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Atualmente as mulheres com faixa etária acima de 60 anos tem perfis autônomos de vida, 
com condições psicológicas e físicas satisfatórias mesmo com os fatores naturais do 
envelhecimento, ou seja, a sexualidade para elas passa a ser fonte de satisfação e realização 
pessoal e uma abordagem preventiva inadequada da temática ou a falta dela tornam as idosas 
vulneráveis aos índices de Infecções Sexualmente Transmissíveis. Nesse sentido, o estudo 
tem como objetivo geral: conhecer a atuação dos Enfermeiros (as) que atuam na Estratégia 
Saúde da Família de um Município da Bahia frente a autonomia e vulnerabilidades de idosas 
com vida sexual ativa. E como objetivos específicos: descrever as principais dificuldades 
encontradas por Enfermeiros (as) na abordagem da temática sexual com idosas e identificar as 
medidas preventivas e/ou estratégias implementadas frente às Infecções Sexualmente 
Transmissíveis em idosas sexualmente ativas. Trata-se de um estudo descritivo com 
abordagem qualitativa. A pesquisa será desenvolvida em um município do Recôncavo da 
Bahia e os participantes do estudo serão enfermeiros (as) das Unidades de Saúde da Família. 
Para a coleta de dados será utilizado a entrevista com roteiro semi-estruturado, que será 
gravada e posteriormente transcrita na íntegra. O tratamento dos dados dar-se-á por meio da 
análise de conteúdo proposta por Minayo, com as seguintes fases: pré-análise, exploração do 
material e interpretação do material. De acordo com as necessidades e as implicações da 
identidade feminina ao longo do ciclo vital, o estudo trará contribuição para o preenchimento 
de lacunas ainda existentes acerca da temática, proporcionando e estimulando os enfermeiros 
atuantes nas Unidades de Saúde da Família a refletirem sobre a importância do cuidado 
integral à saúde das idosas. 

Palavras-chave:Assistência de Enfermagem. População Idosa. Sexualidade. Estratégia de 
Saúde da Família. 


