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Dedico este trabalho a toda terceira idade, que mesmo estando na sua melhor 

idade precisa cuidar da sua saúde, não deixando minutos de prazer, acabar com 

horas, dias, semanas e até mesmo anos de sua vida, tem que se dedicar a cuidar de 

possíveis doenças como as famosas Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e 

mesmo tendo vasta experiencias de vida precisam continuar a se proteger para seguir 

aproveitando seus momentos da melhor forma possível. 
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RESUMO 

Objetivo: Este estudo tem como objetivo identificar as dificuldades do idoso frente a 

prática sexual segura, e o enfrentamento das IST’s na terceira idade. Método: Foi 

realizado através de uma revisão de literatura com abordagem qualitativa, de origem 

exploratória, através da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) para busca de bases de 

dados Medical Literature Analissand Retrieval System online (MEDLINE), Literatura 

Latino-Americana do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e base de Dados em 

enfermagem (BDEnfe), com os descritores "Sexualidade", "Idosos" e "Enfermagem. 

Resultados: Através da busca e análise dos estudos, foram destacadas 3 categorias 

para discussão dos dados, sendo elas "O prazer e o amor na terceira idade", "Riscos 

da sexualidade não segura na terceira idade" e "Desafios encontrados pelo enfermeiro 

sobre a vida sexual na terceira idade". Conclusão: Evidenciou-se que envelhecer não 

é uma doença e sim um processo natural de todo organismo, portanto, não faz ou os 

torna essas pessoas inúteis e até mesmo incapazes de fazer algo e até mesmo 

alcançar seus objetivos. infere-se sobre a importância que há em desenvolver 

programas de saúde pública para atender melhor às necessidades da terceira idade, 

para que cada vez mais informações possam chegar a esse grupo e sejam cada vez 

mais conscientizados sobre o autocuidado, principalmente quando estiverem em seus 

momentos de intimidade. Para que assim, cada vez mais a classe da terceira idade 

possa gozar e usufruir de forma segura, fechando assim barreira que possam levar as 

contaminações. 

 

Descritores: Sexualidade, idoso e enfermagem. 
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ABSTRACT 

This study aims to identify the difficulties of the elderly facing safe sexual practice and 

coping with STIs in old age. Was performed through a literature review with a 

qualitative approach, of exploratory origin, through the Virtual Health Library (VHL) to 

search databases Online Medical Literature Analysis and Retrieval System 

(MEDLINE), Latin American Caribbean Health Science Literature (LILACS) and 

Nursing Database (BDEnfe), with the descriptors "Sexuality", "Elderly" and "Nursing. 

Through the search and analysis of the studies, 3 categories were highlighted for data 

discussion, they are "Pleasure and love in old age", "Risks of unsafe sexuality in old 

age" and "Challenges encountered by nurses regarding sexual life in old age". It was 

evident that aging is not a disease but a natural process of every organism, therefore, 

it does not make or make these people useless and even unable to do something and 

even reach their goals. it is inferred about the importance of developing public health 

programs for better meet the needs of the elderly, so that more and more information 

can reach this group and they are increasingly aware of the self-care, especially when 

they are in their intimate moments. So that, more and more, the elderly class can enjoy 

and enjoy in a way safe, thus closing barriers that can lead to contamination. 

 

Descriptors: Sexuality, elderly and nursing. 
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1. INTRODUÇÃO 

O envelhecimento tem conceitos diferentes quando se é analisado de forma 

minuciosa. Em países em desenvolvimento são consideradas pessoas idosas aquelas 

com 60 anos ou mais e em países desenvolvidos pessoas com 65 anos em diante. 

Essa definição foi estabelecida na Resolução 39/125, pela Organização das Nações 

Unidas (ONU). Porém, não se pode somente definir o envelhecimento com aspecto 

numérico, é necessário levar em consideração as alterações provocadas no 

organismo como: mudanças no porte físico, surgimento de rugas, cabelos brancos, 

alterações fisiológicas e outras (SANTOS, 2010). 

Para determinação de quem são os idosos, muitas vezes, são usados como 

referência as modificações que ocorrem com o corpo na dimensão física e social já 

que o indivíduo precisa se adaptar para vivenciar novas situações em seu cotidiano 

que em sua juventude não eram necessárias. Porém é sempre desejável que se 

perceba que existem mudanças, ao longo do tempo, na forma de pensar, sentir e agir, 

na etapa da vida (SANTOS, 2010). 

Com as mudanças no perfil demográfico no Brasil e com o crescente aumento 

da população idosa nas últimas décadas, emergiram implementações nas Políticas 

Públicas Brasileiras, a fim de proporcionar maior inclusão desses indivíduos.   De 

acordo com referencial de MINAYO 2012, na análise de conteúdo, modalidade 

térmica, identifica-se a implementação da Política Nacional de Saúde a Pessoa Idosa 

(PNSPI), no nível municipal enfrenta diversas dificuldades nas ações e operações, 

relacionadas à: Inexistência de ações específicas do PNSPI; ações 

restritas/acessibilidade; despreparo na formação profissional; contratação/gestão dos 

trabalhadores; ações intersetoriais; e gestão (CAETANO; QUAGLIO, 2019). 
 

A Política Nacional do Idoso, promulgada em 1994 e regulamentada em 1996, assegura 
direitos sociais à pessoa idosa, criando condições para promover sua autonomia, 
integração e participação efetiva na sociedade e reafirmando o direito à saúde nos 
diversos níveis de atendimento do SUS, Lei nº 8.842/94 e Decreto nº 1.948/96 (BRASIL, 
2006, p. 77). 
 

Com o surgimento do Programa de Saúde da Família (PSF), sendo como 

modelo fundamental para a saúde, aparece a Estratégia de Saúde da Família (ESF), 

atuando na promoção, prevenção e proteção à saúde. A Atenção Básica de Saúde, 

tem como porta de entrada para atenção à saúde do idoso e assim tendo como 

referência para a rede de serviços especializados de média e alta complexidade 

(PINTO; GIOVANELLA, 2018). 
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Na Atenção Básica de Saúde deve estar voltada para o envelhecimento e a 

saúde da pessoa idosa através da prática de gerenciamento e sanitária democrática 

e participativa, na forma de trabalho em equipe dirigido a população de território bem 

delimitado, no qual assumem a responsabilidade sanitária, considerando a 

dinamicidade do território (BRASIL, 2006). 
 

O Estatuto do Idoso, lei nº 10.741 de 01 de outubro de 2003, diz que o envelhecimento 
é um direito personalíssimo e sua proteção é um direito social, o Estado tem como 
obrigação proteger a vida e à saúde, mediante as políticas públicas, que permitem um 
envelhecimento saudável. Sendo obrigação da família, da comunidade e do Poder 
Público assegurar ao idoso: alimentação, educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, 
cidadania, liberdade, dignidade, respeito e convencia familiar e comunitária (BRASIL, 
2003, p.1) 

 

 Nesse cenário, o enfermeiro (a) possui um papel de grande relevância nas 

ESF, pois é através deles que são realizadas as consultas de enfermagem e é nela 

que se forma um laço entre profissional e cliente, portanto há uma perspectiva que na 

formação dos profissionais de enfermagem possam desenvolver atividades voltadas 

para esse público em especifico, não informando somente o processo do 

envelhecimento, mas também formando pessoas sensíveis aos limites e 

necessidades dos idosos (OLIVEIRA; TAVARES, 2010). 

Portanto, o enfermeiro precisa estar sempre preparado e atento, com 

embasamentos teóricos-científicos para realizar o acolhimento, consultas e 

orientações e para abordar assuntos com os pacientes da terceira idade, tendo em 

vista que faz parte de suas funções como educador garantir assistência de qualidade 

e sempre humanizada a saúde (QUESADO et. al., 2011). 

A sexualidade faz parte da vida de todas as pessoas, é universal e, ao mesmo 

tempo, singular para cada indivíduo, envolve, aspectos individuais, sociais, psíquicos 

e culturais que carregam historicidade, práticas, atitudes e simbolizações (RESSEL 

LB, 2003). 

 A propagação cada vez mais constante na mídia do sexo e erotismo, propicia 

a precocidade da iniciação sexual, bem como sua banalização. Essa problemática 

demanda uma abordagem sobre a sexualidade com crianças e adolescentes, para 

suscitar uma Educação Sexual mais efetiva, criando barreiras para diminuir os 

agravos existentes. Para isso, é necessário falar adequadamente sobre temas como 

sexualidade e sexo para a população, tendo-se em vista a necessidade da promoção 

da saúde sexual (BUENO SMV, 2003). 
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O sexo é uma parte importante das nossas vidas. Além de ser um momento de 

carinho e prazer, o ato sexual também é um momento de cuidar da saúde. Quando 

praticamos sexo seguro, temos mais tranquilidade para desfrutar do ato junto com a 

parceira ou parceiro, pois estamos nos protegendo de gravidez 

indesejada, HIV/Aids, Hepatites Virais, Sífilis, além de outras Infecções 

Sexualmente Transmissíveis (IST), (BRASIL 2006). 

O envelhecimento implica em aumento do risco para o desenvolvimento da 

vulnerabilidade, visto que a senescência é um processo permeado por crescentes 

mudanças, as quais envolvem um conjunto de aspectos individuais e coletivos que 

exercem influência nas condições de vida e saúde do indivíduo. Para enfrentar 

adequadamente a vulnerabilidade, os enfermeiros precisam ser capazes de analisar 

criticamente tal conceito e identificar os idosos vulneráveis em diferentes níveis de 

atenção à saúde, considerando que o processo de envelhecimento constitui um 

evento multidimensional e multideterminado, onde aspectos individuais, coletivos e 

contextuais podem favorecer o adoecimento e dificuldades em acessar os recursos 

de proteção disponíveis na sociedade (BARBOSA KTF; COSTA KNFM, 2017). 

          O grau de vulnerabilidade submete-se a uma série de combinações dos 

elementos presentes nos domínios físico, social e programático, bem como as 

experiências relativas a cada um deles no passado, e lidam com as facilidades e 

dificuldades da vida. O constructo ora mencionado auxilia na reflexão de como a 

presença ou a ausência de problemas físicos, psicológicos ou sociais podem 

influenciar a qualidade de vida e a percepção de saúde (AYRES JRCM; CALAZANS 

GJ, 2012). 

 Diante de todo cenário apresentado, surgiu a motivação da dupla em falar 

sobre a sexualidade na terceira idade, pois tem se observado um grande aumento das 

doenças sexualmente transmissíveis neste público e a ausência de estratégias de 

sensibilização no contexto da sexualidade. Além de muito preconceitos e tabus 

quando a pessoa idosa fala sobre seu comportamento, tanto sexuais, como o prazer 

à vida. 

Debruçamos ainda mais sobre essa temática com intuito de somar com outras 

referências acerca da sexualidade do idoso, para que cada vez mais pessoas tomem 

conhecimento da vida sexual dos idosos, e para que eles tenham segurança ao gozar 

de sua liberdade sexual, sem ter receios nos seus minutos de prazer diminuindo assim 

https://www.saude.mg.gov.br/aids
https://www.saude.mg.gov.br/hepatite
https://www.saude.mg.gov.br/sifilis
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a probabilidade de ter momentos de desespero, que seria dedicado a cuidar de 

infecções sexualmente transmissíveis.  

Este trabalho tem como objeto de estudo dificuldades do idoso na pratica 

sexual segura e enfrentamento de IST’s, tendo como objetivo identificar essas 

dificuldades do idoso frente a prática sexual segura, e o enfrentamento das ISTs 

(Infecções Sexualmente Transmissíveis), na terceira idade.  

1.1. CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO 

 Espera-se que a presente pesquisa contribua para academia de forma positiva, 

pois a mesma visa abordar de modo breve as principais mudanças que ocorrem no 

envelhecimento, a vida sexual ativa e o enfrentamento das IST´s (Infecções 

Sexualmente Transmissíveis), na população idosa, aliando o conhecimento ao 

atendimento do idoso sobre a sexualidade. Pretende-se, demonstrar que o tema é de 

extrema importância para a terceira idade, pois apresentaremos riscos e orientações 

sobre a vida sexual na velhice, levando em conta o atual crescimento de doenças 

sexuais na terceira idade. 

Para sociedade contribui significativamente pois, contrário de que muitos 

pensam, o envelhecimento não é sinônimo de marasmo e solidão, mas de uma etapa 

da vida em que o convívio social e a atividade - física e intelectual se tornam ainda 

mais importantes, responsáveis por trazer muitos benefícios ao organismo. Com 

devidas adaptações, é totalmente possível usufruir de experiências que a terceira 

idade traz, sem renunciar a prazeres, hobbies e planos etc. 

Este estudo traz para a categoria de enfermagem o posicionamento através de 

projetos para a orientação destes idosos, familiares e amigos, mediante a vida sexual 

do idoso e como lidar com as IST’s (Infecções Sexualmente Transmissíveis), 

relatando maneiras de prevenções e cuidados. 

2. METODOLOGIA  

O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura com abordagem 

qualitativa, de origem exploratória. 

Para Brevidelli (2008), o propósito geral de uma revisão de literatura de 

pesquisa é reunir conhecimentos sobre um tópico, ajudando nas fundações de um 

estudo significativo para enfermagem. Esta tarefa é crucial para os pesquisadores. 
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Segundo Minayo (2007), uma pesquisa de cunho qualitativo preocupa-se em 

analisar e interpretar aspectos profundos, fazendo a descrição da complexidade do 

comportamento humano. Ela não se preocupa com a representatividade numérica, 

mas sim, como aprofundamento da compreensão de um grupo social 

Realizou-se esta pesquisa entre os meses de abril e maio de 2021 a procura 

das publicações listadas nas seguintes bases de dados: Base de Dados em 

Enfermagem (BDENF), na Literatura Latino- Americana e do Caribe em Ciência da 

Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(MEDLINE). teve-se por opção estas bases de dados e biblioteca por entender que 

atingem a literatura publicada nos países da América Latina, sobretudo no Brasil. 

tornando-se referencias técnicos-cientificas brasileiras em Enfermagem, com o 

operador booleano ''and'' a partir da sua confirmação nos descritores em Ciências da 

Saúde (DECS). 

Por tanto se fez necessário para a construção desse instrumento, alguns 

critérios de inclusão como: artigos relacionados a temática estudada, da area da 

enfermagem, com idioma em português, com seu texto na totalidade e com menos de 

dez anos de divulgação. Usou-se também o critério de exclusão de artigos repetidos 

em mais de uma base de dados ou que não se enquadrassem ao objeto e tema 

proposto. 

Antes de tudo para realizar as buscas das escritas, foram utilizados os 

descritores separadamente, utilizando os filtros de acordo com os critérios de inclusão 

e exclusão da pesquisa citado anteriormente. 

Para filtrar a pesquisa foram associados os descritores utilizando o operador 

booleano and, utilizando os critérios de inclusão e exclusão para selecionar os artigos.  

A próxima etapa da pesquisa, foram associados os três descritores utilizando o 

operador booleano and e foram adotados todos os critérios para exclusão e inclusão 

do estudo. 

Após concluir a pesquisa foram selecionados 34 (trinta e quatro) artigos, onde 

foi realizada leitura crítica e a análise deles. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

         Após a realização de uma leitura minuciosa dos 34 (trinta e quatro) artigos, 

encontrados na Biblioteca Virtual de Saúde, foi observado e analisado que do total de 

artigos, apenas 09 (nove) deles, atenderiam as necessidades para o desenvolvimento 

deste instrumento.  

 

Quadro 1 - Artigos selecionados nas bases de dados utilizando os descritores individualmente, 
nos últimos 10 anos 

 

BASE DE DADOS SEXUALIDADE IDOSO ENFERMAGEM 

LILACS 1885 29218 23974 

BDENF 464 4444 22233 

MEDLINE 3447 1288075 124376 

TOTAL 5796 1321737 170583 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2021. 

 

Quadro 2 - Artigos selecionados nas bases de dados associados a dois descritores utilizando o 
operador booleano and, 2021 

DESCRITO
RES 

LILACS BDENF MEDLINE 

ENCONTRA
DOS 

SELECIONA
DOS 

ENCONTRA
DOS 

SELECIONA
DOS 

ENCONTRA
DOS 

SELECIONA
DOS 

SEXUALID
ADE AND 

IDOSO 
184 128 67 53 676 20 

IDOSO 
AND 

ENFERMA
GEM 

2846 1937 2748 2010 19839 324 

SEXUALID
ADE AND 
ENFERMA

GEM 

243 188 244 196 166 9 

TOTAL 3273 2253 3059 2259 20681 353 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2021. 
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Quadro 3 - Artigos selecionados nas bases de dados associados a três descritores utilizando o 
operador booleano and, 2021. 

DESCRITO
RES 

LILACS BDENF MEDLINE 

ENCONTRA
DOS 

SELECIONA
DOS 

ENCONTRA
DOS 

SELECIONA
DOS 

ENCONTRA
DOS 

SELECIONA
DOS 

SEXUALID
ADE AND 

IDOSO 
AND 

ENFERMA
GEM 

30 16 30 14 58 4 

TOTAL 16 14 4 

TOTAL de 
artigos 

34 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2021. 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Nessa primeira categoria, intitulada “Sexo, saúde e sexualidade na terceira 

idade”, foi abordado o amor e o prazer desses casais idosos, diante de uma sociedade 

culturalmente preconceituosa, quando o assunto é a sexualidade na terceira idade. 

AUTORES TÍTULO REVISTA ANO BASE DE 
DADOS 

Luana Miranda 
Cunha; Wellhington Silva 

Mota; Samara Calixto 
Gomes; Moacir Andrade 
Ribeiro Filho; Ítalla Maria 

Pinheiro Bezerra; Maria de 
Fátima Antero Sousa 

Machado; Glauberto da 
Silva Quirino 

Vovó e vovô também 
amam: sexualidade na 

terceira idade  

REME rev. min. 
enfermagem 

2015 BDENF 

Késia Marques Moraes; 
Dayse Paixão e 

Vasconcelos; Antonia 
Siomara Rodrigues da Silva; 

Regina Célia Carvalho da 
Silva; Luciana Maria 

Montenegro Santiago; 
Cibelly Aliny Siqueira Lima 

Freitas. 

Companheirismo e 
sexualidade de casais na 
melhor idade: cuidando 

do casal idoso 

ESTUDO DE C 
ASO / CASE S 

TUDY 

2012 LILACS  

Laroque, Mariana 
Fonseca; Affeldt, Ângela 
Beatriz; Cardoso, Daniela 
Habekost; Souza, Gabriela 
Lobato de; Santana, Maria 
da Glória; Lange, Celmira 

Sexualidade do idoso: 
comportamento para a 

prevenção de DST/AIDS 

Rev. gaúch. 
enfermagem 

2012 BDENF 

*Quadro 1 – Menção dos artigos trabalhados na 1ª categoria para os resultados e discussões, 2021 
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Na segunda categoria, Riscos do sexo não seguro na terceira idade”, será 

dissertado os riscos da sexualidade não segura, quando o assunto é sobre sexo na 

terceira idade, gera um espanto na sociedade, como se este idoso não estivesse mais 

o direto de ter prazeres. 

AUTORES TÍTULO REVISTA ANO BASE DE 
DADOS 
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*Quadro 2 – Menção dos artigos trabalhados na 2ª categoria para os resultados e discussões, 2021 

A terceira categoria, intitulada “Desafios encontrados pelo enfermeiro para 

orientar a prática do sexo seguro”, trata-se dos desafios que o enfermeiro passa 

quando o assunto é a vida sexual na terceira idade, diante das dificuldades que este 

idoso vivenciou durante seu envelhecimento. 
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4.1. Sexo, saúde e sexualidade na terceira idade 

O Ministério da Saúde define a sexualidade como "um conjunto de 

características humanas que se traduz nas diferentes formas de expressar a energia 

vital". Nela incluem-se as dimensões da materialidade corporal, bem como envolve 

sentimentos, afetividade e costumes, expressos desde o nascimento até o fim da vida 

de um indivíduo, devendo não ser confundida com o ato sexual em si (CUNHA, 2015). 

Durante a terceira idade a frequência dos episódios de desejo se torna mais 

espaçada, independentemente do parceiro. Portanto, os homens têm uma mudança 

de padrão de resposta sexual, mas para quem vive essas mudanças, o sexo continua 

sendo tão satisfatório quanto era na adolescência. Para as mulheres também o sexo 

é tão prazeroso quanto era na juventude, embora a excitação seja mais lenta e o 

orgasmo possa ser acompanhado de um desconforto (MORAES; VASCONCELOS, 

2012). 

As transformações fisiológicas citadas acima, implicam, também, em 

transformações na beleza e na forma do corpo. Há também um marcante declínio na 

atividade sexual entre os idosos. Enquanto a maioria dos casais entre 60 e 74 anos é 

sexualmente ativa, apenas um quarto daqueles com mais de 75 anos relatam o coito 

conjugal. Ocorre alguma masturbação, particularmente entre os viúvos. As mudanças 

nas taxas de atividade refletem tanto fatores psicológicos como mudanças fisiológicas 

definitivas (VASCONCELOS, 2012). 

Em decorrência do aumento da longevidade e das facilidades da vida moderna, 

que incluem a reposição hormonal e as medicações para impotência, o idoso vem 

redescobrindo experiências, sendo uma delas o sexo, tornando sua vida mais 

agradável. Contudo, as práticas sexuais inseguras tornam os idosos mais vulneráveis 

a contaminar-se pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), e outras doenças 

sexualmente transmissíveis (DST), (FONSECA, 2012). 

           Nesta primeira categoria, com a leitura dos três artigos expostos podemos 

observar, que o envelhecimento é um processo natural, não os torna inúteis ou 

incapazes de fazer algo, ser velho não quer dizer, que não tenha sentimentos, as 

pessoas possuem prazeres, vontades e sentimentos dentro de si. 

           Os idosos tem todo o direito de amar e ser amado, ter o prazer de viver a vida, 

e se sentir realizado de todos os sentidos, respeitando os seus limites, sua saúde e 
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sua vida sexual. Para eles ter o prazer é como renascer, evidenciando a relevância 

que o amor na vida de um idoso o renova. 

3.2. Riscos do sexo não seguro na terceira idade 

No Brasil, ano de 2009 foram notificados por meio do Sistema de Informação 

de Agravos de Notificação 918 casos de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(AIDS) em pessoas com 60 anos ou mais. Tal afirmação realça a necessidade de 

sensibilização sobre a realidade da vida sexual deste segmento populacional, que 

continua ativo, embora sem proteção, o que vulnerabiliza seus membros para a 

infecção pelo HIV. (FONSECA; AFFELDT, 2012). 

Para as mulheres, o fato de terem relações sexuais desprotegidas é ainda mais 

preocupante, pois, fazer sexo sem camisinha é particularmente arriscado depois da 

menopausa, devido à fragilidade e ao ressecamento das paredes vaginais, às quais 

se tornam ainda mais finas, favorecendo o surgimento de ferimentos que abrem 

caminho para o HIV / IST’s (Infecções Sexualmente Transmissíveis, (MOTTIN; 

BALBINO; SOUZA; KALINKE, 2011). 

Existem idosos que vivenciaram o ato sexual de forma traumatizante na vida 

adulta e, quando alcançam a idade avançada, optam por não o praticar. As 

experiências negativas em encontros sexuais, com frustrações, decepções e 

cobranças, afetam a autoestima e autoconfiança e podem levar a sentimentos de 

medo, provocando novos fracassos nas próximas relações (NASCIMENTO; MARIN; 

PIROLO; LACERDA, 2017). 

Dessa maneira, julga-se que a discussão da educação preventiva, durante 

consultas com os idosos seja de fundamental importância para a divulgação de 

informações e para mudanças de comportamento dessa população (SANTANA; 

LANGE, 2012). 

Na segunda categoria, após a leitura dos artigos podemos analisar, uma 

ineficiência nas práticas educacionais a sexualidade deste individuo, vem de forma 

prejudicada, devido ao preconceito, e levando em consideração a desatualização dos 

profissionais de saúde, para falar abertamente com esses idosos sobre sexo ou 

sexualidade. 

O índice de IST’s (Infecções Sexualmente Transmissíveis), na terceira idade se 

torne preocupante, divido a não orientação a este idoso, ou por eles acharem que já 
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chegaram uma certa idade, deixa de existir as Infecções Sexualmente Transmissíveis, 

deixando de fazer o uso de preservativos para sua segurança. 

4.3. Desafios encontrados pelo enfermeiro para orientar prática do sexo seguro 

A enfermagem é uma ciência humanizada que possui como princípio básico a 

empatia e o conhecimento técnico para a assistência aos pacientes/clientes. Diante 

disto, todos os problemas que afligem o ser humano são importantes e principalmente 

quando lidamos com a saúde do idoso. A sexualidade diante de tantas dificuldades 

vivenciadas no processo de envelhecimento parece não ter tanta importância, porém 

a sexualidade faz parte das necessidades fisiológicas do ser humano, e não pode ser 

considerada nula (HABEKOST; LANGE 2011). 

Atualmente a sexualidade é reconhecida como uma das dimensões 

importantes para qualidade de vida. O enfermeiro precisa estar preparado para 

orientar e abordar este assunto com pacientes na terceira idade, visto que faz parte 

de suas funções como educador e prestador de assistência humanizada (LAROQUE; 

CELMIRA, 2012). 

Cabe à enfermagem estimular o idoso a encarar o processo de envelhecimento 

como um período dinâmico, que propicie reflexões sobre o passado de forma a cultivar 

uma visão esperançosa de futuro, e, acima de tudo, dar-lhe um tratamento digno, 

ouvindo-o atentamente, focalizando sua atenção no presente e discutindo com ele 

seus planos futuros, garantindo-lhe desta forma sua individualidade e respeito 

(ALENCAR; OLIVEIRA, 2014). 

. A sexualidade faz parte deste contexto, é necessário que o enfermeiro tenha 

cautela ao abordar o assunto visto que cada idoso encara a sexualidade de uma 

maneira podendo muitas vezes bloquear em si as possibilidades de ter uma vida 

sexual ativa. Nota-se ainda a importância de instruí-los sobre as doenças sexualmente 

transmissíveis visto que sofre os mesmos riscos inerentes a sexualidade em qualquer 

fase da vida. (JABOUR, 2017). 

Existem algumas perdas fisiológicas, claro, mas elas não interferem 

necessariamente no desempenho sexual. Se a pessoa tinha uma vida sexualmente 

saudável aos 30 ou 40 anos, nada impede que ela mantenha isso aos 60 ou 80. A 

sexualidade não se resume ao ato sexual em si. Ela contempla também 

companheirismo e afetividade, entre outros aspectos. A sociedade precisa 
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compreender melhor essas questões, para que os idosos não continuem sendo alvo 

de preconceito ou negligência nesse aspecto. Não podemos recriminar nem 

ridicularizar o idoso apenas porque ele quer ir a um baile ou deseja manter uma vida 

afetiva. “Além de esse grupo ter direito a uma vida plena e com qualidade, não pode 

esquecer que um dia nós também envelheceremos e desejaremos ser tratados com 

mais carinho e dignidade. (MARGRID, 2018). 

Na terceira categoria, após a leitura dos artigos podemos analisar, que a 

sexualidade precisa ser algo prazeroso para o idoso, deve ser exercida de maneira 

saudável, da mesma forma que precisa ser para os jovens. É de extrema importância 

que tenha um acompanhamento de atividades, pois a terceira idade deve-se sentir-se 

amada e amar, é de suma importância os familiares em questão respeitar a intimidade 

desse idoso.  

Quando se fala sobre sexualidade na terceira idade e possíveis IST’s 

(Infecções Sexualmente Transmissíveis), existe um tabu muito grande, pois gera um 

sinal de preconceito dos mais jovens, isso não deve ser motivo para ficarmos 

chocados ou fazermos comentários inconvenientes, seja entre parentes ou amigos: 

pois da mesma forma que acontece com os mais jovens, os detalhes não dizem 

respeito a ninguém. O enfermeiro deve orientar o idoso através do conhecimento, 

associado ao bom senso e respeito. 

5. CONCLUSÃO 

               Portanto, deixamos aqui a sugestão para que cada vez mais haja a 

necessidade de se criar textos e artigos sobre o tema, para se obter enfermeiros 

capacitados embasamentos científicos, tornando esses profissionais cada dia mais 

seguros e tendo autonomia para criações de rodas de conversar sobre as IST´s e 

como se prevenir das mesmas, ajudando assim na conscientização dos leitores tanto 

quando os profissionais quanto a própria terceira idade. 

Ter vida sexual ativa é algo mais do que natural, pois, estamos frente a pessoas 

que tem sentimentos e prazeres, com isso haverá pessoas informadas e seguras de 

suas atitudes, sabendo a quem e ondem pedir orientações garantindo uma 

sexualidade segura, saudável e prazerosa. 

           Envelhecer não é uma doença e sim um processo natural de todo 

organismo, portanto, não faz ou os torna pessoas inúteis e até mesmo incapazes de 
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fazer algo ou alcançar seus objetivos. Estar "velho" ou "idoso" não isenta nenhum 

deles de ter um afeto/desejo, pelo contrário são pessoas que têm sentimento, 

possuem suas vontades e dentro dessas vontades existe sim o desejo afetivo, 

fazendo com que seja de grade valia levar até esse grupo orientações. 

           O enfermeiro está em vários cenários da vida, inclusive na promoção, 

prevenção e reabilitação a saúde, com um papel de suma importância que é de 

orientar, tendo total autonomia em realizar rodas de conversar e atividades educativas 

na atenção básica, com vastos temas a serem abordados. Portanto fica incluso 

nessas orientações assuntos pertinentes a vida sexual. 

          O presente trabalho nos chama a atenção sobre a importância de 

desenvolver programas de saúde pública para atender melhor às necessidades da 

terceira idade, para que cada dia possa chegar informações a esse grupo e cada vez 

mais, sejam conscientizados sobre o autocuidado.  

          Ao ler nos artigos sobre se falar naturalmente ao mencionar sobre o 

proposto assunto, se começa a observar essa carência até mesmo nas literaturas, 

quando se observa uma certa dificuldade para se encontrar escritas sobre o tema. 

         E recomendado que os enfermeiros possam cada vez mais buscar 

conhecimento sobre o assunto, para que venham ter formas mais lúdica e de fácil 

entendimento, de maneira que a população idosa entenda com facilidade e tornando 

assim, um assunto mais leve de se lecionar. 

O enfermeiro ele não deve esperar o idoso ir falar a respeito da sexualidade ou 

do sexo, e sim, tem o dever de agir dando orientações, fazendo assim o seu papel de 

profissional educador evitando adversidades futuras. 
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