C.A.O.M.,2011). 

 

 As transformações naturais ocorridas durante o envelhecimento são 

inevitáveis. No entanto não precisa ser algo assustador e nem cercado por dúvidas e 

preconceitos. As mulheres da terceira idade podem passar pelo climatério e ter uma 

vida saudável, inclusive usufruindo de toda sua sexualidade, desde que sejam 

devidamente informadas. A sexualidade das mulheres é muito mais influenciada 

pelas questões psicossociais, que incluem história de vida, falta de orientação, falta 

de um parceiro, do que mesmo as mudanças fisiológicas do envelhecimento. 

FRUGOLI, A. C.A.O.M.,2011). 

 

 

No entanto, por meio da análise dos nove artigos selecionados no quadro, 

discutiu-se três categorias temáticas.  
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ANÁLISE DOS RESULTADOS 
Mediante a análise dos artigos selecionados, chegou-se ao quadro a seguir: 

Autores  Título  Ano  Objetivo  Metodologia  Periódico/revista  Conclusão  
Ferreira; Santos; 

Maia. 
Resiliência em 

idosos atendidos na 
Rede de Atenção 
Básica de Saúde 
em município do 

nordeste brasileiro. 

2012 Avaliar a capacidade de 
resiliência, autoestima e o apoio 

social em idosos. 

Exploratório. Rev  Esc  Enferm 
USP. 

O ato de viver bem esse 
período crítico parece ser 
favorecido pela resiliência 

enquanto recurso propiciador 
do desenvolvimento e pelos 

fatores de proteção, 
importantes indicadores de 

saúde. 
Irigaray; Schneider. Participação de 

idosas em uma 
universidade da 
terceira idade: 

motivos e 
mudanças 
ocorridas.  

2008 Investigar os motivos que 
levaram idosas a participar da 
Universidade para a Terceira 
Idade (UNITI/UFRGS) e as 

mudanças ocasionadas por essa 
participação. 

Método 
amostral de 

conveniência. 

Psicologia: Teoria e 
Pesquisa. 

As universidades da terceira 
idade vêm contribuindo 

positivamente para o bem-
estar de idosos, atuando 

como um possível preditor 
de uma velhice bem-

sucedida. 
Mazo; Aguiar; 

Cardoso. 
Programa de 

hidroginástica para 
idosos: motivação, 

autoestima e 
autoimagem. 

2006 Verificar a autoestima e a 
autoimagem e a sua relação 

com os fatores motivacionais de 
ingresso e de permanência de 

idosos em um programa de 
hidroginástica. 

Entrevista, 
descritiva, 

quantitativa. 

Revista Brasileira 
de Cine 

antropometria& 
Desempenho 

Humano. 

O programa de 
hidroginástica 

trata-se de um meio para 
melhoria da autoimagem e 

autoestima dos idosos, além 
de ser um fator que os 

mantém junto ao programa. 
Laurentino et al.  Namoro na terceira 

idade e o processo 
de ser saudável na 

velhice: recorte 
ilustrativo de um 

grupo de mulheres. 

2006 Descobrir como mulheres 
da terceira idade experienciam o 

namoro nessa fase da vida e 
quais as influências desse 

acontecimento no processo de 
ser saudável na velhice. 

Estudo 
exploratório e 
descritivo de 
abordagem 
qualitativo. 

Revista Brasileira 
de Ciências do 
Envelhecimento 

Humano. 

A garantia de generalização 
virá com futuros estudos 

exploratórios e mais 
consistentes, incluindo-se 
entrevistas pontuais com 

idosos sobre aspectos 
relacionados ao exercício de 

sua sexualidade. 
Coelho et al.  Percepção de 

mulheres idosas 
sobre sexualidade: 

implicações de 
gênero e no 

2010 Descrevera percepção de 
mulheres idosas sobre sua 

sexualidade; analisar as 
implicações de gênero no 

envelhecimento feminino e no 

Estudo 
qualitativo e 
descritivo. 

Revista da Rede de 
Enfermagem do 

Nordeste. 

As mulheres demonstram 
dificuldade em expressar sua 

sexualidade, vivenciando 
conflitos, confundindo sexo, 

relação sexual e 
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cuidado de 
enfermagem. 

cuidado de enfermagem. sexualidade. 

Campos; Ferreira; 
Vargas. 

Determinantes do 
envelhecimento 
ativo segundo a 

qualidade de vida e 
gênero. 

2015 Construir um indicador de 
envelhecimento ativo e testar 

sua associação com qualidade 
de vida e possíveis 

determinantes segundo gênero. 

AGEQOL 
(Aging, Gender 
and Quality of 

Life). 

Ciênc. Saúde 
Coletiva. 

A qualidade de vida e a 
participação em grupos são 
os principais determinantes 
de envelhecimento ativo, e 

que os demais fatores 
determinantes associados 
são diferentes para cada 

gênero. 
Berni; Luz; 
Kohlrausch. 

Conhecimento, 
percepções e 

assistência à saúde 
da mulher no 

climatério. 

2007 Identificar o conhecimento, as 
percepções e o tipo de 

assistência de saúde prestado 
às mulheres de 40 a 65 anos, 

em suas vivências do climatério. 

Qualitativa. Rev Bras Enferma. Portanto, o profissional 
enfermeiro, pela presença 

interativa constante na vida 
dessas mulheres, pode 
ajudar a desmistificar e 

resinificar esse processo na 
vida da mulher. 

Zampieriet al.  O processo de viver 
e ser saudável das 

mulheres no 
climatério. 

2009 Compreender como se dá o 
processo de viver de mulheres 

no climatério. 

Qualitativa. Esc. Anna Nery. O viver das mulheres no 
período do climatério 
mostrou-se como um 
processo complexo, 

dinâmico, paradoxal, em que 
o envelhecimento e a 

possibilidade de adoecer se 
colocam como desafios 

maiores e os avanços nas 
perspectivas pessoais, 

culturais e sociais, como 
conquistas especiais. 

Frugoli e 
Magalhães Júnior. 

A sexualidade na 
terceira idade na 
percepção de um 
grupo de idosas e 
indicações para  

a educação sexual 

2011 Investigar os conhecimentos das 
idosas do grupo “Ande bem com 

a Vida”, a respeito de 
sexualidade, conhecimento e 

prevenção de DST/AIDS. 

Pesquisa 
descritiva de 
abordagem 
qualitativa. 

Arq. Ciênc. Saúde 
UNIPAR. 

Observou-se que a 
sociedade e,  

principalmente o setor de 
saúde têm de dar uma maior 

atenção à sexualidade na 
terceira idade.  

 



25 

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Após revisão dos artigos, é pertinente a informação de que o mundo 

está envelhecendo, isto é as pessoas estão vivendo mais, chegando a terceira 

idade em números cada vez maiores. E, que apesar da evolução sociocultural 

a que a sociedade é constantemente submetida, nos deparamos com conceitos 

preconceituosos com relação à sexualidade e autoimagem dos indivíduos. As 

mulheres foram apontadas como maior alvo de preconceito e também com 

uma expectativa maior de vida com relação aos homens. A motivação para 

este estudo se deu pela curiosidade de saber, quais os fatores a mais, além 

dos que já são comuns ao envelhecimento em ambos os sexos, tornariam as 

mulheres na terceira idade, mais vulneráveis e desmotivadas quanto a sua 

sexualidade e autoestima, impedindo-as de continuarem uma vida plena, 

saudável, sem maiores prejuízos em todos os níveis. Os resultados apontam 

que as mulheres carregam em sua bagagem histórica, o peso da associação 

da sua sexualidade, fortemente ligada a maternidade, ou seja, as mulheres em 

primeiro lugar são vistas pela sociedade, como máquinas de gerar filhos, e ao 

perder essa capacidade levam junto o estigma de não poderem se sentir mais 

atraentes e desejadas. Sem contar com os mitos criados, para a manutenção 

da eterna beleza e juventude. Conceitos, que acabam por interferir na imagem 

que a mulher idosa faz de si própria, diminuindo sua autoestima e alegria de 

viver. Ainda de acordo com os resultados encontrados, as mulheres podem 

apresentar maiores dificuldades por conta do climatério, que é uma fase 

bastante delicada para as mulheres nessa fase da vida, que poderíamos citar 

como um obstáculo a mais para as mulheres superarem, até porque coincide 

com o fim da reprodução, o que não acontece com os homens. Incitando certa 

desvantagem para as mulheres com relação ao sexo masculino. Durante esse 

período ocorrem transformações hormonais no organismo feminino, que são 

fisiológicas, mas trazendo mudanças para a vida da mulher, que podem 

interferir tanto na fisiologia e, na aparência física e emocional das mulheres na 

terceira idade. Porém, com a leitura dos artigos, constata-se que esses fatores 

são recebidos com graus de intensidade diferente, que outros fatores como 

herança genética, grau de conhecimento e meio cultural a que essa mulher foi 
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submetida tem a sua influencia na vida de cada uma. No entanto, enquanto 

umas conseguem passar por todos esses entraves sem grandes abalos para a 

sua sexualidade e autoestima, outras não conseguem compreender e 

diferenciar as fases que envolvem o climatério, e suas implicações para a 

saúde da mulher.  Ao constatar que essa é uma fase singular a vida da mulher 

e, que, sem as devidas informações podem gerar muitos prejuízos para a vida 

afetiva na terceira idade, poderia ser melhor  trabalhada, intensificando o 

acesso das mulheres a essas informações, para que elas possam entender e 

vivencia-las com mais tranquilidade. No que se refere à autoestima, percebe-se 

que ela é a soma de todos os valores que cada uma constrói ao longo da sua 

trajetória, e que, com todas as dificuldades uma parte dessas mulheres está 

conseguindo superar com satisfação as dificuldades nesse período da vida. 
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