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Introdução: A terceira idade é marcada como sinônimo de incapacidade e a
sexualidade quando relacionada ao idoso é cercada de tabus. A sexualidade tem pouco
ou nada a ver unicamente com ereções e orgasmos, e sim com a união, com tocar e se
deixar tocar, acariciar e ser acariciado, ter e dar prazer. Amor, afeto, intimidade e sexo
são partes de valor fundamental no contexto da vida. É errado afirmar que o idoso
perde sua capacidade de amar ou manter a prática sexual, delimitando a sexualidade
aos mais jovens. Objetivo: Conhecer a percepção e a vivência da sexualidade na
terceira idade na perspectiva dos idosos, identificar os fatores que dificultam a
expressão e manifestação da sexualidade na terceira idade e descrever os benefícios da
sexualidade para a saúde e qualidade de vida dos idosos.  Metodologia: Trata-se de
uma pesquisa qualitativa, utilizando-se como instrumento de coleta de dados um
Roteiro de entrevista semiestruturado. Os dados foram coletados entre os meses de
julho e agosto de 2016, após a aprovação da pesquisa pela Secretaria Municipal de
Saúde do município de Ipatinga-MG e pelo Comitê de Ética do Centro Universitário
do Leste de Minas Gerais. Para a análise de dados será aplicada a técnica de análise de
conteúdo. O estudo contempla a Resolução n. 466 de 12 de dezembro de 2012 do
Conselho Nacional de Saúde que regulamenta pesquisa com seres humanos.
Resultados: Espera-se, com os resultados da pesquisa, conhecer a vivência e a visão
dos idosos cadastrados na Unidade Básica de Saúde do bairro Bom Retiro em Ipatinga
- Minas Gerais acerca da sua sexualidade e o fornecimento de informações que
contribuam com a prática assistencial dos profissionais na atenção à saúde do idoso,
em busca de um cuidado mais holístico e integral. Além disso, o conhecimento e
esclarecimento acerca da sexualidade na terceira idade podem contribuir para diminuir
o preconceito estabelecido pela sociedade acerca do tema. . A sexualidade parece não
ter muita importância diante de tantas modificações fisiológicas e sociais vivenciadas
no processo de envelhecimento, mas ela constitui uma das necessidades fisiológicas do
ser humano e deve ser vista como uma dimensão essencial para a qualidade de vida.
Conclusão: O enfermeiro deve estar pronto para abordar o assunto e desenvolver um
meio para a educação sexual da terceira idade, pois normalmente é uma questão que
passa despercebida e os idosos inibidos não expõem suas dúvidas. 
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