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Introdução

Colocar  em  pauta  o  significado  da  vida  na 
idade avançada e as necessidades de cuidado 
nela  implicadas  torna-se  fundamental,  na 
medida  em  que  oferece  subsídios  para  o 
planejamento  das  políticas  públicas  voltadas 
para este público, bem como para a assistência 
a ele direcionada, com incentivo à prevenção, 
ao cuidado e a atenção integral à saúde.

Objetivos

Compreender a vivência da mulher com idade 
igual ou superior a 60 anos, suas necessidades 
de cuidado e expectativas nesta fase do ciclo 
vital.

Métodos/Procedimentos

Estudo  qualitativo  com  abordagem  da 
fenomenologia social. A coleta de dados se deu 
no  período  de  fevereiro  a  maio  de  2011,  no 
Ambulatório  do  Hospital  Universitário  da 
Universidade de São Paulo, cenário do estudo. 
Os dados foram obtidos por meio de entrevista 
Foram  entrevistadas  nove  mulheres,  que 
responderam  às  seguintes  questões 
norteadoras:  como  é  a  experiência  de  estar 
nesta  fase  da  vida?  Quais  são  suas 
expectativas  neste  momento  da  sua  vida?  O 
projeto de pesquisa foi  aprovado pelo Comitê 
de Ética e Pesquisa do cenário da pesquisa.

Resultados

Emergiram  as  seguintes  categorias: 
Autonomia,  Família,  Limitações  e 
Necessidades de cuidado. As mulheres relatam 
a  importância  de  manter  a  autonomia  em 
relação  às  atividades  diárias  no  âmbito 
doméstico  e  social.  A  família  constitui-se  em 
fonte  importante  de  suporte  afetivo  e  sua 
ausência  leva  a  vulnerabilidade  da  mulher 

idosa.  O  surgimento  de  doenças  e  as 
limitações causadas por elas são fatores que 
prejudicam  e  alteram  o  seu  cotidiano.  As 
mulheres  apresentam  como  expectativas  ter 
uma  vida  mais  saudável  e  ter  momentos  de 
lazer.  Suas  necessidades  de  cuidado  estão 
relacionadas ao melhor  acesso ao serviço de 
saúde, aliado ao fornecimento de informações 
e  atendimento  qualificado.  A  ausência  de 
expectativas nesta fase deve-se a perdas tanto 
biológicas como emocionais, sendo que o luto 
resulta em uma não significação da vida para 
algumas mulheres.

Conclusões

Este  estudo  desvelou  facetas  da  vivência  da 
mulher idosa, suscitando novas investigações e 
a  adequação  do  ensino,  prática  e  gestão  às 
reais  necessidades apresentadas pela mulher 
neste período do ciclo vital.
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