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”A Enfermagem é uma arte; e para realizá-la como arte, requer uma 

devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso, quanto à obra de 

qualquer pintor ou escultor; pois o que é tratar da tela morta ou do frio 

mármore comparado ao tratar do corpo vivo, o templo do espírito de 

Deus? É uma das artes; poder-se-ia dizer, a mais bela das artes!” 

(Florence Nightingale). 

 



 

 

Estudo Comparativo dos Idosos Atendidos no Centro de Testagem e Aconselhamento de 

Nova Iguaçu: Nos anos de 2003 e 2013 

 

Resumo  

 

Introdução: Atualmente tem ocorrido um aumento significativo da ocorrência da infecção 

pelo HIV em idosos, que demonstra-se vulnerável em virtude de uma série de fatores como a 

prática sexual desprotegida. Objetivo: Descrever e comparar a prevalência de infecção pelo 

HIV e o perfil sexual de um grupo de idosos atendidos no Centro de Testagem e 

Aconselhamento de Nova Iguaçu - RJ (CTA/NI) nos anos de 2003 e 2013. Método: Estudo 

seccional e comparativo, aprovado pelo CEP da UVA (nº 560.070/2014). Os dados foram 

coletados a partir de formulários de atendimento. Resultados: Em 2003 e 2013 ocorreram 

3.011 e 1.657 atendimentos. Desses 71 e 97 eram idosos (60-83 anos). Quanto ao sexo, 50  e 

42 eram masculino e feminino 56 e 41 e,  soropositividade 2 e 12  respectivamente. 

Considerações finais: Esta vulnerabilidade indica que o Enfermeiro deve adotar estratégias 

com redução efetiva de riscos minimizando a exposição ao vírus.  Palavras-chave: Idoso, 

HIV, Enfermagem 

 

 

Abstract 

Introduction: Currently there has been a significant increase in the incidence of HIV 

infection in the elderly, which shows itself vulnerable due to a number of factors such as the 

unprotected sxual practice. Objective: To describe and compare the prevalence of infection 

with HIV and the sexual profile of a group of elderly patients in the testing center and Nova 

Iguaçu Counseling - RJ ( CTA / NI) in 2003 and 2013. Method : sectional and comparative 

study approved by the CEP of UVA (No. 560,070 / 2014) . The charter data collected from 

forms of care. Results : In 2003 and 2013 there were 3,011 and 1,657 calls. Of these 71 ( 

2.3%) ; and 97 ( 5.8% ) ; They were elderly ( 60-83 years). As for gender, 38 (53.5 %); 33 ( 

46.4%) male and female and  56 (57.7 %); 41 ( 42.2% ) seropositivity ;, and 2 ( 2.4%) and 12 

( 12.3% ) ; respectively. Final Thoughts : This vulnerability indicates that the nurse should 

adopt effective strategies to reduce risk by minimizing exposure to the virus . 

Keywords: elderly, HIV , Nursing. 
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1. Introdução  

Atualmente vem aumentando de maneira significativa o número de ocorrência de HIV 

na pessoa idosa. Estudos mostram que os idosos são vulneráveis e fazem parte do grupo que 

possuem comportamento de risco para a infecção, em virtude do aumento da prática sexual, 

nesse grupo populacional segundo Souza et al (2012). 

Cabe destacar que envelhecimento populacional definido como a mudança na estrutura 

etária da população, deve ser entendido como um fenômeno natural, irreversível e de âmbito 

mundial. Em resposta à mudança de alguns indicadores de saúde, especialmente a queda da 

fecundidade e da mortalidade e o aumento da esperança de vida. Segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), nos países em desenvolvimento, como o Brasil, é considerado 

idoso a pessoa com 60 anos ou mais.  

No que refere ao HIV a população idosa, de início praticamente não foi atingida pela 

infecção, tendo nos primeiros cinco anos de epidemia apenas quatro casos notificados em 

pessoas com 60 anos ou mais, nessa época considerava-se que os idosos tinham uma vida 

sexual inativa Godoy et al (2008).  

A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) é uma infecção viral o 

agente pode ficar incubado no corpo humano por tempo indeterminado, sem que manifeste 

quaisquer sintomas que, progressivamente destrói os linfócitos e provoca a síndrome de 

imunodeficiência adquirida (SIDA). A infecção pelo HIV pode ser infecção aguda, fase 

assintomática, também conhecida como latência clínica, fase sintomática inicial ou precoce e 

AIDS. (AUDI, 2002) 

Pode ocorrer alteração imunitária do hospedeiro, ou seja, são doenças que se 

desenvolvem, estas são geralmente de origem infecciosa. Ou podem ser infecções 

oportunistas causadas por microorganismos não considerados usualmente patogênicos. As 

doenças oportunistas associadas à AIDS são várias, podendo ser causadas por vírus, bactérias, 

protozoários, fungos e certas neoplasias, requer sorologia anti-HIV positiva para definição do 

diagnóstico de AIDS. O tratamento é através de terapia anti-retroviral, existem duas classes de 

drogas liberadas para o tratamento anti-HIV, inibidores da transcriptase reversa e inibidores 

da protease. (AUDI 2002). 

 



 

 

 

O primeiro caso de HIV/AIDS no Brasil ocorreu no ano de 1980, no estado de São 

Paulo e só foi notificado em 1982 conforme o Ministério da Saúde (2008), nesta década os 

principais grupos atingido era os usuários de drogas injetáveis, homossexuais, profissionais 

do sexo e indivíduos que receberam transfusão de sangue e hemoderivados.  A partir da 

década de 1990 vem ocorrendo importante mudança no perfil epidemiológico da HIV/Aids, 

sendo a transmissão heterossexual como o principal grupo específico. Assim, percebe-se um 

aumento expressivo de mulheres na dinâmica da doença, bem como da população de baixa 

renda, jovens, moradores de cidades do interior e periferias dos grandes centros (Brasil, 1999; 

Brito, Castilho & Szwarcwald, 2000). E o idoso por sua vulnerabilidade.  

Atualmente, não considera mais grupo de risco e sim o comportamento de risco ou 

vulnerabilidade para HIV, e as principais vias de transmissão podem dar-se pelo ato sexual 

sem preservativos, pelo contato com sangue infectado e pela transmissão vertical da mãe para 

o filho durante a gravidez, parto e/ou amamentação, segundo Souza et al (2012). 

Assim, diante da complexidade e da diversidade das demandas oriundas da epidemia 

de AIDS, o Ministério da Saúde por meio da Coordenação Nacional de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis/AIDS iniciou a implantação dos Centros de Testagem Anônima. 

Posteriormente esses centros de testagem anônima sofrem significativas alterações e passaram 

a ser denominados de Centro de Apoio e Orientação Sorológica (COAS), e atualmente, são 

chamados de Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) (GRIEP, ARAÙJO, BATISTA, 

2005). 

Segundo o Ministério da saúde o CTA tem como objetivos: Expandir o acesso ao 

diagnóstico da infecção pelo HIV, contribuir para a redução dos riscos de transmissão, 

estimular a adoção de práticas seguras, encaminhar as pessoas HIV positivas para os serviços 

de referência. Auxiliando os usuários no processo de adesão aos tratamentos antirretrovirais, 

absorver a demanda por testes sorológicos nos bancos de sangue, estimular o diagnóstico dos 

parcerios sexuais, auxiliar os serviços de pré-natal para a testagem sorológica de mulheres 

gestantes e levar informações sobre prevenção das DST/HIV/aids e do uso indevido de drogas 

para grupos específicos. Garantindo acessibilidade, gratuidade, anonimato flexível, 

confidencialidade, agilidade, resolutividade e aconselhamento adequado.  Referência e contra-

referência, a partir de uma equipe interdisciplinar de saúde conforme o Manual do Ministério 

da Saúde (2010), apud (1999). 



 

 

As principais estratégias de prevenção empregadas pelos programas de controle 

envolvem a promoção do uso de preservativos, de agulhas e seringas esterilizadas ou 

descartáveis, o controle do sangue e derivados, a adoção de cuidados na exposição 

ocupacional a material biológico e o manejo adequado das outras doenças sexualmente 

transmissíveis (DST). (AUDI 2002)  

As diretrizes estratégicas do programa, que visava estimular a implantação desses 

centros, em parceria com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, nos diferentes 

estados e municípios brasileiros, principalmente, nas cidades de significativa vulnerabilidade 

sob o ponto de vista epidemiológico, o primeiro Centro de Testagem e Aconselhamento no 

Rio de Janeiro foi implantado no ano de 1992, no Hospital São Francisco de Assis, da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Praça Onze, Centro (SILVA, 2004).  

Os Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), devem ser entendidos como  

unidades de saúde que oferecem o diagnóstico sorológico da infecção pelo HIV, de forma 

gratuita, atendendo a sua demanda social, tanto espontânea quanto provocada. A 

confidencialidade e o aconselhamento são as marcas distintivas desses serviços.  

O CTA do município de Nova Iguaçu foi inaugurado no ano de 1992 e está localizado 

no Centro de Saúde Dr. Vasco Barcelos, de fácil acesso, visto que esta na região central de 

Nova Iguaçu próximo a diferentes linhas de ônibus e a linha férrea da central do Brasil. 

A Baixada fluminense de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) esta região é formada pelos municipios de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São João 

de Meriti, Nilópolis, Belford Roxo, Queimados e Mesquita. Entretanto alguns pesquisadores 

incluem, também os municipios de Magé, Guapimirim, Japeri, Soropédica e Itaguaí, 

totalizando 13 municipios. (GOMES, 2007).   

É interessante destacar que a partir da segunda metade do século 20, a Baixada 

Fluminense foi considerada como uma região de relevantes problemas sociais e de violência 

urbana, em virtude de diferentes fatores como a ocupação irregular da região e a lacunas de 

interesse do poder público. (GOMES, 2007).  



 

 

Dessa forma a relevancia da Baixada Fluminense está relecionada com a área espacial 

que corresponde a aproximadamente 61% da área total da Região Metropolitana (RM) do Rio 

de Janeiro e que agrega uma parcela significativa da população do estado, com o percentual 

de habitantes que representa a cerca de 30% da população da RM e 25% da população 

absoluta do Estado do Rio de Janeiro. No que refere a distribuição étaria da população da 

região, o Censo Demografico apontou que cerca de 15% população encontra-se na faixa de 7 

a 14 anos e que 66% dos residentes é constituida por pessoas com idade entre 15 a 64 anos   

(IBGE, 2000).  

A população total da baixada fluminense é de 3.651.771 habitantes, o município  mais 

populoso é o de Duque de Caxias com 855.040 habitantes, e o com menor número de 

residentes é o de Paracambi totalizando 47.124 habitantes. O município escolhido para a 

realização do presente estudo foi o de Nova Iguaçu e ocupa o segundo lugar em numero com 

796.257 habitantes. 

Neste contexto, a Baixada Fluminense é um espaço geográfico que além de apresentar 

um número significativo da população do estado do Rio de Janeiro, é também uma área 

caracterizada por baixos índices sociais, econômicos e culturais (GOMES, 2007). E foi 

observado que para o município de Nova Iguaçu em 2010, segundo o atlas do 

desenvolvimento humano no Brasil (2013), como o seu Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) que foi de 0,713, considerado alto (IDHM entre 0,700 e 0,799), contudo, 

no ranking nacional ocupa a posição de 1.514, em relação aos 5.565 municípios do Brasil, 

sendo que 1.513 (27,19%) municípios estão em situação melhor e 4.051 (72,79%) municípios 

estão em situação igual ou pior.    

Segundo dados do Ministério da Saúde o primeiro caso notificado de Aids em pessoas 

com mais de 60 anos ocorreu no ano de 1984[...].Na década de 1980, a principal forma de 

transmissão do HIV nessa faixa etária era por meio de transfusão sanguínea e nos prmeiros 

cinco anos apenas quatro casos foram notificados segundo Kramer et al ( 2008).  

 Atualmente a essa modificação na forma de transmissão do vírus, visto que, houve 

mudança no padrão sexual dos homens idosos em decorrência dos medicamentos para 

disfunção erétil, disponível no mercado a partir da década de 1990. Em relação às mulheres 

idosas estudo aponta que apesar de terem a frequência de relações sexuais diminuída por 

ocasião da menopausa, elas continuaram com atividade sexual ativa e têm dificuldade em 

negociar o uso do preservativo com os parceiros segundo Godoy et al (2005) . 



 

 

Entretanto, outros fatores são atribuídos para o aumento das taxas de contaminação e 

de idosos vivendo com HIV/AIDS, entre essas as mudanças socioculturais, na sexualidade, 

resistência por parte dos idosos em utilizar a camisinha, inovações na área de saúde acesso a 

terapia antirretroviral, renovação na área medicamentosa entre outras segundo Serra et al 

(2013). 

 

Objetivos 

 

De acordo com o exposto, elaboramos os seguintes objetivos; Identificar o número de 

idosos atendidos no CTA/NI em 2003 e 2013; descrever o perfil dos idosos atendidos e 

estabelecer a comparação dos idosos atendidos no CTA/NI nesses anos.  

Conhecer a evolução da AIDS na terceira idade. A busca desse conhecimento permitiu 

visualizar em que contexto esta população se torna vulnerável, oferecendo assim, subsídios 

aos profissionais enfermeiros para o planejamento de suas ações de prevenção e promoção à 

saúde considerando o cenário atual. 

 

Motivação 

 

A motivação para a realização desse estudo foi durante as aulas de gerontologia, 

surgiu a curiosidade e desejo de conhecer e estudar a temática devido a elevada incidência da 

infecção por HIV na população idosa nos despertou o interesse em elaborar o trabalho. 

Baseado nessas evidências. 

O estudo norteia-se no seguinte questionamento, houve mudanças do perfil dos 

usuários idosos do ano de 2003 e 2013 no Centro de Testagem e Aconselhamento do Centro 

de Saúde Dr Vasco Barcelos no Município de Nova? 

 

Justificativa 

 

Esta pesquisa visa contribuir para a qualidade de vida da população idosa que com o 

processo de uma longevidade sadia e da capacitação do profissional enfermeiro e das demais 

categorias de assistência à saúde. 

Este estudo propõe conhecimentos, novas pesquisas de prevenção e tratamento da 

infecção por HIV/AIDS. As universidades, em sua formação acadêmica, precisa capacitar 



 

 

profissionais ao mercado de trabalho que estejam preparados, reflexivos e críticos para 

acolher essa nova clientela, compreendendo esses idosos soropositivos dentro de sua 

totalidade, psicobiológico, psicossocial e psicoespiritual. 

 Segundo Morita et al. (2012) uma formação de qualidade se relaciona à mudança da 

forma de transmissão da informação, de tal modo que estar diante do outro seja efetivamente 

um encontro educativo (professor-aluno; aluno-paciente) [...].  

Para os profissionais de saúde esta pesquisa promoverá a atualização e aperfeiçoamento 

através de objetivos e novas estratégias para o retorno dos Idosos ao Centro de Testagem e 

Aconselhamento. A Enfermagem é a profissão que se dedica ao cuidado integral, a fim de 

atender as necessidades humanas básicas. 

Segundo Souza et al. (2012) o profissional de saúde deve capacitar-se, sensibilizar-se e 

preparar-se cada vez mais para receber e atender a essa parcela expressiva da população, 

muitas vezes ignorada. 

Propõe-se um atendimento diferenciado e humanizado com objetivo de alcançar qualidade 

de vida para os usuários. Essa nova clientela que a cada dia mais se expõem ao risco de 

contrair HIV, por serem tão vulneráveis, criem um vínculo com os profissionais, esclarecendo 

dúvidas sobre o assunto, se fazendo conhecer a realidade, os meios de contaminação e de 

prevenção, ofertando conhecimento para conduzir o paciente ao exercício de sua autonomia. 

 Conforme Souza et al. (2008) o atendimento humanizado, com grande possibilidade 

de escuta, gerador de processos reflexivos e um maior incremento do trabalho preventivo 

entre os indivíduos soronegativos, pode ser um caminho para melhoria de resultados na 

prevenção do HIV/AIDS. 



 

 

2. Método 

 

Trata-se de um estudo descritivo, seccional, observacional e quantitativo.  

Foi utilizado um serviço de CTA que apresenta a mesma filosofia de todos os outros 

em atividade dos mesmos.  

O CTA do município de Nova Iguaçu foi escolhido por conveniência. Primeiramente 

foi realizado o em âmbito nacional, de assistência a clientes que desejam realizar a testagem 

anti-HIV e aconselhamento, em que serão acessados os formulários previamente descritos, 

mantendo em sigilo a identidade contato telefônico e posterior visita a unidade e fornecidas as 

informação e orientações sobre o estudo ao Coordenador do programa do município.  

Após ciência a aprovação e a assinatura o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido do Coordenador, foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 

Veiga de Almeida e aprovado pelo Parecer nº 560.070 de 2014. 

Os dados foram coletados a partir do formulário do CTA, preenchido durante o 

atendimento, através de fichas de atendimento no formulário de entrada no período de 02 de 

janeiro a 30 dezembro de 2003 e 02 de janeiro a 30 dezembro de 2013.  A coleta de dados foi 

realizada no período de dezembro de 2014 a fevereiro de 2015.  

Como critério de inclusão formulário de idosos que estivessem devidamente 

preenchidos; pessoas com 60 ou mais anos atendidas no Município de Nova Iguaçu. Como 

critérios de exclusão do estudo, formulários de pessoas com idade inferior a 60 anos, 

formulários com respostas em branco e/ou incompletas em um total de até três ou mais 

respostas, segundo Souza et al. (2009). 

As variáveis analisadas no formulário de entrada foram obtidos a partir do formulário 

de teste sorológico anti-HIV e do formulário de perguntas preenchido durante o 

aconselhamento, disponível nos prontuários dos clientes atendidos pelo CTA.  



 

 

As informações obtidas a partir dos formulários foram inseridas em banco de dados, 

que integra. Foram utilizadas as variáveis sóciodemográficas (sexo, idade, escolaridade, 

ocupação), comportamentos relacionados ao HIV, assim como, Primeiro Teste no CTA, 

Motivo da Procura, Primeira Amostra, Motivo da Repetição, Escolaridade, Situação 

Profissional, Estado Civil, Já Procurou o Banco de Sangue para fazer o Teste, Origem da 

Clientela  (Como ficou sabendo do serviço), Tipo de exposição, Compartilhou seringas nos 

últimos 12 meses, Teve DST no último ano, Números de Parceiros sexuais no último ano, 

Tipos de Parceiros, Uso do Preservativo na Última Relação com Parceiro Fixo, Motivos de 

Não Usar Preservativo com Parceiro  Fixo, Uso do Preservativo na Última Relação com 

parceiro fixo, Risco do Parceiro Fixo, Uso de Preservativo com Parceiro Não Fixo, Motivos 

de Não Usar Preservativo com Parceiro Não Fixo, Recorte Populacional, Encaminhamento, 

Resultado do Teste, Detalhamento do Tipo de Teste Realizado.  

 

 

4. Análise e Discussão 

 

Os dados obtidos foram armazenados em um banco de dados utilizando o programa 

Acess 2007. Posteriormente, a distribuição de todas as variáveis descritas foi estudada. Para 

as variáveis contínuas foram calculadas as medidas de tendência central e dispersão, para as 

variáveis nominais, a distribuição de frequência. 

Após a criação de um banco de dados, os resultados do presente trabalho foram 

submetidos à análise descritiva por meio de porcentagem. Os resultados foram demonstrados 

por meio de tabelas, quanto aos dados relacionados a características sócioeconômico, dados 

relacionados a pratica de sexo, Dados relacionados ao risco de exposição, e dados referente a 

procura do status sorológico. 

Os resultados apresentados evidenciam a vulnerabilidade dos idosos atendidos em 

relação ao risco de transmissão/aquisição de doenças sexualmente transmissíveis. Idosos de 

60 a 83 anos representam cerca de 2,3% no ano de 2003 e 5.8% em 2013 dos usuários do 

CTA. O aumento da soropositividade para o HIV entre eles reforça a necessidade de 

estratégias específicas de prevenção da infecção pelo vírus. Dentre os anos foi visto que 

prevaleceu a maior procura em homens nos dois anos e soropositividade igual em 2003 e 

maior em mulheres 2013. 

Um dos principais motivos apontados para o não-uso do preservativo foi a “Achar que 

o outro não tinha”, principalmente entre as mulheres, elas também referiram, que o “Parceiro 



 

 

não aceita” o uso do preservativo. O comportamento feminino ainda está vinculado à 

fidelidade e acham que o relacionamento envolve o afeto, tem a sensação ilusória de 

invulnerabilidade, como se o amor garantisse “proteção” contra a infecção.  

Deste modo, dificulta o diálogo acerca da necessidade do uso do preservativo, como se este só 

devesse ser usado apenas por quem se desconhecesse ou desconfia, há muitos obstáculos para 

o uso da camisinha: os homens temem perder a ereção e ainda acham que o cuidado só é 

necessário nas relações com as profissionais do sexo já as mulheres não sentem necessidade 

de exigir o preservativo porque pensa que com a idade não corre o risco de engravidar. O fato 

de os idosos não adotarem de prevenção não deve causar surpresa, pois além da questão 

cultural, os programas de prevenção são mais voltados para a população mais jovens.  

Entre os idosos do sexo masculino deste estudo, foram encontradas prevalências mais 

elevadas de HIV, Essas diferenças podem ser explicadas pelo fato de que grande parte dos 

idosos buscou conhecer a sua sorologia para o HIV no CTA, através de encaminhamento de 

outros serviços de saúde até porque em idosos o diagnóstico quando é feito, costuma ser 

tardio. Grande parte dos soropositivos decide fazer o teste só quando os sintomas já estão em 

evidência e acabam confundidos com doenças comuns nos idosos. 

O estudo encontrou um número considerável de idosos de baixo nível de instrução são 

mais susceptíveis às infecções sexualmente transmissíveis. Outras pesquisas indicam que a 

freqüência do uso do preservativo aumenta, proporcionalmente, com o nível da escolaridade, 

e que o uso de drogas diminui com o aumento do número de anos de estudo. Segundo Griep 

(2005), [...] No Brasil a propagação da infecção pelo HIV vem sofrendo transformações 

significativas no seu perfil epidemiológico, com tendência de pauperização da população 

infectada. 

Refletir sobre a melhor maneira de trabalhar com essa faixa etária torna-se 

imprescindível e implica reconhecer a vulnerabilidade dos idosos ao vírus HIV/Aids que tem 

como fator predisponente o desenvolvimento de drogas de estimulação sexual, que garante a 

esse grupo um melhor  desempenho, sem necessariamente estar associado à prática do sexo 

seguro. Segundo Santos (2011) Apesar das mudanças sexuais, a sexualidade está longe de ser 

vista como saudável e natural em idosos. O preconceito e a falta de informação reforçam a 

idéia da velhice assexuada o que aumentam a vulnerabilidade do idoso para as DST e 

HIV/Aids. 

 

 

 



 

 

 

 

Tabela 1- Dada relacionada a características sócio-econômico 

 

 

A descrição sócia demográfica da população do estudo mostra que em 2003 53,5% dos 

idosos eram do sexo masculino e 46,4% eram do sexo feminino, em 2013 57,7% dos idosos 

eram do sexo masculino e 42,2% eram do sexo feminino. Em 2003 não foi informado quanto 

ao estado civil, já em 2013 prevaleceu idosos casados com 43,2%. E em 2003 58% 

concluíram de um á três anos de escolaridade, em 2013 43,2% concluíram de oito a onze anos 

de escolaridade (Tabela 1).  

Numero de Atendimento 2003 (2,3%) 2013  (5,8%) 

Idosos 71 97 

Sexo    

Masculino 38 (53,5%); 56 (57,7%); 

Feminino 33 (46,4%); 41 (42,2%); 

Escolaridade (anos de estudo 

concluídos) 

  

Nenhum 15 (21%); 06 (6,1%); 

1 a 3 40 (58%); 23 (23,7%); 

4 a 7 07 (9,8%); 20 (20,6%); 

8 a 11 04 (5,6%); 42 (43,2%); 

12 e mais 02 (2,8%); 03 (3%); 

Não informado 03 (4,2%); 03 (3%) 

Situação Profissional   

Autônomo 03 (4,2%); 08 (8,2%); 

Desempregado 06 (8,4%); 13 (13,4%); 

Empregado 09 (12,6%); 13 (13,4%); 

Estudante - - 

Do lar 19 (26,7%); 08 (8,2%); 

Aposentado 26 (36,6%); 51 (52,5%); 

Não informado 07 (9,8%); 04 (4,1%); 

Estado Civil   

Casado/amigado (a) - 42 (43,2%); 

Solteiro - 14 (14,4%); 

Separado - 15 915,4%) 

Viúvo - 20 (20,6%); 

Não informado 71 (100%); 06 (6,1%); 



 

 

Tabela 2 – Dados relacionados a pratica de sexo 

Números de Parceiros sexuais no 

último ano 

2003  71 (2,3%) 2013  97 (5,8%) 

Nenhum 03 (4,2%); 06 (6,1%); 

01  09 (12,6); 48 (49,4%); 

02 a 04  01 (1,4%): 25 (25,7%): 

05 a 10  01 (1,4%); 4 (4,1%): 

11 a 50  - 01 (1%); 

Tipos de Parceiros   

Homens 12 (16,9%); 50 (51,5%); 

Mulheres 24 (33,8%); 37 (38,1%); 

Homens e Mulheres 02 (2,8%); 04 (4,1%); 

Não se aplica 00 01 (1%): 

Não informado 33 (46,4%); 05 (5,1%); 

Teve DST no último ano   

Sim 3 (4,2%); 2 (2%); 

Não 62 (87,3%); 89 (91,7%); 

Não informado 06 (8,4%); 06 (6,1%); 

Risco do Parceiro Fixo   

Relação extraconjugal 01 (1,4%); 04 (4,1%); 

Homo/bissexualidade - 03 (3%); 

Transfundido - - 

UDI - - 

Uso de Drogas - 02 (2%); 

Portador de HIV - 06 (6,1%): 

Desconfia de relação 

extraconjugal 

- - 

Passado sexual - 01 (1%); 

Não atribui risco - 20 (20,6%): 

DST - - 

Não sabe - 08 (8,2%); 

Não se aplica 02 (2,8%); 23 (23,7%): 

Não informado 68 (95,7%); 30 (30,9%); 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 2b – Dados relacionados a pratica de sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao uso do preservativo entre os que referiram relacionamento fixo, em 

2003 observou-se que 61,9% afirmaram nunca usá-lo, ao longo do último relacionamento, e 

100% não informaram quanto ao uso na última relação sexual, em 2013 observou-se que 

51,5% afirmaram nunca usá-lo, ao longo do último relacionamento, e 46,3% afirmaram nunca 

usá-lo na última relação sexual.  Quando se trata de relacionamentos sexuais com parceiro não 

fixo, em 2003 as proporções foram de 4,2% em todas as relações; e de 100% não informaram 

os motivos de não usar preservativo com parceiro não fixo, em 2013 as proporções foram de 

9,2% em todas as relações; e de 53,6% apontaram o motivo de não usar preservativo com 

parceiro não fixo que não se aplica (Tabela 2). 

 

 

 

 

 

 

Tipo de exposição 

 

2003 nº(2,3%) 2013 nº(5,8%) 

Relação sexual 45 (63,3%); 81 (83,5%); 

Transfusão de sangue 25 (35,2%); 14 (14,4%); 

UDI 01 (1,4%); - 

Hemofílico - - 

Ocupacional - 1 (1%); 

Transmissão vertical - - 

Não possui risco - - 

Outros - 1 (1%): 

Não informado 00 00 

Uso do Preservativo na Última 

Relação com Parceiro Fixo 

  

Sempre 2 (2,8%); 08 (8,2%); 

Nunca 44 (61,9%); 50 (51,5%); 

Ás vezes 10 (14%); 13 (13,4%); 

Não se aplica 00 02(2%); 

Não informado 15 (21,1%); 24 (24,7%); 



 

 

Tabela 3 - Dados referente a procura do status sorológico 

 

 

 

Detalhamento do Tipo de Teste 

Realizado 

2003 nº(2,3%) 2013 nº(5,8%) 

Elisa 35 (49,2%); 01 (1%); 

DotBlot 15 (21,1%); 02 (2%); 

Elisa + DotBlot 07 (9,8%); - 

Bio- Manguinho  74 (76,2%); 

Rapid-cheque - 20 (20,6%); 

Primeiro Teste no CTA   

Sim 00 25 (25,7%); 

Não 00 65 (67%); 

Não informado 71-(100%); 07 (7,2%); 

Motivo da Procura   

Exposição á situação de risco 02 (2,8%); 27 (27,8%); 

Encaminhamento serviço de saúde 39 (54,9%); 26 (26,8%); 

Encaminhamento às clínicas de 

recuperação 

06 (8,4%); - 

Sintomas relacionados ao 

HIV/AIDS 

- - 

Admissão emprego/Forças 

Armadas 

07 (9,8%); - 

Conhecimento do Status 

sorológico 

  

Exame de pré- natal - - 

Conferir resultado anterior 14 (19,7%); 01 (1%); 

Janela imunológica 01 (1,4%); - 

DST - - 

Prevenção 01 (1,4%); 23 (23,7%); 

Outros 01 (1,4%); 13 (13,4%); 

Não Informado 00 07 (7,2%); 

 Primeira Amostra   

Sim 00 93 (95,8%); 

Não 00 0 

Não informado 71 (100%); 04 (4,1%); 

Resultado do Teste   

Não reagente/negativo 69 (97,1%): 85 (87,6%); 

Reagente/positivo 2 (2,8%); 12 (12,3%); 

Indeterminado - - 

Ignorado - - 

Discordante - - 



 

 

O motivo da procura dos idosos em 2003 foi 19,7% para conferir resultado anterior e 

em 2013 foram 27,8% devido exposição á situação de risco (Tabela 3). Entre os idosos do 

estudo, 12,6% referiram de 01 parceiro e em 2013 49,4% referiram 01 parceiro sexual nos 

últimos 12 meses, 4,2% referiram história de DST e 100% não informaram se tinham 

realizado o teste anteriormente, no CTA em 2003. Em 2013, 2% referiram história de DST e 

25,7% tinham realizado o teste anteriormente (Tabela 2 e 3). 

 

5. Resultados 

 

Durante o período avaliado de 02 de janeiro a 30 de dezembro de 2003,71 testes anti-

HIV foram realizados entre idosos de 60 a 83 anos de idade, no CTA, cerca de 2,3% da 

totalidade de testes realizados no período. E durante o período de 02 de janeiro a 30 dezembro 

de 2013, 97 testes anti-HIV foram realizados entre idosos de 60 a 83 anos de idade, no CTA, 

aproximadamente 5,8% do total.  

A descrição sócia demográfica da população do estudo mostrou que em 2003, 53,5% 

dos idosos eram do sexo masculino e 46,4% eram do sexo feminino, em 2013, 57,7% dos 

idosos eram do sexo masculino e 42,2% do sexo feminino. No ano de 2003 não constava na 

ficha de atendimento quanto ao estado civil, já em 2013 prevaleceu idosos casados com 

43,2%. Quanto aos anos de estudo, o maior numero foi de 58% com até três anos (2003) e  

43,2% com oito a onze anos de escolaridade (2013).   

O motivo da procura do CTA entre esses idosos; 19,7% para conferir resultado 

anterior (2003) e 27,8% devido exposição á situação de risco (2013). Quanto ao numero de 

parceiro sexual nos últimos 12 meses, a maioria referiu a 1 parceiro, sendo 12,6% (2003) e  

4,2% (2013). Quanto a história previa de DST não informado (2003) e 2% referiram história 

de DST (2013). 

Em relação ao uso do preservativo com parceiro fixo, observou-se que 61,9% 

afirmaram nunca usá-lo (2003) em 2013, observou-se que 51,5% afirmaram nunca usá-lo, ao 

longo do último relacionamento, e 46,3% afirmaram nunca usá-lo na última relação sexual. 

Quando se trata de relacionamentos sexuais com parceiro não fixo, em 2003 as 

proporções foram de 4,2% em todas as relações; e de 100% não informaram os motivos de 

não usar preservativo com parceiro não fixo, em 2013 as proporções foram de 9,2% em todas 

as relações; e de 53,6% apontaram o motivo de não usar preservativo com parceiro não fixo 

que não se aplica.  



 

 

Entretanto, diferenças de comportamento importantes relacionadas ao HIV, no ano de 

2003 referiram menor número de parceiros 1,4% em vista que em 2013 foram 4,1% referiram 

“cinco ou mais” parceiros sexuais nos últimos doze meses (Tabela 2).  

Os principais motivos para o “não-uso” do preservativo em relacionamento com 

parceiro fixo em 2003 foi “Não se aplica” e “não informado”. Em 2013 o não-uso do 

preservativo em relacionamento com parceiro fixo foram “Não atribui risco” e “Não se 

aplica” . 

De todos os testes realizados entre idosos no período de 2003 e 2013;  2,8%  e  12,3% 

resultaram soropositivos para o HIV, em 2003 e 2013 respectivamente.  

Quanto aos testes HIV-positivos em 2003 foram as seguintes: 01 do sexo masculino 

(HSH), e 01 do sexo feminino. Em 2013, do sexo masculino foram 05, sendo 02 destes HSH, 

e, do sexo feminino foram 07, em que 02 destas já teriam tido parceiros tanto do sexo 

masculino como do feminino.   

 

7. Considerações Finais 

 

Através dessa pesquisa foi observado que houve um aumento na freqüência de 

transmissão do HIV em idosos. Segundo o Ministério da Saúde (2010), A população idosa 

brasileira tem crescido de forma rápida com o efeito combinado da redução dos níveis da 

fecundidade e da mortalidade e que no período de 1950 a 2025, o grupo de idosos no país 

deverá ter aumentado em quinze vezes, enquanto a população total em cinco. 

Estes dados estão associados a diversos fatores, entre eles: contexto sociocultural na 

área da sexualidade, mudanças demográficas que apontam para o envelhecimento 

populacional, inovações na área da saúde com os avanços das indústrias farmacêuticas, falha 

nos programas de prevenção para esse grupo populacional e a vulnerabilidade. 

Com o desenvolvimento da indústria farmacêutica, medicamentos, injeções e até 

próteses foram criados para resolver problemas de disfunção erétil nos homens. Aliadas a 

isso, as terapias de reposição hormonal, também para mulheres, visam oferecer uma vida 

sexual mais cheia de estímulos. Porém, Não há orientação para os idosos sobre os riscos de 

contrair HIV pela via sexual. 

O preconceito também representa um obstáculo na luta pela prevenção e combate ao 

HIV, colocando os idosos HIV positivo em difícil posição frente à vida pois, na velhice o fato 

de desvelar os hábitos como a sexualidade, na qual a declaração do desejo sexual é retratado  

pelo preconceito. 



 

 

Espera-se que a equipe de saúde, sejam transformadores e que possam fazer a 

diferença, através de capacitações para que os idosos sejam contemplados com trabalhos de 

prevenção e de esclarecimento acerca do HIV e das doenças sexualmente transmissíveis. 

Observa-se a necessidade de estudar este novo grupo para avaliação da prática 

profissional no atendimento prestado e para a elaboração de medidas efetivas visando 

promover melhor atendimento a essa população e seus familiares. 
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